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Resumo: Este trabalho propõe uma análise do trabalho intermi-

tente – modalidade de contrato de trabalho recém introduzida no 

ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Lei n. 13.467/2017 

– na perspectiva de sua validade material, a partir dos preceitos 

de proteção aos direitos sociais e, mais particularmente, do bloco 

de proteção ao trabalho, contido na Constituição brasileira e nos 

tratados internacionais. A análise revela a necessidade de sub-

missão dos casos concretos aos filtros de constitucionalidade e 

convencionalidade e demonstra que sua conformação aos pre-

ceitos de regência do direito do trabalho exige que o trabalho 

intermitente seja admitido de forma excepcional e restrita. 

 

Palavras-chave: Trabalho intermitente. Validade. Controle de 

convencionalidade. 

 

Abstract: This paper proposes an analysis of the intermittent 

work - modality of work contract recently introduced in the 
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Brazilian legal system, through Law n. 13.467 / 2017 - in the 

perspective of its material validity, based on the precepts of pro-

tection of social rights and, more particularly, the block of pro-

tection to work contained in the Brazilian Constitution and in-

ternational treaties. The analysis reveals the need to submit the 

concrete cases to the constitutionality and conventionality filters 

and demonstrates that their compliance with the precepts of la-

bor law regulation requires that intermittent work be admitted in 

an exceptional and restricted manner. 

 

Keywords: Intermittent work. Validity. Conventionality control. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 direito do trabalho tem uma matriz ambivalente 

de proteção do trabalho humano e legitimação da 

exploração capitalista, já que é, ao mesmo tempo, 

expressão da conquista dos operários e reação or-

ganizada da classe proprietária como forma de do-

mínio da classe trabalhadora. 

O trabalho assalariado, que tem na liberdade do trabalha-

dor o seu pilar axiológico-jurídico, somente se desenvolve satis-

fatoriamente para a manutenção do modo de produção capita-

lista sob a premissa de regulação de sua exploração, que implica 

– por força da indissociabilidade entre trabalho e corpo humano 

– posse regulada do próprio trabalhador. 

Na relação jurídica que se estabelece, cujo objeto é a ali-

enação da força individual de um dos sujeitos, adivinha-se, 

desde o início, um desequilíbrio entre o que a aliena e o que a 

adquire. Convivem, desse modo, no direito do trabalho, de um 

lado, a proteção do trabalhador, a imposição de limites, a con-

tenção da força destruidora da exploração operária e, de outro, a 

legitimação da relação que mantém inabalável a hegemonia do 

modo de produção. 

O 
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Se nesse vínculo jurídico há, de um lado, uma posição de 

dependência, de outro, há um arranjo de poder. É justamente o 

desejo de ampliar a dominação e perenizar as relações de pode-

rio que se esconde por trás dos discursos que apregoam o acerto 

da flexibilização da legislação trabalhista: ao mitigar a condição 

dos trabalhadores como sujeitos de direito, é possível ampliar o 

proveito sobre eles. 

Nessa perspectiva, a edição da Lei nº 13.467, de 13 de 

julho de 2017 (BRASIL, 2017) acomoda, com precisão cirúr-

gica, os preceitos legais aos interesses econômicos, já que, inú-

meros dispositivos dessa lei excluem ou reduzem a proteção la-

boral e assujeitam o operário ainda mais, minando as possibili-

dades de resistência. 

Para além disso, a norma – que não se limita a instituir a 

categoria aqui examinada, mas contempla uma modificação es-

trutural da legislação nacional de regulação do trabalho – amplia 

o domínio físico, o controle sobre o corpo do trabalhador, ao 

permitir, por exemplo, jornadas médias de 13 horas ou em nú-

mero ilimitado – desde que respeitada a carga horária semanal 

ou pagas as horas extras – sem descanso aos domingos e feria-

dos4; e ao excluir da remuneração tempos, que embora não se-

jam produtivos, compreendem momentos de dedicação ao con-

trato de trabalho5. Na mesma orientação dominadora, utiliza o 

crudelíssimo trabalho intermitente6 para fragilizar ainda mais a 

posição do trabalhador na relação laboral, potencializando si-

multaneamente a exploração obreira e a lucratividade. 

A pergunta a ser respondida é: como conciliar esse novo 

tipo de contrato com os princípios presentes na Constituição e 

nos tratados internacionais de Direito do Trabalho? 

Como pretendemos demonstrar, o trabalho intermitente 

retira os trabalhadores do âmbito geral de proteção laboral (e 

 
4 Arts. 59, art. 59-A e 59-B. 
5 Art. 4º, art. 58, § 2º.  
6 Art. 443, §3º c/c art. 452-A. 



_448________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

desse modo, debilita sua condição de sujeitos de direito), inver-

tendo os propósitos constitucionais, ao colocar as pessoas a ser-

viço exclusivo do capital. Além disso, subverte também as nor-

mas internacionais sobre o valor do trabalho e a interdição uni-

versal do trabalho como mercadoria. 

Nessa perspectiva, é patente sua invalidade. Para resol-

ver o problema sem suster integralmente a eficácia da lei, é ne-

cessária uma interpretação teleológica e sistemática, que assuma 

a unidade e organicidade do direito e, diante da matriz protetiva 

do trabalho e da dignidade humana, restrinja as hipóteses de sua 

aplicação. 

 

1. INVALIDADES DO TRABALHO INTERMITENTE  

 

O primeiro aspecto que causa enorme perplexidade é o 

fato de a lei possibilitar a celebração de um contrato de emprego 

no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é con-

tínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de 

serviços e de inatividade. 

O sobressalto decorre da imediata percepção de que se 

está tratando o trabalho como mercadoria7. 

Outra não pode ser a conclusão, diante das seguintes ca-

racterísticas: a) a prestação de serviços é realizada com subordi-

nação (CLT, art. 443, § 3º), mas o trabalhador não tem garantia 

de que haverá trabalho ou quando isso ocorrerá e, na falta dele, 

não é remunerado (CLT, art. 452-C, § 2º); b) o limite para o pe-

ríodo de inatividade é de um ano, isto é, o “empregador” poderá 

permanecer até 1 ano sem convocar o trabalhador e, querendo, 

utilizar e receber seus serviços, a princípio, por qualquer número 

de horas, dias ou meses (452-D); c) com exceção dos aeronautas, 

não há restrição de atividade para esse tipo de compra  da força 

 
7 A declaração de Filadélfia, incorporada à Constituição da OIT e, portanto, obrigató-
ria para todos os países membros, declara como princípio fundamental que “O traba-
lho não é uma mercadoria” (OIT, 1946, I, a, do anexo). 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________449_ 

 

 

de trabalho (CLT, art. 443, § 3º) ; d) o trabalhador não tem ga-

rantia de ser beneficiário da seguridade social, sendo necessário, 

para tanto, que o salário-contribuição seja de pelo menos um sa-

lário mínimo mensal (CLT, art. 911-A). 

