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FUNDAMENTO LEGAL 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – REFORMA 

TRABALHISTA



CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE

(ART. 443, 3º e 452-A DA CLT)

CLT - Art. 443 – ... Parágrafo 3º - Considera-se intermitente o contrato de

trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua,

ocorrendo a 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.

1) INTERMITÊNCIA = ALTERNÂNCIA = períodos de prestação de serviços /

inatividade;

2) TRABALHO SUBORDINADO, porém, DESCONTINUADO.

3) TEMPO DO TRABALHO: hora, dias ou meses.

4) TIPO DE ATIVIDADE: qualquer atividade, exceto aeronautas.
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REQUISITOS LEGAIS - Art. 452-A DA CLT
FORMA OBRIGATÓRIA ESCRITA, não podendo ser tácita.
ESTABELECER O VALOR HORA DE TRABALHO, não inferior àquele pago aos empregados que exerçam a mesma 
função, ou ao salário mínimo, ou regional onde exista.  
DÚVIDA: Equiparação ao maior salário da função? – SIM
DÚVIDA:  Empregado intermitente pode receber menos que um salário mínimo no mês?  - SIM , aplica-se a 
Orientação jurisprudencial nº 358, I, da SDI-I do TST permite o pagamento do piso salarial mínimo de forma 
proporcional ao tempo trabalhado. 

2) NATUREZA:
TRABALHO REALIZADO MEDIANTE CONVOCAÇÃO (aproxima-se muito de um “CONVITE”)

3) REQUISITOS DA CONVOCAÇÃO DO EMPREGADO PELO EMPREGADOR:
a) FORMA ESCRITA; 
b) Antecedência de três dias; 
c) Especificar a prestação de serviço; 
d) Especificar serviços e qual será a jornada a ser cumprida, em horas, dias ou mês. 
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4) RESPOSTA DO EMPREGADO: 

O empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no
silêncio, a recusa. A recusa da oferta não descaracteriza o contrato. (o contrato de trabalho
poderá prever prazo maior para o empregado responder, mas não poderá prever menos
que três dias de antecedência para o empregador convocar o empregado).

5) MULTA NO DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO:
A parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias,
multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a
compensação em igual prazo. AQUI A MULTA SOBRE REMUNERAÇÃO É CALCULADA SOBRE
O PERÍODO DESCUMPRIDO.

6) INATIVIDADE:
Período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o
trabalhador prestar serviços a outros contratantes.
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7) DIA DE PAGAMENTO:
IMEDIATAMENTE, AO FINAL DE CADA DIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
I - remuneração; 
II - férias proporcionais com acréscimo de um terço; 
III - décimo terceiro salário proporcional; 
IV - repouso semanal remunerado; e
V - adicionais legais. 

8) RECIBO DE PAGAMENTO REQUISITO:
FORMA ESCRITA com discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas. Recomenda-se recibo 
específico, com espaço para assinatura do empregado.

9) RECOLHIMENTO DE ENCARGOS:
Recolher INSS e FGTS, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do 
cumprimento dessas obrigações. 

10) FÉRIAS:
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. 
Dúvida: Embora exista discussão, entendemos que o empregado terá direito sempre às férias apenas,  após o contrato 
perdurar por doze meses, independente da prestação de serviços no período.
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CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE NA
NEGOCIAÇÃO COLETIVA - CLT

Art. 611-A: A Convenção e o Acordo coletivos
tem prevalência sobre a lei quando dispuserem
sobre:

VIII – teletrabalho, sobreaviso e trabalho
intermitente.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

PORTARIA Nº 349, DE 23 DE MAIO DE 2018

Publicada no DOU de 24/05/2018 - Estabelece regras voltadas à 
execução da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, no âmbito das 

competências normativas do Ministério do Trabalho

NA VERDADE, REPRISA OS TERMOS DA MP 808 que caducou...
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REGRAS SOBRE A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
Art. 2º O contrato de trabalho intermitente será celebrado por
escrito e registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social,
ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção
coletiva, e conterá:
I - identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes;
II - valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser
inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, nem inferior
àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que
exerçam a mesma função, assegurada a remuneração do
trabalho noturno superior à do diurno; e
III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração.
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FÉRIAS EM TRÊS PERÍODOS

§ 1º O empregado, mediante prévio
acordo com o empregador, poderá
usufruir suas férias em até três períodos,
nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 134 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
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PAGAMENTO QUANDO SUPERADO UM MÊS DE SERVIÇO

§ 2º Na hipótese de o período de convocação exceder
um mês, o pagamento das parcelas a que se referem o §
6º do Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho
não poderá ser estipulado por período superior a um
mês, devendo ser pagas até o quinto dia útil do mês
seguinte ao trabalhado, de acordo com o previsto no §
1º do art. 459 da CLT.

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/TITULOIV.html#art452Ap6
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/TITULOIV.html#art459p1
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SALÁRIO DO EMPREGADO INTERMITENTE MAIS 
ELEVADO  NÃO GERA EQUIPARAÇÃO

§ 3º Dadas as características especiais do contrato de
trabalho intermitente, não constitui descumprimento
do inciso II do caput ou discriminação salarial pagar
ao trabalhador intermitente remuneração horária ou
diária superior à paga aos demais trabalhadores da
empresa contratados a prazo indeterminado.

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/Portaria/P349_18.html#art2incII
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PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRAZO PARA 
CONVOCAÇÃO E RESPOSTA

§ 4º Constatada a prestação dos serviços pelo
empregado, estarão satisfeitos os prazos
previstos nos §§ 1º e 2º do Art. 452-A da
Consolidação das Leis do Trabalho
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DEFINIÇÃO DE “PERÍODO DE INATIVIDADE”

Art. 4º Para fins do disposto no § 3º do art. 443 da
Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se período
de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para
o qual o empregado intermitente haja sido convocado e
tenha prestado serviços nos termos do § 1º do art. 452-A
da referida lei.

