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RESUMO: O trabalhador intermitente é fruto da Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017, que 

alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) vindo a provocar inúmeras discussões e 

reflexões, principalmente com alerta aos valores sociais e ao direito do trabalhador à luz do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Inicialmente será definido o conceito do contrato 

de trabalho intermimente. Após, será feita a análise dos princípios fundamentais instituídos 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, voltando-se especialmente para 

o princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de relacionar este ao contrato de trabalho 

intermitente. Em seguida, abordar-se-á os possíveis benefícios encontrados no contrato de 

trabalho intermitente, aos empregadores e aos empregados, bem como acerca de eventuais 

lacunas existentes na legislação em questão. Objetivamente pretende-se fazer um viés com 

correntes doutrinárias a respeito da interpretação da Consolidação das Leis do Trabalho em 

relação ao contrato de trabalho intermitente e suas implicações com o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Em sede conclusiva, vislumbra demonstrar se este novo instituto ajudaria 

a reduzir o quadro de desemprego no país sem ferir o princípio da dignidade da pessoa 

humana. Para a elaboração do presente artigo foi utilizado o método hipotético-dedutivo para 

a objetividade possível, com a finalidade de estudar as possíveis ofensas ao princípio da 

dignidade da pessoa humana no contrato de trabalho intermitente, partindo de uma pesquisa 
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em doutrinas, artigos, legislações, matéria Constitucional e em especial na Lei n° 

13.467/2017 para melhor esclarecimento do caso estudado.   

 

Palavras-chave: Direito. Direito do trabalho. Reforma trabalhista. Contrato intermitente. 

Princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

ABSTRACT: The intermittent employment contract was created by Law n. 13,467, of July 

13, 2017, which substantially modified the Consolidation of Labor Laws (CLL), has brought 

to light many discussions and reflections, mainly related to its social values and the employee’s 

rights considering the principle of the human dignity. At first, the intermittent employment 

contract will be defined, whereas the concept of the principle of human dignity will be 

analyzed in order to connect the intermittent employment contract to the fundamental 

principles guaranteed by the Brazilian Federal Constitution. Then, this study will approach the 

benefits of the intermittent employment contract, for both employers and employees, and it 

will discuss whether there are legal loopholes in the current legislation. Some of the specific 

objectives are to identify lines of doctrine and legal precedents about the subject here 

approached, as well as to establish a connection with the doctrinal perspectives around the 

interpretation of the Consolidation of Labor Laws. In conclusion, the aim is to demonstrate if 

this new modality of labor contract would help to reduce the unemployment rate in the country 

without harming the principle of the human dignity. The hypothetic-deductive method was 

used to elaborate the present scientific article, to keep the tangible objectivity, with the purpose 

of investigating eventual possibilities of harm to the principle of human dignity in intermittent 

employment contracts, through a bibliographic and exploratory research based on legal 

doctrine, articles, legislation, constitutional matter, legal precedents and mainly, on Law n. 

13,467/2017. 

Keywords: Law. Intermittent employment contract. Labor law revision. Dignity of the human 

person.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O contrato de trabalho intermitente é uma nova modalidade contratual de trabalho 

individual, atualmente encontrada na Consolidação das Leis do Trabalho, em virtude da Lei 

13.467/2017, promulgada em 13 de julho de 2017 e vigente a partir do dia 11 de novembro de 
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2017. Em cima de tal modalidade, será feito uma reflexão com alerta no princípio da dignidade 

da pessoa humana e os valores sociais, se há a possibilidade de desvantagem do trabalho em 

relação a este princípio. Pretende-se discutir a tutela destes trabalhadores, se realmente estão 

sendo amparados, ou se de certa forma, infligidos os seus direitos ligados ao princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Essa recente modalidade contratual ocasionou diversos questionamentos de juristas e 

operadores do direito relacionados a possíveis precariedades e, especialmente, ofensas aos 

princípios fundamentais referentes atinentes as relação de trabalho. 

Sobretudo, a discussão sobre tal conteúdo é de grande relevância para a área do Direito 

e também a sociedade, visto que, é um assunto relativamente novo, que merece ser abordado 

frequentemente no meio acadêmico e científico. 

Neste sentido, o referido trabalho pretende provocar a sociedade reflexão a respeito 

da modalidade contratual em assunto. Dentre estas, quais as incertezas que podem ser 

sofridas pelo trabalhador intermitente, uma vez que, a reforma trouxe limitações e 

supressões dos direitos fundamentais já trazidos na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988? Sendo assim, pretende-se aduzir e responder claramente quais estas 

incertezas, sendo a intenção principal no exposto trabalho, apresentar as possíveis hipóteses 

de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como, se existem lacunas que 

possam prejudicar as partes pactuantes e principalmente o trabalhador, por ser este, em regra, 

a parte mais frágil da relação empregatícia.  