A proposição normativa é, como se vê, a de que, com a 

única condição de convocar com antecedência de três dias, in-

formando o tempo de atividade, o empresário possa comprar, 

por exemplo, uma hora, dois dias ou um mês de trabalho, exi-

gindo nesse tempo de atividade, obediência às suas ordens e sem 

qualquer compromisso com os períodos em que não houver 

prestação de serviços. 

A ausência de remuneração no interregno em que o tra-

balhador permanece em inatividade impede que ele proveja sua 

subsistência, obstaculizando a justiça social. Retroage-se ao sé-

culo XIX, quando o papa Leão XIII exortava para a necessidade 

de assegurar a subsistência do operário: 
Façam, pois, o patrão e o operário todas as convenções que lhes 

aprouver, cheguem inclusive a acordar na cifra do salário: 

acima da sua livre vontade está uma lei de justiça natural, mais 

elevada e mais antiga, a saber, que o salário não deve ser insu-

ficiente para assegurar a subsistência do operário sóbrio e hon-

rado. Mas, se constrangido pela necessidade ou forçado pelo 

receio de um mal maior, aceita condições duras que por outro 
lado não lhe seria permitido recusar porque lhe são impostas 

pelo patrão ou por quem faz oferta do trabalho, então é isso 

sofrer uma violência contra a qual a justiça protesta (LEÃO 

XIII, 2002, p. 32). 

A falta de impedimento para que o trabalhador preste ser-

viços para outro contratante durante o período de inatividade não 

garante senão incertezas. Nada, além disso, está mais distante do 

pleno emprego – cuja busca é princípio da ordem econômica – e 

do valor social do trabalho, fundamento da República, direta-

mente ligados à formação de vínculos sociais duradouros e cen-

trados na dignidade humana, inviabilizada sem o acesso aos di-

reitos sociais. 
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A promessa de legalização dos bicos não passa de um 

engodo. A remuneração líquida de quem presta serviços eventu-

ais como única alternativa (os bicos) é, em média, superior à pre-

vista no contrato intermitente. Neste, além de tudo, o trabalhador 

não tem efetivo acesso à seguridade social, já que a contribuição 

previdenciária deve ser complementada pelo próprio trabalhador 

(CLT, art. 911-A, § 1º). Assim, ainda que trabalhe em diversas 

empresas recebendo o valor-hora do salário mínimo, somente 

será beneficiário do sistema previdenciário ao atingir contribui-

ção correspondente à incidente sobre o salário mínimo mensal. 

E, ainda que o faça, não terá assegurado o seguro-desemprego, 

devido ao empregado habitual (CLT, art. 452-E, § 2º). 

A assinatura de Carteiras de Trabalho, com registro dos 

contratos intermitentes, poderá levar à impressão de aumento de 

empregos formais, sem que os trabalhadores tenham tido efeti-

vamente acesso a emprego, com salário habitual. 

Outra fórmula quimérica é incluir diversas parcelas na 

remuneração da hora ou diária estipulada, ou até mesmo na re-

muneração mensal. 

A contraprestação pelo trabalho realizado tem natureza 

de salário, de modo que o valor ajustado para pagamento ao final 

da hora, dia, ou mês terá tal natureza. Não se trata de aplicar 

velhos conceitos sem olhos para nova legislação, mas de com-

preender a impossibilidade de incluir no pagamento pelo traba-

lho rubricas cuja própria natureza exige outro momento e outra 

fórmula. 

Assim ocorre, por exemplo, com as férias, as quais não 

podem, em absoluto, ser pulverizadas no tempo, já que seu obje-

tivo é específico, elas se destinam a atender metas de saúde e 

segurança no trabalho e da reinserção familiar, comunitária e po-

lítica do trabalhador (M. G. DELGADO, 2010, p. 891).  

É nessa perspectiva que tanto a Convenção 132 da OIT, 

quanto a Constituição brasileira asseguram a todos os trabalha-

dores o direito a férias anuais remuneradas. 
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A remuneração diluída em horas, dias ou meses ao longo 

de um contrato de atividade e salário incerto jamais poderiam 

atender ao propósito de obtenção de descanso, lazer e reinserção 

familiar. 

No modo como previsto na malfadada lei, as férias ape-

nas retiram do trabalhador o direito de realizar atividades e re-

ceber salário durante trinta dias, potencializando as dificuldades 

de quem já não tem atividade certa. 

Nesse aspecto, convém observar que, além da Conven-

ção 132 da OIT e da Constituição brasileira, a Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos – DUDH (art. 24) e o Pacto de di-

reitos econômicos, sociais e culturais (art. 7º, d), asseguram o 

direito de toda pessoa ao repouso e aos lazeres, além das férias 

e feriados remunerados. 

Nada mais atual, nessa circunstância, do que este escrito 

de Marx: 
[...] o capital supera todos os impedimentos legais e extra-eco-

nômicos que lhe dificultam a liberdade de movimentos entre as 

diversas esferas da produção. Antes de tudo, derruba todas as 

barreiras legais ou tradicionais que o impedem de adquirir, a 

seu arbítrio, tal ou qual tipo de capacidade de trabalho, ou de 

apropriar-se, à vontade, deste ou daquele gênero de trabalho... 

(MARX, 1978, p. 44). 

 

2. REDUÇÃO DE CUSTOS E MARGINALIZAÇÃO DO 

TRABALHADOR COMO PARTICULARIDADE DO TRA-

BALHO INTERMITENTE 

 

A construção histórica de valorização do trabalho hu-

mano como valor social e jurídico tem sua gênese na Revolução 

Francesa, que impulsionou a universalização dos postulados da 

igualdade e liberdade.  