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/TITULOIV.html#art443p3
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/TITULOIV.html#art452Ap1
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INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE - REQUISITO

§ 1º Durante o período de inatividade, o empregado
poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros
tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma
atividade econômica, utilizando contrato de trabalho
intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho.
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REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE INATIVIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO INTERMITENTE.

§ 2º No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade
não será considerado tempo à disposição do empregador e não será
remunerado, hipótese em que restará descaracterizado o contrato de
trabalho intermitente caso haja remuneração por tempo à disposição
no período de inatividade.



17

FORMA DE CÁLCULO DAS VAREBAS DECORRENTES DA RESCISÃO
MÉDIA CONSIDERADA

Art. 5º As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na
média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de
trabalho intermitente.
Parágrafo único. No cálculo da média a que se refere o caput, serão
considerados apenas os meses durante os quais o empregado tenha
recebido parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos doze meses ou
o período de vigência do contrato de trabalho intermitente, se este for
inferior.

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/Portaria/P349_18.html#art5
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RECOLHIMENTO DO INSS E DO FGTS – MÓDULO MENSAL

Art. 6º No contrato de trabalho intermitente, o empregador
efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias
próprias e do empregado e o depósito do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço com base nos valores pagos no período
mensal e fornecerá ao empregado comprovante do
cumprimento dessas obrigações.
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O CONTRATO INTERMITENTE                                                         
NORMA FISCAL 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1867,

DE 25 DE JANEIRO DE 2019 (Publicado(a) no

DOU de 28/01/2019, seção 1, página 64)

“Altera a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de

novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de

tributação previdenciária e de arrecadação das

contribuições sociais destinadas à Previdência Social e

das destinadas a outras entidades e fundos,

administradas pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil.”
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A IN 1.867/19, regulamentou a contribuição
previdenciária trabalhadores intermitentes, dando-lhe
tratamento tributário semelhante àquele observado
por trabalhadores avulsos.
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1) O trabalhador intermitente é segurado obrigatório da Previdência. Para que o tempo de
trabalho seja computado no cálculo da aposentadoria, é preciso que o empregado pague a
contribuição previdenciária equivalente a um salário mínimo, ou seja, se receber valores
inferiores a um salário mínimo, ele pode fazer a complementação da diferença entre a
remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, para que aquele período
trabalhado conte como tempo de serviço.

2) A base de cálculo para efeitos fiscais inclui o valor proporcional pago em férias e décimo
terceiro

3) A contribuição será calculada mediante aplicação da alíquota de 8% (oito por cento), 9%
(nove por cento) ou 11% (onze por cento) sobre o salário-de-contribuição correspondente,
de acordo com a faixa salarial constante da tabela publicada periodicamente pelo Ministério
da Economia.
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O CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE 
DADOS DO CADASTRO GERAL DE 

EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED
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Entre janeiro e dezembro de 2018
69.984 vagas de trabalho intermitente no Brasil
19.951 desligamentos neste modelo
saldo de 50.033 vagas ocupadas
OU SEJA: quase 10% do total de empregos criados

no período, que foi de 529,5 mil.
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CONSTITUCIONALIDADE / 
LEGALIDADE DO CONTRATO 

INTERMITENTE E CONVENIÊNCIA 
SOCIAL
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ESTA É A REALIDADE?
Converter o empregado formal em instrumento 
de uso do empregador, “precarizando” relação 
que antes era regulado e formal?
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...OU É ESTA?
Converter o famoso “bico”
em um trabalho formal,
regrado, protegendo o
empregado e dando
segurança jurídica ao
empregador?
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AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE –

CONTRATO DE TRABALHO 
INTERMITENTE

ADI 5826 
Relator: MINISTRO EDSON FACHIN

Em pauta ontem e hoje no STF
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Trecho de Parecer de Raquel Elias Ferreira Dodge

Procuradora-Geral da República junto à ADI 5826
...

5. Mérito: a instituição da modalidade de trabalho intermitente não consubstancia fragilização das 

relações de emprego ou ofensa ao princípio do retrocesso, tendo em vista que a inovação pode 

resultar em oportunidades e benefícios para ambas as partes envolvidas no vínculo de trabalho:

empregadores e empregados.

6. Mérito: não há impeditivo à implementação da jornada intermitente, desde que garantido o 

consequente pagamento proporcional ao trabalho prestado, tomando-se como base o salário mínimo 

previsto para a jornada convencional. É dizer: assegurado o salário mínimo pelo tempo trabalhado 

(por valor horário, diário ou mensal) na mesma proporção do que deveria ser pago na contratação 

regular, não há falar em ofensa ao texto constitucional.

- Parecer preliminar pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.



30

TRT da 3ª. Região

PROCESSO nº 0010454-06.2018.5.03.0097 (ROPS)
RECORRENTE: MARCOS TEIXEIRA OLEGÁRIO
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR: JOSÉ EDUARDO DE RESENDE CHAVES JÚNIOR

O contrato de trabalho pelo regime intermitente foi introduzido nos artigos 443 e 452-
A da denominada Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), a qual foi elaborada com o
objetivo primordial de simplificar e modernizar as relações de trabalho, sem que, com
isso, haja precarização do emprego, como restou amplamente divulgado pela mens
legislatoris. ...

Diante de tal redação, entende-se o contrato de trabalho intermitente como sendo
uma contratação excepcional, em atividade empresarial descontínua. Assim sendo,
essa modalidade de contrato, por ser atípica e peculiar, assegura aos trabalhadores
patamares mínimos de trabalho e remuneração, devendo então ser utilizada somente
para situações específicas.
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