Por fim, o texto trará dos prováveis impactos que a modaliade contratual em assunto 

pode aferir nos direitos fundamentais trazidos pela Constituição da Repúbica Federativa do 

Brasil de 1988, em especial ao princípio a dignidade da pessoa humana. 

 

2 EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL  

 

A partir da Revolução Industrial concomitantemente com a Revolução Francesa, a 

atividade laboral passa a empregar valores morais e sociais. Ainda nesta época, ocorre o 

surgimento da subordinação entre o empregado e o empregador, assim como a relação que 

começou a se efetivar neste meio entre as pessoas, com uma divisão significativa, qual seja, os 

que tinham meios econômicos de manter o empreendimento e os que possuíam apenas sua mão 

de obra para garantir sua existência. 

Desde o início da civilização o trabalho humano existiu, mesmo que fosse para sua 
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própria sobrevivência, sem ao menos compreender o que era o trabalho e seus reflexos na vida, 

e certamente continuará existindo por todas as gerações humanas. É possível compreender a 

evolução do trabalho humano pelos modos de produção de bens e serviços, podendo ser 

identificado cinco regimes de trabalho, sendo eles o primitivo, escravo, feudal, capitalista e 

comunista, Bezerra Leite (2018).  

Ainda conforme Bezerra Leite (2018), com o decorrer do tempo, pode-se notar pelo 

ponto de vista clássico, dois tipos principais de trabalho humano, como o trabalho autônomo e 

trabalho subordinado e ainda com intermediário, o trabalho parassubordinado.  

A partir do contexto histórico, surge a necessidade da criação de um sistema legislativo, 

com a intenção de garantir os direitos mínimos aos trabalhadores, da subordinação laboral em 

um sentido mais complexo. 

Com relação ao direito do trabalho, sua fase inicial no âmbito internacional, teve-se com 

o México, nos anos de 1917, prevendo em sua Constituição os direitos trabalhistas, como 

jornadas diárias de no máximo oito horas e noturnas sete horas, a proibição de menores de doze 

anos de trabalhar e além disso, o salário mínimo, e o descanso semanal, Bezerra Leite (2018), 

entre outros direitos de grande relevância para o avanço neste momento histórico e que ainda 

em nosso ordenamento rege tais direitos.  

Segundo Bezerra Leite (2018) alguns anos após a primeira Constituição a reger direitos 

do trabalho, sendo a mexicana, surge na Alemanha a Constituição de Weimar, nos anos de 

1919, que tratava diferentes características, tendo um viés mais principiológico, que com isso, 

teve ampla repercussão na Europa.  

No mesmo momento histórico surge o tratado de Versalhes, o qual foi de grande 

relevância no âmbito mundial para o direito do trabalho, pois houve a criação da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT “[...] cabendo a este organismo internacional universalizar 

as normas de proteção ao trabalho humano. O Brasil está entre os Estados-membros 

fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde a sua primeira 

edição”. (BEZERRA LEITE, 2018, p. 35)   

No Brasil, uma das primeiras aparições do direito do trabalho vem com o surgimento de 

algumas leis esparsas, como Bezerra Leite (2018, p. 35) leciona: 

 

Já em 1870, existiam no nosso país as Ligas Operárias que marcaram o início do 

sindicalismo brasileiro. O Decreto 1.313, de 1891, proibiu o trabalho noturno dos 

menores de 15 anos, limitando a jornada a 7 horas. Há quem afirme ser a Lei 4.682, 

de 20.01.1923, a chamada Lei Elói Chaves, que instituiu a caixa de aposentadoria e o 

direito à estabilidade para os ferroviários que completassem 10 anos de serviço, a 

primeira lei verdadeiramente trabalhista no Brasil. 
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A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), prevista no Decreto nº 5.452/1943, o qual 

sistematizou as leis esparsas já existentes, surge introduzindo ainda novos institutos criados 

pela comissão de juristas que a criaram, sendo ela um texto legislativo básico do trabalho 

brasileiro. Além dela, que protege tais direitos, existe a legislação complementar e a 

Constituição Federal. Em termos conceituais: “CLT não é um código, mas uma lei, ou melhor, 

um Decreto-lei de caráter geral, aplicado a todos os empregados sem distinção da natureza do 

trabalho técnico, manual ou intelectual. A CLT é equiparada a lei federal”. (BEZERRA 

LEITE, 2018, p. 36). 