No prisma sociológico, a formação do Direito do Traba-

lho está na criação da grande indústria e consequente concentra-

ção da massa proletária nos centros urbanos, que animou a cria-

ção e o amadurecimento do movimento operário. Além disso, o 
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ativismo cristão, com sua imprecação por garantias mínimas de 

existência digna dos trabalhadores e a criação de partidos políti-

cos de causa operária são fatores que fortaleceram e propeliram 

a produção normativa de proteção ao trabalho. 

As lutas operárias, entretanto, não se convertem em ins-

tantâneo reconhecimento jurídico-político. O direito reúne for-

ças antagônicas e, ao mesmo tempo em que afirma o sujeito ope-

rário abstrato – e, assim, lhe atribui o poder de exigir certos di-

reitos – afirma também, em paralelo, o sujeito empregador, em 

quem está concentrada a propriedade dos meios de produção e o 

desejo de ampliação dessa propriedade privada, o que é viabili-

zado com a potencialização da opressão dos trabalhadores. 

Não há, desse modo, um direito operário afastado do di-

reito burguês, senão um único direito engendrado com a repro-

dução do domínio econômico. 

Nessa condição, o prestígio emprestado à classe traba-

lhadora, sua existência jurídica é limitada e condicionada: exige 

intensa luta para garantia do mínimo8. 

A valorização do trabalho, na sociedade, apesar do reco-

nhecimento de sua utilidade social, não é elemento a ele ima-

nente naturalmente, sendo necessária sua afirmação jurídica 

como motor de reconhecimento de dignidade e afirmação de lu-

tas reivindicatórias9.  

 
8 “A vida dos contratos de trabalho continuou e continua a corporificar relações arrai-
gadas de opressão e de sujeição, seja no tratamento (ou na ausência dele ao longo da 
história) de realidades como o trabalho doméstico, rural e informal, seja na forma 
como o poder se expressa de fato nas relações, mesmo com as restrições heterônomas 
ao contrato individual. Não parece haver dúvida de que, ainda que sob a égide do 
Direito do Trabalho em suas formulações mais essenciais, o contrato de trabalho não 
se colocou na experiência como locus da liberdade e da emancipação” (NICOLI, 

2016, p. 43). 
9 Nesse sentido é a manifestação de Wandelli, professor de direito, estudioso dos di-
reitos humanos: “O reconhecimento jurídico, neste caso, potencializa, cria espaços de 
pertencimento e autoestima e fomenta as lutas reivindicatórias. Foi pela mediação 
conflitiva do direito do trabalho, ponderando a contratualidade civil – em especial 
pondo limites à livre dispensa e à livre fixação de salários e jornada, bem como esta-
belecendo uma responsabilidade diferenciada pelos acidentes de trabalho –, que o 
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No plano da identidade social, o trabalho, notadamente 

diante da consideração de que ele é afirmação de subjetividade, 

como ser psicológico – afeto e lembranças; e moral – vida em 

sociedade e trabalho – (G.N. DELGADO, 2006, p. 20), passa a 

interferir positivamente na autoestima, refletindo no aumento de 

confiança para a participação na vida social.  

É sob o prisma da possibilidade de auto realização con-

jugada à possibilidade de aquisição de bens da vida que o traba-

lho é expressão de dignidade, na medida em que atua como 

agente de integração social, construção cultural e realização pes-

soal. 

Nessa perspectiva, nos limites do capitalismo industrial 

e da relação de trabalho sob a regência de um contrato10, so-

mente um contrato de emprego que entregue a possibilidade de 

aquisição de bens da vida que ao menos assegure (inteiramente) 

a sobrevivência, funciona como forma de reconhecimento, de 

inserção do homem no ambiente social. 

Manter uma carteira assinada sem que o empregado te-

nha direito à atividade e ao salário – como propõe o trabalho 

intermitente – não serve ao propósito de atingimento desses ob-

jetivos. 

Já a proteção jurídica do emprego com atividades contí-

nuas e a consequente afirmação e realização do direito ao traba-

lho e ao salário, asseguraria a participação social minimamente 

adequada, parametrizando os padrões de equidade nas relações 

 
trabalho passou a ter uma dimensão de suporte de reconhecimento social, além de 
mero objeto de intercâmbio ou matéria do direito penal. A par da utilidade econômica, 
passou também a ser encarado do ponto de vista da cidadania social, como condição 
jurídica formada por direitos e deveres e baseada no reconhecimento do pertencimento 

a uma coletividade” (WANDELLI, 2016, p. 95). 
10 O arranjo que viabiliza a exploração do trabalho como uma operação de troca entre 
sujeitos formalmente iguais, ao mesmo tempo em que é uma vinculação pessoal, en-
contra muitas críticas, notadamente porque reconhece um sujeito com vontade autô-
noma, abstraindo as vulnerabilidades que envolvem as pessoas trabalhadoras. Além 
disso, essa formalização perpetuaria o princípio da exclusão sobre o qual se edifica a 
sociedade capitalista (Nicoli, p. 40-41). 
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laborais e permitindo ao trabalhador o seu próprio reconheci-

mento como cidadão. 

A via oposta, isto é, excluir trabalhadores da titularidade 

de direitos que lhe são atribuíveis, além de ser uma forma de 

fragilizar sua capacidade de sobrevivência e, em maior escala, 

sua inserção comunitária e realização pessoal, os coloca ainda 

mais à mercê da dominação, enquanto os marginaliza. 

Nesse aspecto, o trabalho intermitente é de uma enge-

nhosidade notável, pois obsta a efetiva inclusão de trabalhadores 

nos sistemas de proteção social, ao mesmo tempo em que im-

pede sua resistência, ao ornamentar a relação entre o vendedor e 

o comprador da força do trabalho com uma quadratura de apa-

rente relação de emprego e proteção social. 

Além disso, essa categoria contratual inclina-se a reduzir 

o preço de mercado para o tempo de trabalho, resultando em re-

dução generalizada dos salários. Na tessitura do preço de mer-

cado para determinado tempo de trabalho, têm papel primordial 

os trabalhadores desempregados, pois: 1) atuam como força de 

trabalho reserva e, nessa condição, servem como mecanismo 

ideológico e econômico de redução do preço da força de trabalho 

a níveis inferiores ao seu valor; 2) tendem a realizar trabalhos 

inseridos na economia informal, no âmbito doméstico ou na sa-

tisfação de necessidades dos trabalhadores ativos (empregados) 

e do próprio exército de reserva. Um dos papéis desempenhados 

pelo exército de reserva de trabalhadores é, desse modo, o de 

“agente regulador do preço da força de trabalho” (FERRAZ, 

2010, p. 160). 