Recentemente, houve a polêmica reforma na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

que segundo Bezerra Leite (2018, p. 36), deu início com seu Projeto de Lei encaminhado pelo 

presidente da República em 22 de dezembro de 2016 para a Câmara dos Deputados, que assim 

recebeu o número PL nº 6.787/2016, o qual tratava somente de 7 (sete) artigos que alterariam a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tal Projeto de Lei foi convertido para a Lei nº 13.467 

de 2017. Ainda conforme dispõe Bezerra Leite (2018, p. 37): 

 

Essa proposta legislativa de reforma trabalhista não se limita apenas a alterar o texto 

da CLT. Na verdade, sob o argumento da necessidade da “modernização” das relações 

trabalhistas, ela institui três princípios de proteção ao Capital (liberdade, segurança 

jurídica e simplificação), invertendo os valores, os princípios e as regras de proteção 

ao trabalhador consagrados em diversas normas internacionais e constitucionais,  

como procuraremos demonstrar nas páginas que se seguem. 

 

Acredita-se que a Reforma da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) veio para 

clarear mais as relações de contrato entre trabalhador e empregador, além do que, como exposto 

acima, para a sua modernização. 

Neste mesmo sentido, Melek (2016) compreende a reforma trabalhista para ambas as 

partes, não como “perda de direitos”, mas sim, que tal atualização veio como forma de 

revisionar a relação de alguns direitos, que podem ser exercidos de forma mais inteligente. 

Para Nascimento (2018), a Reforma Trabalhista teve como grandes alterações no texto 

da Consolidações das Leis Trabalhistas (CLT), os quais ele destaca como importantes: a 

caracterização do grupo econômico e o tempo à disposição do empregador, o trabalho 

intermitente e vários outros aspectos relevantes para a mudança na legislação brasileira. 

Neste sentido, para o melhor entendimento do trabalho intermitente, é necessário fazer 

a análise da evolução da Consolidação da lei trabalhista e sua reforma, a qual foi englobado o 

trabalho intermitente uma nova modalidade contratual, que veio para facilitar os direitos e 
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deveres de muitos que viviam em condições semelhantes, mas que agora regularizados e 

amparados para que não haja violação de direitos, tendo em vista que agora estão protegidos 

por norma legal, tema que será abordado com mais pontualidade no tópico a seguir. 

 

3 O TRABALHO INTERMITENTE 

 

O trabalho intermitente é o novo modelo de contrato regulamentado na Consolidação 

de Leis do Trabalho (Lei nº 13.467/2017), passando a compor o rol das modalidades de 

contrato individual de trabalho, disposto no § 3º do artigo 443, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, que dispõe: 

 

[...] 

§ 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. (BRASIL, 2017) 

 

Nesta citação que dispõe acima, é abordado a definição de trabalho intermitente, o qual 

a prestação de serviços, com subordinação não é continua, assim tem como ponto principal 

descaracterizar a continuidade e trazer a flexibilização, mesmo com a permanência da 

subordinação e vínculo, independentemente do tipo de atividade do empregado e do 

empregador, oferecendo a possibilidade de o trabalhador exercer mais de um emprego.  

Porém, na prática talvez não seja essa a solução, pois torna-se praticamente impossível 

o trabalhador obter mais de um emprego, já que vivemos em um país que diariamente em 

noticiários cujo assunto é o desemprego. Em relação a referida modalidade contratual, o relator 

Marinho (2017) do projeto de Lei nº 6.787/2016, em seu voto, sustentou como fundamento as 

inovações tecnológicas e as suas consequências para expor a importância do trabalho 

intermitente.  

Para a melhor compreensão, o eixo principal do trabalho intermitente para Alves (2017, 

p.19): 

 

O trabalho intermitente é marcado essencialmente pela incerteza do momento exato 

da necessidade da mão de obra e não pelo número reduzido de horas de trabalho 

por dia ou semana. Na nova modalidade contratual celetista tanto as interrupções 

quanto os momentos de prestação laborativa são, no momento da admissão, 

imprevisíveis em relação à data exata e à quantidade de trabalho a ser entregue. 

[...]. 
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 Alguns dos pontos controversos apontados pelos doutrinadores, pode-se notar que em 

relação da jornada de trabalho, não é determinado uma jornada mínima para o trabalhador 

intermitente, e diante disso estende-se a estes trabalhadores a garantia de jornada máxima de 

44 (quarenta e quatro) horas semanais, como dispõe o artigo 7º, XIII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Neste sentido, cita D’Amorim (2018, p. 38): “Uma 

das críticas mais comuns acerca do trabalho intermitente é que, apesar de garantir a 

proporcionalidade salarial em relação aos demais empregados que não estão submetidos a 

este tipo de contrato, este não prevê um número mínimo de horas a serem trabalhadas“. 

Em relação a este fato preocupante, nota-se que a legislação acaba sendo omissa, não 

definindo qualquer exigência quanto a jornada de trabalho. Assim, não trazendo nenhuma 

garantia que o trabalhador dentro do tempo máximo consiga alcançar o salário mínimo, tendo 

assim, sem controle de quantas horas precisará trabalhar para ter o mínimo de salário. Pouco 

depois, surgiu a Medida Provisória nº 808/2017 para restaurar tais lacunas deixadas pela 

reforma trabalhista. 

Neste mesmo sentido, Alves (2017, p. 12) esclarece que: 

 

Conforme anteriormente exposto, a cláusula contratual de contraprestação pelo 

trabalho, ainda que contratada por produção ou por tarefa, sempre permitiu ao 

empregado prever razoavelmente a expressão final de sua remuneração mensal. Daí 

se dizer que contraprestação é elemento natural dos contratos de emprego em geral. 

Ocorre que o trabalhador intermitente não poderá sequer prever qual será a 

expressão final da sua remuneração mensal, dada a imprevisibilidade que deve ser 

a marca da intermitência. 

 

Logo, observa-se que antes da Medida Provisória, inexistia garantias ao trabalhador. 

Tais contextos levam a pensar que, este contrato veio mais para proteger o empregador que as 

mínimas garantias do emprego. A Medida Provisória supracitada teve sua vigência encerrada 

meses após sua criação, assim dada a não conversão em lei, voltando a reger o texto da Lei em 

seus moldes originários. 

A contratação de empregado para prestação de serviços de conteúdo intermitente 

também rompe com o paradigma de obrigações contratuais no âmbito do Direito do Trabalho. 

Em se tratando de contrato de trabalho, por exemplo, é usual que gere entre as partes 

obrigações e deveres recíprocos. 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. 

Levando em consideração a intermitência deste trabalho, acaba descaracterizando 

alguns dos preceitos fundamentais dos princípios e contratos essenciais do Direito do trabalho, 
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segundo De Almeida e De Menezes (2018, p. 483): 

As obrigações do contrato de trabalho intermitente são incertas, configurando um 

contrato aleatório, haja vista que o empregador detém a liberdade de chamar ou não 

o empregado para prestar serviços, determinando, de forma arbitrária, as 

obrigações contratuais. 
 

Ainda sobre o tempo determinado de trabalho e principalmente no que se refere as 

férias, de acordo com D’Amorim (2018, p. 36): 

 

Apesar de prever que o empregado não poderá, no período de férias, prestar 

serviços para o mesmo empregador, a lei nada determina com relação à prestação 

de serviços para outros empregadores, o que significa que o trabalhador 

intermitente não estará proibido de trabalhar durante o período de férias para um 

outro empregador diverso daquele que lhe concedeu as férias. 

 

Neste sentido, de acordo com De Almeida e De Menezes (2018) o tempo do empregado 

depende da convocação para o trabalho, para ser remunerado e garantir sua subsistência e de 

sua família, de modo que se empenhará para estar disponível quando for requisitado pela 

empresa tomadora do serviço intermitente, uma vez que só receberá salário pelas horas 

efetivamente trabalhadas, assim visando ser novamente convocado pelo empregador, no 

intuito de garantir a continuidade da relação de emprego. 

Segundo Nascimento (2018), para validade do contrato de trabalho intermitente, deve 

constar o valor da hora de trabalho respeitando-se o valor hora do salário mínimo ou do salário 

devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato 

intermitente ou nao, além de ser um contrato por escrito.  

Tal autor, ou seja, Nascimento (2018), afirma que o empregador convocará o 

empregado informando a jornada a ser desenvolvida com pelo menos três dias de 

antecendência, e em seguida, o empregado terá, então, o prazo de vinte e quatro horas para 

responder ao chamado, presumindo-se a recusa no silêncio, com ressalva que nesta 

modalidade a recusa não descaraceriza a subordinação. 

Ainda segundo ensinamentos para compreensão do contrato de trabalho intermitente 

de Nascimento (2018, p. 70) é válido ressaltar que: 

 

[...] Uma vez aceita a oferta, eventual descumprimento sem justo motivo acarretará 

multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual 

prazo. Não há requisito de exclusividade e o tempo de inatividade não será 

considerado à disposição do empregador. Ao final de cada período de prestação de 

serviços, o empregado receberá imediatamente a remuneração, férias proporcionais 

acrescidas do terço de constitucional, décimo terceiro salarial proporcional, repouso 

semanal remunerado e os adicionais legais. As parcelas deverão estar discriminadas 

no recibo de pagamento. 
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Neste contexto exposto acima, está claro que todos os direitos devidos de um 

trabalhador de contrato com subordinação contínua, é também devidos de um trabalhador de 

contrato intermitente.  