Nessa mesma parametrização, acabam por se inserir os 

trabalhadores do trabalho intermitente, pois, tendem a oferecer 

alta produtividade a baixo custo e, assim, contribuir para o re-

baixamento do valor da força de trabalho no mercado, que deve 

ter equivalência com o valor dos meios de subsistência, ou seja, 

com o valor dos produtos necessários à sua reprodução. 
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Em sendo a força de trabalho condição da produção ca-

pitalista e o processo de trabalho, precisamente o meio de valo-

rização do capital, alterar a sistemática de compra e venda da 

capacidade de trabalho – fundamento absoluto do processo ca-

pitalista de produção (MARX, 1978, p. 36) – atinge em cheio o 

alvo da redução de custos, ampliando os lucros à custa da fragi-

lização dos trabalhadores e ampliação de sua exploração. 

A forma arguta com que isso se dá no trabalho intermi-

tente reside no fato de o empregado, embora formalmente vin-

culado ao empregador, não ser remunerado senão pelo tempo 

estrito de trabalho prestado, pelas horas exatas de atividade. Por 

outro lado, em sendo pré-determinado o tempo de atividade, de-

manda-se do trabalhador plena energia, como numa corrida de 

100 metros, na qual se exige máxima potência e alto rendimento 

no menor tempo possível. 

Essa modalidade contratual, portanto, afina-se com per-

feição à natureza do capitalismo: 
O capital é trabalho morto, que, como um vampiro, vive penas 
da sucção de trabalho vivo, e vive tanto mais quanto mais tra-

balho vivo suga. O tempo durante o qual o trabalhador trabalha 

é tempo durante o qual o capitalista consome a força de traba-

lho que comprou do trabalhador... (MARX, 2013, p. 307). 

Essa nova espécie legislada de aquisição da energia hu-

mana, deletéria pela própria extração máxima das potências fí-

sicas, conduz também à intensificação da sujeição. Apesar da 

moldura que dá contorno à nova modalidade contratual, os tra-

balhadores desse modelo são empurrados para as camadas sub-

jacentes às instituições jurídicas, já que destituídos das proteções 

institucionais. Trata-se de uma astuciosa armadilha legal. 

Entretanto, a defesa de que esse gênero de contrato é de-

terminado por lei e, dessa forma, legitimado pelo regime demo-

crático, não conduz a um resultado de validade material da 

norma, já que ela se revela contrária à Constituição e aos tratados 

internacionais de proteção ao trabalho, como se verá no próximo 

tópico. 
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3. A PROGRESSIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

As ideias centrais que estão no âmago da formulação dos 

direitos sociais têm origem na proposição que identifica liber-

dade e igualdade, vetor axiológico do direito que faz suplantar 

as fórmulas escravocratas e servis. 

O trabalho livre, proeminente a partir da consolidação do 

capitalismo industrial, passa a ter tratamento jurídico que reúne 

as contradições profundas entre exploração e proteção, simulta-

neamente afirmando a liberdade jurídico-política e mitigando a 

igualdade material. 

Nos fluxos e contra fluxos das tensões políticas e sociais, 

vividas inclusive na barbárie das experiências bélicas, floresce 

um manancial de proteção à pessoa humana, que assegura uni-

versalmente a dignidade, inclusive do ponto de vista material. 

As bases do direito do trabalho são edificadas sobre esse 

pilar, sob o compromisso de inúmeros países de ofertar trabalho 

e possibilidade de subsistência para toda e qualquer pessoa, além 

de melhoria progressiva das condições sociais. 

Esses compromissos se espraiaram por todo o mundo 

ocidental e, com o Brasil, não é diferente. 

Se a Constituição brasileira reconhece que todos são 

iguais em dignidade e tem positivado um projeto de justiça so-

cial e busca do pleno emprego, ela repete proposições jurígenas 

já estampadas em tratados internacionais aos quais o país se 

obrigou. 

Desde a criação da Organização Internacional do Traba-

lho (OIT), pelo tratado de paz, de Versailles, em 1919, foi afir-

mado o princípio de que a paz permanente deve ser baseada na 

justiça social11. O tratado cuidou da regulação internacional do 

 
11 Já havia, à época, diplomas internacionais de Direito do Trabalho em vigor. Os 
primeiros foram celebrados em Berna, em 1906 e se relacionavam ao trabalho femi-
nino e ao emprego de fósforo branco na indústria (REIS, 2010, p. 39). 
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trabalho em sua parte XIII, estruturando em uma seção a criação 

da OIT e em outra seção os princípios gerais de proteção ao tra-

balho: positivou o imperativo ético-jurídico de não ser o trabalho 

mercadoria e contemplou o direito de associação, além de asse-

gurar salário justo, existência digna, não discriminação salarial, 

limitação da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil 

e restrição do trabalho de menores, e proteção do trabalho femi-

nino (REIS, 2010, p. 49-52). 

A Constituição da OIT, obrigatória para todos os Esta-

dos-membros – posição que o Brasil ocupa desde a fundação da 

organização – incorporou, em 1946, a Declaração de Filadélfia, 

de 1944, edificada “como resposta aos efeitos sociais nefastos 

da ‘Grande Depressão’ da década de 1930 e do pós-Segunda 

Guerra mundial” (NICOLLI, 2016, p. 103). 

Na visão do catedrático francês Alain Supiot, tal decla-

ração exprime a vontade de recolocar a força a serviço do direito 

e estabelecer princípios comuns a toda espécie de ordem jurí-

dica. “É por esse motivo – diz o professor – que a existência de 

um ‘regime de direito’ aparece na Declaração Universal de 1948 

como uma condição essencial ‘para que o homem não seja for-

çado, em último recurso, à revolta contra a tirania e a opressão” 

(SUPIOT, 2014, p. 18). 

O documento reiterou a valorização ínsita do trabalho 

humano e reafirmou o compromisso de justiça social, com a ca-

talogação de padrões mínimos de proteção ao trabalho. Afirmou 

que a luta contra a carência deve ser conduzida com infatigável 

energia e esforço contínuo e conjugado; proclamou o pleno em-

prego como exigência da pessoa humana, enunciou como fun-

damento, objetivo e finalidade das ordens jurídicas nacionais e 

internacional o pleno desenvolvimento espiritual humano, pro-

gramou a adoção pelos Estados-membro de normas referentes a 

salários, horário e outras condições de trabalho e assegurou que 

todos os assalariados percebam, no mínimo, um salário mínimo 
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vital, além de garantir direitos de negociação coletiva, entre ou-

tros direitos e proteções  (REIS, 2010, p. 57-59). 

Na dicção de Nicoli, a Declaração de Filadélfia:  
[...] Afirma universalmente um direito ao “bem-estar material”, 

ao “desenvolvimento espiritual dentro da liberdade e da digni-
dade” e “a tranquilidade econômica e com as mesmas possibi-

lidades”, sob o pano de fundo da busca pelo pleno emprego. 

Erige, enfim, um projeto de mundo fundado essencialmente na 

justiça social, que, numa escala de valores, deve sempre preva-

lecer na dinâmica do mundo das trocas econômicas [...] (NI-

COLLI, 2016, p. 103). 

Supiot (2014, p. 20-23) destaca cinco traços característi-

cos do que ele chama de “espírito de Filadélfia”. Em primeiro 

lugar, o fato de esses princípios não serem revelados por um 

texto sagrado, nem descobertos na observação da natureza, mas 

serem afirmados pelo homem. Além disso, esses princípios pro-

cedem da experiência da guerra e de atos bárbaros, que bem de-

monstraram a essencialidade da proteção dos direitos do homem 

por um regime de Direito. Essa experiência desembocou na ne-

cessidade de reconhecer que a dignidade constitui a base da li-

berdade, da justiça e da paz no mundo. O princípio da dignidade 

implica a ligação entre os imperativos da liberdade e da segu-

rança, já que a dignidade do homem interdita que o tratamento 

do seu corpo e de suas necessidade físicas seja como o dos ani-

mais: “[...]Para que eles sejam ‘livres para falar e crer’, é preciso 

que os seres humanos gozem de uma segurança física e de uma 

‘segurança econômica’ (D.F)12 suficientes para serem ‘liberados 

do terror e da miséria’ (DUDH)”13 (SUPIOT, p. 21-22), Por fim, 

o elo entre liberdade do espírito e segurança física conduz à ne-

cessidade de subordinar a organização econômica ao princípio 

de justiça social: a economia e a finança são os meios a serviço 

dos homens. 

 
12 A sigla utilizada por Supiot refere-se à Declaração de Filadélfia. 
13 DUDH: Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
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A afirmação de dignidade igual para todos os seres hu-

manos é ato racional que tem o sentido de reconhecimento jurí-

dico dessa dignidade “como base da liberdade, da justiça e da 

paz no mundo” (DUDH). 

Essa tão só observação é suficiente para fazer relembrar 

que o homem não deve estar a serviço do mercado, mas o con-

trário, a economia deve ser instrumento para o homem e não 

apenas para este ou aquele, mas para todos com igualdade de 

oportunidades (art. II, a, da Constituição da OIT14). 

Outros tantos documentos afirmam o direito ao trabalho 

e o seu valor ínsito, imbricado à dignidade. A Carta das Nações 

Unidas – documento que criou a Organização das Nações Uni-

das após a segunda guerra mundial – estabeleceu o compromisso 

das nações de favorecer níveis mais altos de vida, trabalho efe-

tivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e 

social.  

No mesmo prisma, A Declaração dos Direitos do Ho-

mem, de 194815, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Cul-

turais, de 196616, e o Protocolo de São Salvador, de 1988, 
 

14 “a)  todos  os  seres  humanos  de  qualquer  raça,  crença  ou  sexo,  têm  o  direito  
de assegurar  o  bem-estar  material  e  o  desenvolvimento  espiritual  dentro  da  
liberdade  e  da dignidade, da tranquilidade econômica e com as mesmas possibilida-
des”. 
15 A declaração estabelece em seu preâmbulo, que “[...] os povos das Nações Unidas 

reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na digni-
dade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e 
que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma 
liberdade mais ampla” (grifo nosso. Disponível em:  
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 19 
fev. 2018). 
16 O Pacto, incorporado ao ordenamento brasileiro por meio do Decreto nº 591/92, 
prevê, em sua parte II, art. 2º: “1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-

se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação 
internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus 
recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios 
apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, 
em particular, a adoção de medidas legislativas” (grifo nosso. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso 
em: 19 fev. 2018). 
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asseguraram não apenas o reconhecimento desses direitos como 

também a progressividade dos direitos reconhecidos17. 

Em outras palavras, os direitos fundamentais – dentre os 

quais se inserem os direitos sociais em razão da unidade, inter-

dependência e interrelacionariedade dos direitos fundamentais – 

devem sempre oferecer um benefício adicional, sendo interdi-

tado ao Estado oferecer menos do que a proteção anteriormente 

concedida. 

As Cortes internacionais de direitos humanos têm reite-

rado a interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos 

e, bem assim, o princípio da progressividade, como se pode ver 

nos excertos transcritos a seguir, retirados da decisão proferida 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Lagos 

del Campo v. Perú, em 31/08/201718: 
Esta Corte ha reiterado la interdependencia e indivisibilidad 

existente entre los derechos civiles y políticos, y los económi-

cos, sociales y culturales, puesto que deben ser entendidos in-

tegralmente y de forma conglobada como derechos humanos, 

sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aque-

llas autoridades que resulten competentes para ello (CIDH, 

2017, Lagos del Campo vs. Perú, p. 46). 
Además de la derivación del derecho al trabajo a partir de una 

interpretación del artículo 26 [da convenção americana sobre 

direitos humanos] en relación con la Carta de la OEA, junto 

con la Declaración Americana, el derecho al trabajo está reco-

nocido explícitamente en diversas leyes internas de los Estados 

de la región, así como un vasto corpus iuris internacional; inter 

alia: el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Econó-

micos, Sociales y Culturales, el artículo 23 de la Declaración 

 
17 Trata-se do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Disponível em:  
<http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm>. 