Para Alves (2017) a pretensão dos detentores do capital no Brasil é reduzir o custo do 

trabalho em prejuízo a classe trabalhadora e da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. A ideia é realizar pagamentos de salários apenas e especificamente por trabalho 

efetivamente entregue, sem preocupação em remunerar qualquer período de inatividade. 

Trata-se de uma tentativa de ruptura dos paradigmas protetivos do trabalho contra os abusos 

do capital, e que assim pode acarretar o empobrecimento da classe trabalhadora, cuja maior 

parte da parcela da população está inserida e possivelmente de todo o país. 

É nítido que por mais que a lei determine tal proibição e com a lacuna em que o 

empregado poderá trabalhar para outros empregadores, o trabalhador, com a intenção de elevar 

sua renda, busque por mais oportunidades de trabalhos no tempo devido as suas férias, ferindo 

o direito da ociosidade repousante, momento em que o trabalhador poderia efetivar outros 

direitos sociais previstos na Contituição da República Federativa do Brasil de 1988, como o 

direito ao lazer, um dos pilares da qualidade de vida, que concretiza um âmbito do princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

Em seguida, no assunto acercado, é possível ter o entendimento completo do conceito 

envolvendo o princípio da dignidade da pessoa humana. É de suma importância compreender 

tal conceito, pois para o esclarecimento das semelhanças e desarmonia entre o contrato 

abordado com tal princípio, é necessário ser compreendido se de alguma forma pode ser 

afetado negativamente ou positivamente.  

 

4 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Sua definição é ampla, pois engloba inúmeras concepções e significados, foi aos poucos 

preexistindo ao homem, pois desde os primórdios existiu a dignidade da pessoa humana, mas 

só com o passar dos anos que foi tomando forma seu conceito, mas ainda sem definição exata. 

Este princípio vem para viabilizar a harmonia, a produtividade e paz na convivência 

entre os indivíduos em sociedade. Para Lenza (2018) a dignidade da pessoa humana é 

representada pelo mínimo existencial. Tal mínimo existencial é prevista na Constituição da 
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República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 1º que diz respeito ao Estado Democrático 

que tem como fundamentos, em especial ao seu inciso III a dignidade da pessoa humana. 

Bastos e Martins (2001) pontuam que: “a referência à dignidade da pessoa humana 

parece conglobar em si todos aqueles direitos fundamentais, quer sejam os individuais clássicos 

querem sejam os de fundo econômico e social”. Os autores também destacam a dimensão moral 

da dignidade, pois: “são as próprias pessoas que conferem ou não dignidade às suas vidas”. 

Entretanto os autores alertam que “não foi este sentido, todavia, o encampado pelo constituinte. 

O que ele quis significar é que o Estado se erige sob a noção de dignidade da pessoa humana”; 

é uma indicação de que é: “um dos fins do Estado propiciar as condições para que as pessoas 

se tornem dignas”. 

 Foi a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que os direitos 

fundamentais passaram a ser tratados como núcleo da proteção da dignidade da pessoa humana. 

Tal artigo da Constituição da República Federativa de 1988, citado acima, deixa claro que, 

decorre do processo histórico de afirmação dos direitos humanos na modernidade, neste sentido, 

Oliveira (2016, p. 93) aponta que: 

 

Traz a universalidade (“todos os seres humanos”), com o reconhecimento desses 

direitos como inerentes ao ser humano (“nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos”). Conjuga a liberdade, a igualdade e a fraternidade como valores da 

concepção contemporânea dos direitos humanos e reconhece a dignidade da pessoa 

humana como o seu sustentáculo e fundamento.  

 

O princípio da dignidade da pessoa humana encontrado na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, compõe-se na proteção do sujeito no seu mais amplo e profundo 

sentido, desta forma, Delgado (2007, p. 23) demonstra que: 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana traduz a ideia de que o valor central das 

sociedades, do Direito e do Estado contemporâneos é a pessoa humana, em sua 

singeleza, independentemente de seu status econômico, social ou intelectual. O 

princípio defende a centralidade da ordem juspolítica e social em torno do ser humano, 

subordinante dos demais princípios, regras, medidas e condutas práticas. 
 

Com esse conceito podemos observar que tal princípio não é apenas importante para 

cada ser no seu individual, mas sim para o coletivo, pois isso reflete na sociedade também. 

Fiorillo (2012, p. 33) leciona que: “[...] a dignidade da pessoa humana deve ser estabelecida 

como “piso” de política de desenvolvimento, além de projetar e assegurar todos os demais 

direitos na sociedade previstos na Constituição Federal”.  