Acesso em: 19 fev. 2018), incorporado ao ordenamento brasileiro, por meio do De-
creto nº 3.321/1999, segundo o qual os Estados-partes se comprometem a adotar as 
medidas necessárias, até o máximo dos recursos disponíveis, a fim de conseguir, pro-
gressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade dos direitos re-
conhecidos naquele Protocolo. 
18 Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/se-
riec_340_esp.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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Universal de Derechos Humanos, los artículos 7 y 8 de la Carta 

Social de las Américas, los artículos 6 y 7 del Protocolo Adici-

onal a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el artículo 11 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, el artículo 32.1 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, así como el artículo 1 de la Carta Social Europea y el 

artículo 15 de la Carta Africana1sobre los Derechos Humanos 
y de los Pueblos. (CIDH, 2017, Lagos del Campo vs. Perú, p. 

48). 

Vale observar que a progressividade ou vedação de re-

trocesso resguarda o núcleo essencial desses direitos, não impe-

dindo adaptações, as quais, entretanto, devem manter conformi-

dade com a essência do direito protegido, mantendo incólume o 

sentido axiológico que lhe dá sustentação, sob pena de inconsti-

tucionalidade ou inconvencionalidade material. 

Embora tenha rendido muitos debates, a disputa sobre a 

hierarquia dos tratados internacionais está razoavelmente apazi-

guada desde a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal 

no recurso extraordinário nº 466.343-1, quando foi considera sua 

posição de supralegalidade no ordenamento brasileiro, isto é, os 

tratados internacionais estão abaixo da Constituição Federal, 

mas acima da legislação federal, não sendo, desse modo, passí-

veis de derrogação pela legislação nacional19. A teor do que foi 

decidido pelo STF, equiparar os tratados à legislação ordinária 

 
19 Convém registrar o seguinte excerto da conclusão do voto do Ministro Gilmar Men-
des: “Portanto, diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que 
cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internali-
zação no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação previsto na 
Constituição, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disci-
plina normativa infraconstitucional com ela conflitante” (BRASIL, STF, RE nº 

466.343-1, p. 1160). 
[...] 
Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a le-
gislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem sua 
eficácia paralisada. É o que ocorre, por exemplo, com o art. 652 do Novo Código Civil 
(Lei n° 10.406/2002), que reproduz disposição idêntica ao art. 1.287 do Código Civil 
de 1916" (p. 1160-1161). 
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“seria subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de 

proteção dos direitos da pessoa humana” (BRASIL, STF, RE nº 

466.343-1, p. 1154). 

Não é preciso dizer que a legislação nacional deve se 

conformar às convenções internacionais, já que se com elas fo-

rem conflitantes ou incompatíveis, não terão eficácia20. 

Convém, a propósito, observar que essa conformidade 

não abrange apenas as regras existentes, como também os prin-

cípios neles enunciados. 

A discussão sobre a natureza normativa dos princípios, 

embora já tenha sido bastante controversa desde as primeiras 

afirmações de normatividade, no início do século XX21, foi subs-

tituída pela preponderância do reconhecimento da juridicidade 

dos princípios. 

Na qualidade de normas, os princípios não apenas inspi-

ram ou norteiam o sistema normativo, mas obrigam e subordi-

nam as demais normas, as quais devem desenvolver e especificar 

aqueles preceitos gerais em preceitos mais particulares ou espe-

ciais. 

Para ter validade, portanto, uma regra deve buscar fun-

damento na Constituição, inclusive nos princípios cuja caracte-

rística de generalidade seja mais presente. E, para além da 
 

20 Embora seja ainda incipiente e comedido o  controle de convencionalidade pelo 

judiciário brasileiro, já são encontrados, no TST, acórdãos que realizam essa análise, 
como, por exemplo, o processo julgado em 13/10/2016, pela Subseção I de dissídios 
individuais, nº TST-E-ED-ARR-10581-07.2013.5.03.0165, no qual foi analisado se o 
artigo 193, da CLT contrariava alguma convenção internacional do trabalho atinente 
ao mesmo tema nele tratado (disponível em: < file:///C:/Users/usuario.trt-
41730/Downloads/228967_2014_1477645200000%20(1).pdf>. Acesso em: 21 fev. 
2018. De modo semelhante, o processo julgado em 26/09/2016 pelo Tribunal em sua 
composição plena, nº TST-E-RR-205900-57.2007.5.09.0325, no qual foi aferida a 

conformidade da decisão com os tratados internacionais, estando o controle bem re-
sumido na seguinte frase: “A afinidade com os tratados internacionais de direitos hu-
manos também não pode ser esquecida, dando ensejo ao que se tem denominado ‘con-
trole de convencionalidade’” (p. 9). Disponível em: <file:///C:/Users/usuario.trt-
41730/Downloads/92476_2010_1486112400000.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2018. 
21 O caminho trilhado nessa teorização é bem descrito por Bonavides (2004, p. 255-
273). 
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Constituição, as normas devem reverência também às conven-

ções internacionais às quais o Estado se obrigou por sua ratifi-

cação22. 

Releva notar que o Comitê de direitos econômicos, soci-

ais e culturais da ONU23, por meio da observação geral nº 9, 

E/C.12/1998/24, de 3 de dezembro de 1998, em seu parágrafo 

10, esclareceu sobre a unidade dos direitos humanos e a exigibi-

lidade judicial dos direitos sociais, econômicos e culturais: 
[...]La adopción de una clasificación rígida de los derechos 

económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, 

fuera del ámbito de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria 

e incompatible con el principio de que los dos grupos de dere-

chos son indivisibles e interdependientes. También se reduciría 

drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los 

derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la 

sociedad24. 

Está claro, pois, que o ordenamento jurídico, como um 

todo, exige o respeito à dignidade humana (art. 1º, CR), aos va-

lores sociais do trabalho e aos valores sociais da livre iniciativa 

(art. 1º, IV, CR)25, ao tratamento com igualdade (art. 1º, CR), à 

 
22 Além dos tratados ratificados, o tão-só fato de integrar uma organização internaci-
onal obriga, em regra, os países aderentes, à sua Constituição.  
23 “O CDESC (Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) é órgão das Na-
ções Unidas criado em 1985, com a finalidade de avaliar o cumprimento do Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) pelos países 

signatários. Constituído por 18 expertos em matéria de direitos humanos, tem por fun-
ção primordial analisar os relatórios remetidos pelos Estados e emitir orientações, ob-
servações finais e observações gerais. Estas cumprem o papel de uma "jurisprudência" 
do órgão, conquanto nenhuma das ações do Comitê tenha efeito vinculante para os 
Estados” (http://www.prr4.mpf.gov.br/pesquisaPauloLeivas/index.php?pa-
gina=CDESC 
24 Disponível em: <http://observatoriopoliticasocial.org/sitioAnterior/images/sto-
ries/biblioteca/pdf/documentos-sistema-naciones-unidas/observacionesgenera-

les/9_aplicacion_del_pacto.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2018. 
25 Grau, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal assinala que o fundamento 
constitucional estabelecido no inciso IV do art. 1º ao lado do valor social do trabalho 
não é a livre iniciativa individualista, mas o valor social da livre iniciativa: “[...] Ao 
que tudo indica, as leituras que têm sido feitas do inciso IV do art. 1º são desenvolvi-
das como se possível destacarmos de um lado ‘os valores sociais do trabalho’, de outro 
a ‘livre iniciativa’, simplesmente. Não é isso, no entanto, o que exprime o preceito. 

http://observatoriopoliticasocial.org/sitioAnterior/images/stories/biblioteca/pdf/documentos-sistema-naciones-unidas/observacionesgenerales/9_aplicacion_del_pacto.pdf
http://observatoriopoliticasocial.org/sitioAnterior/images/stories/biblioteca/pdf/documentos-sistema-naciones-unidas/observacionesgenerales/9_aplicacion_del_pacto.pdf
http://observatoriopoliticasocial.org/sitioAnterior/images/stories/biblioteca/pdf/documentos-sistema-naciones-unidas/observacionesgenerales/9_aplicacion_del_pacto.pdf
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valorização do trabalho, a submissão da propriedade à função 

social e à sujeição da ordem econômica à justiça social (art. 170, 

CR). 

No particular, como adverte há muito a obra do célebre 

constitucionalista José Afonso da SILVA (2014, p. 800), o valor 

do trabalho humano é priorizado sobre os demais valores da eco-

nomia de mercado. Com efeito, o trabalho é, ele mesmo, direito 

social fundamental, insculpido no artigo 6º da Constituição, 

além de ser parâmetro de realização de outro elemento central, 

aliás, do núcleo de proteção da Constituição, que é a dignidade 

humana. 

Ainda que tal precedência seja compreendida como 

sendo apenas prima facie, amplia-se o ônus de argumentação 

para quando se sustente que o valor social do trabalho deve ceder 

lugar à simples iniciativa privada, notadamente porque os valo-

res e também as instituições estão a serviço das pessoas e não 

estas a serviço das instituições. 

No dizer de Grau, Ministro aposentado do Supremo Tri-

bunal Federal: 
Valorização do trabalho humano e reconhecimento do valor 
social do trabalho consubstanciam cláusulas principiológicas 

que, ao par de afirmarem a compatibilização – conciliação e 

composição – a que acima referi [entre interesses distintos de 

titulares de capital e trabalho], portam em si evidentes potenci-

alidades transformadoras. Em sua interação com os demais 

princípios contemplados no texto constitucional, expressam 

prevalência dos valores do trabalho na conformação da ordem 

econômica – prevalência que José Afonso da Silva reporta 

como prioridade sobre os demais valores da economia de mer-

cado. Poderão, contudo [...] se tanto induzido pela força do re-

gime político, reproduzir em atos, efetivos, suas potencialida-

des transformadoras (GRAU, 2003, p. 179). 

 
Este, em verdade, enuncia, como fundamentos da República Federativa do Brasil, o 
valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa. Isso significa que a livre 
iniciativa não é tomada, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil, 
como expressão individualista, mas sim no quanto expressa de socialmente valioso” 
(GRAU, 2003, p. 180). 
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A noção de pessoa humana dotada de dignidade, nos ter-

mos da nossa Constituição está delineada nos direitos fundamen-

tais, dentre os quais se inserem os direitos sociais, inclusive o 

direito ao trabalho e à proteção no trabalho (arts. 6º e 7º). Não 

são, contudo, os únicos preceitos a se considerar, já que, a partir 

do ideal de unidade e coerência da Constituição, para a compre-

ensão da ideia de pessoa humana, é necessário considerar todos 

os outros dispositivos do texto constitucional que atuam para o 

reconhecimento e realização do homem. 

Veja-se a lição do celebrado jurista Maximiliano: 
A Constituição é a ossatura de um sistema de governo, um es-

queleto de ideias e princípios gerais, que formam o núcleo, o 

credo, o dogma fundamental de um regime, o diálogo político 

de um povo. Não pode especificar todos os direitos, nem men-

cionar todas as liberdades. A lei ordinária, a doutrina e a juris-

prudência completam a obra, sem desnaturá-la, revestindo e 

não deformando o arcabouço primitivo. Nenhuma inovação se 

tolera em antagonismo com a índole de regime, nem com os 
princípios firmados pelo código supremo. Portanto, não é cons-

titucional apenas o que está escrito no estatuto básico, e sim o 

que deduz do sistema por ele estabelecido, bem como o con-

junto de franquias dos indivíduos e dos povos universalmente 

consagrados”. (MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à 

Constituição brasileira de 1946; Vol. III; 4ª ed.; Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1948, p. 175. Apud: SÜSSEKIND, Arnaldo. Di-

reito constitucional do trabalho. Arnaldo Süssekind; 3ª ed. 

ampl. e atual.; Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 61). 

Assentadas as premissas principiológicas, delas também 

não se pode afastar por ocasião da interpretação e aplicação aos 

casos concretos, cuja realização necessariamente tem de se ade-

quar às normas (princípios e regras) constitucionais e convenci-

onais. 

Decorrência de tudo o que foi exposto, no item seguinte 

serão apresentadas leituras possíveis para salvar a norma que in-

troduz o trabalho intermitente, permitindo-lhe que seja eficaz, 

dentro da estrutura positivada em torno do labor. 
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4. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO 

 

A produção capitalista demanda a produção e circulação 

contínua de bens ou mercadorias e, como meio de atingir esse 

fim é essencial a manutenção de controle estrito sobre o processo 

de trabalho. 

Para que os processos de produção e circulação não se-

jam interrompidos, é necessário que não haja descontinuidade 

do processo de trabalho. A garantia de que não haja essa descon-

tinuação está na manutenção do trabalho assalariado, que impõe 

ao trabalhador a prestação de trabalho ordinariamente e não ape-

nas eventual, a fim de prover sua subsistência. 