Ainda, Castilho (2018, p. 242) diz que “a dignidade é um valor em si mesmo. E é dever 
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do Estado garantir as condições mínimas de existência propiciando aos indivíduos uma vida 

digna”, o princípio da dignidade da pessoa humana está como um dos fundamentos do Estado 

de Direito Democrático, assim tornando o elemento referencial para aplicação das normas 

jurídicas, não podendo o ser humano tratado como um mero objeto sem valores, pois há valores 

morais e sociais.  

Para melhor compreensão da amplitude deste princípio, pode-se notar que Delgado 

(2004, p. 124) traz em seu argumento:  

 

A força desse princípio não está, contudo, somente estribada no Direito do Trabalho, 

porém nas relações que mantém com o plano externo (e mais alto) do universo 

jurídico. De fato, o presente princípio laborativo especial ata-se até mesmo a um 

princípio jurídico geral de grande relevo, com sede na Carta Magna: o princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

 

Neste sentido, Morais (2019) ilustra que o ordenamento normativo deve ser perpassado 

pelo direito fundamental da dignidade da pessoa humana, assim impedindo o retrocesso social, 

na medida que impõe o mínimo existencial aos indivíduos. Consiste ainda tal princípio no valor 

supremo da ordem jurídica, pois o indivíduo deve ser tratado como um fim em si mesmo, e não 

como um meio para o fim de outros. 

Para a melhor compreensão da conexão existente entre o contrato de trabalho 

intermitente e o princípio da dignidade da pessoa humana, no próximo tópico, será abordado os 

pontos positivos e negativos de tal contrato, além da comparação com este princípio.  

 

5 O CONTRATO DO TRABALHO INTERMITENTE E O PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A Modalidade contratual em assunto trouxe mudanças significativas para o 

ordenamento jurídico brasileiro, visto que contém variadas peculiaridades que diferenciam das 

contratações existentes até o momento, levando em consideração que suas características 

principais são a flexibilização da jornada de trabalho, e a desoneração do empregador. 

Uma das peculiaridades já citadas no presente artigo, que pode acarretar deficiências a 

dignidade do empregado é referente as incertezas com o salário mensal e o tempo do labor, 

neste sentido para Garcia (2019), trata-se de uma sistemática que pode gerar certa insegurança 

ao trabalhador, não permitindo saber se será convocado para prestar serviços, ou por quanto 

tempo, o que resulta no desconhecimento de qual será o valor do salário a ser recebido e no 

desconhecimento do verdadeiro nível remuneratório mensal. 
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Conforme Garcia (2019) os trabalhadores, evidentemente, também têm despesas 

mensais, sendo muitas delas fixas, desta forma, necessitando de saber, com mais segurança e 

previsibilidade, o patamar de sua renda, sendo no mínimo inaceitável conviver com tamanha 

incerteza. Assim sendo uma modalidade de trabalho que pode favorecer apenas a parte mais 

forte da relação contratual, permitindo ao empregador a busca pelo lucro sem assumir o risco 

inerente à atividade desempenhada.  

De acordo com Delgado (2018) contrato de trabalho intermitente é meramente um pacto 

formalístico que busca afastar ou restringir as garantias que a ordem jurídica confere ao salário 

e a jornada de trabalho, expondo o trabalhador em situação de profunda insegurança quer 

quanto à efetiva duração do trabalho, como também à sua remuneração, como já citado. 

Ainda conforme Delgado (2018), além das incertezas em relação a duração do trabalho 

e o salário devido, não só viabiliza eliminar ou restringir diversas parcelas e garantias inerentes 

à contratação empregatícia padrão, como por exemplo, o tempo à disposição, intervalos intra e 

interjornadas, descansos semanais remunerados, descansos em feriados. Desta forma, instiga o 

empregador a não preencher, com seu empregado intermitente, a duração padrão diária, 

semanal ou mensal do contrato, tornando, com essa estratégia, muito mais desvalorizado, 

precário e barato o trabalho humano. 

Mais um dos pontos em que o contrato do trabalho intermitente está em desarmonia com 

o princípio da dignidade da pessoa humana é em relação ao salário mínimo mensalmente 

unificado, também trazido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu 

artigo 7º, inciso IV informa que: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

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; 

[...] (BRASIL, 1988) 

 

Por conseguinte, o trabalho intermitente, no que diz respeito ao pagamento realizado 

mensalmente pode ser sem proporcionalidade, dado que o trabalhador recebe pelo período 

trabalhado diariamente, aí sim, de forma proporcional. Dessa forma, em que o empregador pode 

contratar o trabalhador e efetuar o pagamento proporcional ao tempo trabalhado com o salário 

mínimo, demonstra claramente que não respeita os fundamentos da Constituição da República 
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Federativa de 1988, uma vez que, dada a inconstância da prestação do trabalho, dificilmente o 

trabalhador conseguirá atingir o salário mínimo para seu sustento. 