Manter um sistema de produção que exige processo de 

trabalho contínuo e, simultaneamente, negar ao trabalhador o di-

reito a um vínculo de trabalho duradouro é uma forma de bara-

tear custos e, ao mesmo tempo, impedir efetivo acesso dos tra-

balhadores às mercadorias de que necessitam para viver com um 

mínimo de dignidade, o que, como se viu, é insustentável não só 

do ponto de vista axiológico, como também dogmático-jurídico.  

É relevante anotar que o fato de haver experiências em 

outros países contemplando semelhante prática contratual não 

têm o condão de conferir-lhe validade. 

De todo modo, há exemplos a demonstrar que existem 

meios menos lesivos de implantação desse modelo contratual, os 

quais, em última análise, podem servir de parâmetro para os ca-

sos brasileiros, por força do artigo 8º, da CLT. 

Em Portugal, por exemplo, há modalidade semelhante de 

contrato de trabalho, porém é restrito a empresas que exerçam 

atividade com descontinuidade ou intensidade variável (Código 

do Trabalho – CT, art. 157). Além disso, alguns direitos são as-

segurados ao trabalhador: o contrato deve conter a indicação do 

número anual de horas de trabalho, ou do número anual de dias 

de trabalho a tempo completo, sob pena de o contrato ser consi-

derado sem período de inatividade (CT, art. 158); a prestação de 
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trabalho não pode ser inferior a seis meses a tempo completo, 

por ano, dos quais pelo menos quatro meses devem ser consecu-

tivos (CT, art. 159); e, durante o período de inatividade, o traba-

lhador tem direito a, pelo menos, 20% da retribuição base, a ser 

paga pelo empregador com periodicidade igual à da retribuição 

(CT, art. 160). 

No Brasil, há outras normas capazes de suprir a incoe-

rência normativa dos preceptivos que tratam do trabalho inter-

mitente. 

Antes de outra coisa, é imperioso compreender que o 

contrato de trabalho intermitente é excepcional ou extraordiná-

rio, não sendo lícito manter contratos desse tipo para suprir a 

demanda regular da empresa. Além dos princípios já menciona-

dos, constantes da Constituição e dos tratados internacionais, é 

essa a lógica que se extrai da leitura conjugada dos artigos 2º e 

3º da CLT que definem empregado e empregador e do § 12 do 

art. 452-A, da CLT, incluído pela Medida Provisória nº 808, de 

2017, segundo o qual a remuneração do trabalhador intermitente 

não poderá ser inferior à devida aos demais empregados do es-

tabelecimento que exerçam a mesma função. Se o contrato de 

emprego ordinário é aquele no qual há prestação de serviços não 

eventual, a possibilidade de um contrato de emprego com ativi-

dades eventuais necessariamente tem de ser extraordinária. Se, 

além dos contratos ordinários, for necessária essa modalidade 

extraordinária, os salários terão que manter paridade com aque-

les pagos ordinariamente. 

Em sendo excepcional ou extraordinário – já que não fa-

ria sentido do ponto de vista lógico-sistemático para a atividade 

regular manter trabalhadores não incluídos em todas as prote-

ções institucionais –, as hipóteses possíveis, uma vez não deta-

lhadas pela própria disciplina do trabalho intermitente, devem 

ser encontradas em outras disposições e aplicadas por analogia. 

A hipótese regulada mais semelhante parece ser a dos 

ferroviários, pois comporta a integração de empregados 
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regulares e extranumerários, os quais podem ser contratados 

para executar serviços imprevistos ou para substituições de ou-

tros empregados que faltem à escala organizada. 

Insta observar que para atender à necessidade de substi-

tuição transitória de pessoal permanente ou à demanda comple-

mentar de serviços, deve ser contratada uma empresa de trabalho 

temporário (Lei 6.019/74). 

Assim, as hipóteses de contrato de trabalho intermitente 

ficam restritas à execução de serviços imprevistos ou para a 

substituição excepcional de empregados, na forma do artigo 244, 

da CLT. Somente uma situação de tal maneira excepcional po-

deria justificar a urgência exigida pela lei para resposta do em-

pregado à convocação, cujo prazo é de apenas 24 horas (Art. 

452-A, § 2º). 

É importante ressaltar também que, de acordo com o art. 

452-C, da CLT considera-se período de inatividade o intervalo 

temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente 

haja sido convocado e tenha prestado serviços. 

Assim, uma vez convocado e aceita a convocação, a lei-

tura conjugada dos artigos 4º, 238, 244, § 2º e 3º e 452-C da 

CLT,  exige que o trabalhador seja remunerado integralmente 

pelas horas em que estiver à disposição, na empresa ou em outro 

local determinado pelo empregador aguardando ordens do em-

pregador e, à base de 1/3 ou 2/3 do salário normal, nos horários 

em que estiver convocado, mas não estiver trabalhando nem à 

disposição, mas de sobreaviso ou prontidão, conforme defini-

ções dada por tais dispositivos. 

Nos períodos de inatividade, em que não houver convo-

cação, a lei determina que não haja remuneração, o que, como 

se demonstrou no tópico anterior, é inconstitucional e inconven-

cional, não havendo como prevalecer. 

Assim, à falta de parâmetros nacionais válidos, como es-

peque no artigo 8º, da CLT, é de se lançar mão do código do 

trabalho de Portugal, cujo ordenamento tem, como o brasileiro, 
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base romano-germânica, para considerar devido o pagamento de 

pelo menos 20% do salário base devido durante a atividade. 

A título de arremate, reitera-se que, diante de todos os 

princípios e regras existentes nos tratados internacionais e na 

Constituição da República, a harmonização do contrato de tra-

balho intermitente com o ordenamento jurídico brasileiro so-

mente é possível se esse tipo de contrato for considerado atípico 

e excepcional, ficando a cargo da empresa demonstrar que o con-

trato (nitidamente prejudicial ao empregado em relação ao con-

trato ordinário) era o mais adequado e atendeu às exigências le-

gais acima enunciadas. 

Se, em outro prisma, verificar-se no caso concreto, que a 

atividade da empresa é contínua e o trabalho for continuado, 

ainda que com períodos de inatividade, a solução mais consen-

tânea com o sistema jurídico, como um todo, será a de considerar 

o contrato de trabalho como sendo por prazo indeterminado, sem 

períodos de inatividade. 
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