Neste mesmo sentido, é de grande relevância observar que mesmo que sejam pagas 

proporcionalmente as horas trabalhadas, com base no salário mínimo, ao contrário do trabalho 

contínuo, não garante o descanso remunerado satisfatório. 

Sob o mesmo ponto de vista, pode ser interferido em seu salário com relação também 

ao horário trabalhado, pois este contrato não estipula horário de trabalho mínimo obrigatório a 

ser pago, apenas ser respeitado pelo empregador o valor correspondente ao salário mínimo 

vigente, mas o que pode acontecer é que para que o trabalhador tenha um salário mínimo no 

mês trabalhado, precisa trabalhar o máximo que puder, desta forma não respeitando seus 

momentos de descanso.  

Outro ponto a ser observado em relação a isso, é que o trabalhador pode ter sua renda 

mensal em oscilação, e isso pode interferir diretamente na economia brasileira, pois interfere 

na economia deste trabalhador, assim não tendo uma garantia de uma renda média mínima 

mensal fixa, podendo comprometer sua vida econômica. 

Com relação as férias, nesta nova modalidade contratual de intermitência o § 9º do artigo 

452-A da Consolidação das Leis do Trabalho que trata deste tema, determina que: 

 

[...]  

§ 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.  

 

Mas o que acontece é que, mesmo a Lei prevendo o período de férias, o qual é seu direito 

de usufruir, este não podendo ser convocado para prestar serviço para o mesmo empregador, 

desta forma fica sem receber salário, o que fere diretamente ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, não tendo condições para sua sobrevivência mínima, já que não terá condições 

econômicas. Ressalta-se que isso aconteceria se não trabalhasse em suas férias. 

 Porém, o que pode acontecer, e que também é altamente desarmônico com o princípio 

da dignidade da pessoa humana, é que para manter sua renda no mês, período este que se 

encontraria em férias, o empregado poderá trabalhar para outro patrono, assim, não tendo 

legitimamente descanso de modo algum, mas de outro lado terá a possibilidade de garantir sua 

renda mensal.  

Neste sentido, este novo texto de lei expõe o trabalhador ao imprevisível e instável, pois 

não existe a garantia de seu trabalho, de salário, muito menos do direito a férias remuneradas. 
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Com isso,  há a consequência de ir contra com o que é protegido no princípio da dignidade da 

pessoa humana.  

Em relação a flexibilidade de horários como já foi dito anteriormente no presente 

trabalho o autor (GARCIA, 2019, p. 200) tem a visão de que: 

 

Além da ausência de demonstração cientifica de que a medida em questão é apta a 

reduzir os níveis de desemprego, em termos práticos, o empregado dificilmente 

conseguirá conciliar mais de um emprego, ao não saber com maior antecedência o 

período de trabalho que será efetivamente permitido, bem como quanto tempo ainda 

terá disponível a cada dia para realizar outras atividades. 

 

O autor acima mencionado, traz a visão de que na teoria pode ser visto positivamente a 

flexibilidade de horários de trabalho, mas não é compreendido que na prática tenha-se eficácia 

do que é esperado, pois o trabalhador não vai conseguir conciliar mais de um trabalho 

intermitente, pois pode haver o choque entre estes trabalhos. 

Desta forma, o resultado do trabalho intermitente pode trazer como prejuízo a 

diminuição na qualidade de vida dos trabalhadores, em razão da flexibilidade, podendo gerar 

impactos sociais negativos e prejudiciais às pessoas que sobrevivem apenas de sua força de 

trabalho (GARCIA, 2019). Neste sentido, pode-se notar que se existe impactos negativos 

sociais, é visto que diretamente inflige o princípio da dignidade da pessoa humana de cada 

trabalhador.  

Como foi visto neste artigo, a previsão legal incide que o período em que o empregado 

irá trabalhar é o empregador que vai dispor, e será remunerado somente ao tempo de trabalho, 

Garcia (2019) ainda nos traz a ideia de que, não apenas o tempo de labor concretamente 

realizado deve ser remunerado, mas todo o período, como por exemplo aquele tempo aguardado 

pelo trabalhador ou quando executando as ordens, por integrar a jornada de trabalho, também 

deve ser remunerado. 

Como exposto acima, no qual o contrato de trabalho intermitente vem com algumas 

lacunas, as quais podem não oferecer a garantia para o trabalhador, infligindo diretamente ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, além das dimensões dos direitos fundamentais, que 

segundo Castilho (2018, p. 43), diretamente na segunda dimensão,  a qual diz sobre a igualdade, 

igualdade esta, que foi arduamente conquistada durante a Revolução Industrial e que surtiram 

efeitos na metade do século XIX, com sua principal característica de igualdade social 

econômica e igualdade de direitos para trabalhadores, que é totalmente fundada no princípio da 

dignidade da pessoa humana e relacionada com trabalho humano, o qual deve ser plenamente 

protegido pelo Estado e Direitos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No estudo feito no presente artigo, objetivou explorar o tratamento doutrinário e 

legislativo dado ao contrato de trabalho intermitente. Pode se observar que é uma nova 

modalidade contratual, que difere das contratações já existentes, que tem como objetivo 

principal a flexibilidade da jornada de trabalho. Algumas de suas características estão sendo 

alvo de muita reflexão e questionamento por parte dos operadores do direito. 

No decurso da pesquisa foi possível constatar um avantajado potencial de precarização 

e ofensas à proteção do trabalhador, que consequentemente seguem em sentido contrário ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. Desta maneira, o contrato de trabalho intermitente, 

está gerando certas inseguranças ao trabalhador, deixando a desejar em alguns pontos que se 

relacionam com os princípios fundamentais.  

Algumas das hipóteses apresentadas no referido artigo trouxeram aspectos negativos, 

tanto para o trabalhador como para a sociedade, foram em relação à legislação em si, que acaba 

sendo omissa, por exemplo, ao não definir qualquer exigência quanto a jornada de trabalho. 

Já em relação as ferías, é visto também que o empregado, buscando elevar sua renda, busque 

por mais oportunidades de trabalhos no tempo devido as suas férias para outro empregador, 

assim deixando de ter suas férias e não havendo o descanso remunerado o qual é garantido 

como direito fundamental para que não tenha a ofença a dignidade deste trabalhador. 

Outra problemática trazida são as incertezas com o salário mensal e o tempo do labor, 

vez que o empregador pode contratar o empregado e efetuar o pagamento proporcional ao 

tempo trabalhado com o salário mínimo, desta forma, podendo trazer complicações ao 

trabalhador, pois no momento que está aguardando ser convocado para o trabalho intermitente 

pelo seu empregador, fica inseguro se faz outro trabalho para garantir seu salário mínimo ao 

final do mês ou se aguarda sem receber.  

Como por exemplo se neste momento que está aguardando sua chamada pelo 

empregador for trabalhar em outro intermitentemente, pode haver a coincidência de ser 

chamado para seu trabalho inicial, assim levando o conflito em horários de trabalho, gerando 

dificuldade em conciliar mais que um trabalho intermitente, uma vez que há multa caso aceite 

ir ao trabalho e descumpra o pacto, não tendo margem nenhuma de escolha se receber uma 

proposta mais vantajosa. 

Trazendo assim, como resultado do trabalho intermitente o prejuízo a diminuição na 
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qualidade de vida dos trabalhadores e existindo impactos negativos sociais, que diretamente 

inflige o princípio da dignidade da pessoa humana de cada trabalhador.  

Analisando tais inseguranças é válido ressaltar que o Direito do Trabalho deve andar 

em concordância com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, prezando 

pela aplicação dos direitos fundamentaise laborais e tendo assim, a sua valorização.  

Portanto, como pode-se analisar, a normatização do contrato de trabalho intermitente 

fez com que direitos e garantias dos trabalhadores desta classe ficassem expostas a uma situação 

de transtorno, enfatizando como ponto principal de prejuízo aos direitos de tais trabalhadores a 

ausência de remuneração mínima, enquanto reflexo da ausência quanto ao mínimo de tempo 

fixado para o labor. 

 Por todo exposto neste artigo acadêmico, considera-se que ainda, embora muito se 

tenha que se observar como será na prática. Para que a norma seja igualmente benéfica a ambos 

os pólos da relação trabalhista, em primeira análise, a normativa deveria entabular salário 

mínimo mensal e não por hora trabalhada, fazendo com que, o trabalhador, ou seja, enquanto 

parte mais frágil da relação tivesse condições de prover sua mínima e essencial subsistência, 

deixando assim de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, ao menos neste ponto. 

Ainda, a legislação poderia trazer um padrão remuneratório sobre o período em que o 

trabalhador fica de sobreaviso de modo a viabilizar a adesão a esse tipo contratual, refletindo 

na concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Finalmente, que o artigo em questão deve ser tido como mais um elemento para reflexão 

e debate, afastando qualquer pretensão de ser tido como elemento conclusivo acerca da 

temática, que merece prosperar em suas discussões. 
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