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RESUMO 

A presença dos princípios do Direito do Trabalho é de suma relevância para a verdadeira solução dos 
afazeres como um todo. Com o desenvolvimento destes, nota-se as alterações positivas graduas na 
sociedade, testando assim, novas análises no que diz respeito aos paradigmas e dos obstáculos da 
comunidade. Dessa forma, o presente artigo traz a lume questões que cercam o Contrato de Trabalho 
Intermitente, bem como alguns atributos que circundam as relações de emprego e as diretrizes da 
Reforma Trabalhista. Para um maior entendimento, apresenta-se as definições do Direito do Trabalhos 
e os princípios trabalhistas, que sucedem diretamente do âmbito social a que o aparecimento deste 
ramo do direito está condicionado. 
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Princípios Trabalhistas. 

 

ABSTRACT 

The presence of the principles of Labor Law is of great relevance for the true solution of the tasks as a 
whole. With the development of these, we can notice the positive changes undergraduate in society, 
thus testing, new analyzes regarding paradigms and obstacles of the community. Thus, the present 
article raises questions surrounding the Intermittent Work Contract, as well as some attributes that 
surround employment relations and the Labor Reform guidelines. For a better understanding, we 
present the definitions of Labor Law and the labor principles, which happen directly from the social 
scope to which the appearance of this branch of law is conditioned. 
 
Keywords: Labor Law; Labor Reform; Intermittent Work Contract; Labor Principles. 

 

INTRODUÇÃO 

Quando um país se desenvolve sob o berço da democracia, é muito comum que seu 

esqueleto jurídico se desenvolva de modo a corresponder a tal premissa, englobando 

características sociais, geográficas e costumeiras para adaptar-se aos interesses de 

um povo, que pelo menos em tese, faz uso de mecanismos democratizantes para que 

sua vontade venha a ser respeitada e prontamente atendida perante aos interesses 

do Estado. 



Nesse cenário, observamos a Constituição Federal de 1988, que chamada de 

“Constituição Cidadã”, surgiu trazendo consigo uma gama numerosa de garantias e 

direitos em favor da população, dando uma atenção especial aos trabalhadores 

brasileiros (art. 7º), fomentando o Direito do Trabalho que, segundo Godinho (2001) 

se caracteriza no ramo jurídico especializado, que se estruturou a partir de meados 

do século XIX com vistas a reger as relações jurídicas entre empregados e 

empregadores, quer no plano dos contratos de trabalho individualmente 

considerados, quer no plano dos vínculos grupais formados entre estes seres e suas 

organizações representativas. 

Numa perspectiva mais atualizada, o mesmo autor esclarece que, o Direito do 

Trabalho se consubstancia no ramo jurídico especializado, que regula certo tipo de 

relação laborativa na sociedade contemporânea. Assim sendo, seu estudo deve se 

iniciar pela apresentação de suas características essenciais, permitindo ao analista 

uma imediata visualização de seus contornos próprios mais destacados. 

No Brasil, além da Constituição Federal (CF), o trabalhador é regulado também pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, sancionada a época do Estado 

Novo pelo então presidente Getúlio Vargas, bem como por legislação 

infraconstitucionais que regulamentam determinadas relações de trabalho/emprego, 

a exemplo da Lei do Empregado Doméstico (Lei Complementar 150/17).  

Cabe destacar que, tanto nossa Carta Magna de 1988 quanto a CLT, possuem juntas 

mais de cem anos de vigência e, logicamente, vêm sofrendo mudanças circunstancias 

com o decorrer do tempo. Como o Direito trata-se de um fenômeno essencialmente 

cíclico, é natural que ele se adapte as mudanças da sociedade passando então a 

tutelar novas relações jurídicas ou simplesmente desconsiderando outras pela 

ausência de relevância. 

Por conseguinte, o direito material e processual trabalhista não ficou a margem 

dessas mudanças, principalmente pelo surgimento de uma nova classe de 

trabalhadores e pela necessidade de se ajustar também aos interesses do mercado, 

promovendo um ambiente favorável a classe empresária e mantendo em alta os 

investimentos nos setores de serviço e na indústria brasileira. 

Assim, a legislação que retirava sua fundamentação nos princípios basilares 

trabalhistas, foi sempre elaborada de forma a equilibrar esse desigualdade estrutural 



existente entre trabalhadores e empregadores, de modo a sempre privilegiar a 

hipossuficiência da classe obreira. Todavia, com a chegada da lei 13.46712017, que 

estabeleceu a Reforma Trabalhista e a emancipação de novos institutos jurídicos, 

ocorreu uma mudança significativa no equilíbrio dessa relação e uma certa 

precarização do trabalhador brasileiro. 

A crise econômica combinada com altos índices de desemprego fez imprescindível 

uma mudança na legislação capaz de fomentar a economia e remover do ócio uma 

infinidade de trabalhadores que momentaneamente se encontravam improdutivos ou 

à beira da informalidade. 

Assim, frente à importância que se infere ao tema, o presente artigo faz, 

primeiramente, uma breve reflexão acerca da Reforma Trabalhista. Enquanto em um 

segundo momento traz debates a respeito das peculiaridades do Contrato de 

Trabalho Intermitente e os aspectos fundamentais que envolvem essa nova 

modalidade de pactuação, frente aos princípios basilares da Constituição e do Direito 

do Trabalho, de forma a analisar se as mudanças realizadas pela Reforma Trabalhista 

caracterizam um avanço na legislação ou se a mesma pode ser apontada como um 

verdadeiro retrocesso social.  

 

1. NOÇÕES GERAIS E CONCEITUAIS ACERCA DO DIREITO DO TRABALHO E 

OS PRINCÍPIOS PECULIARES DESSE RAMO JURÍDICO 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é um grupo de princípios, normas e 

instituições inerentes à relação de trabalho subalterno e circunstâncias, objetivando 

garantir melhores situações de trabalhos e sociais ao empregado, conforme aos 

métodos de proteção que lhe são designadas. Afirmar o Direito do Trabalho como um 

grupo de princípios, normas e instituições inerentes a relação de trabalho, significa 

dizer que a palavra mostra a matéria como sendo formada por diversas partes 

estruturadas, elaborando um modelo, um todo, devido ao fato de obter princípios que 

são atividades genéricas das quais derivam os outros regulamentos.  

Com o entendimento dos princípios, pode ser notado uma abordagem científica dada 

o assunto, argumentando também, sua independência. De acordo com Alice Monteiro 

de Barros (2005, p. 87): 



[...] entre as características do Direito do Trabalho, a doutrina nacional 
aponta: a) a tendência (...) à ampliação crescente; b) o fato de ser um direito 
(...) de reivindicação de classe; c) de cunho intervencionista; d) o caráter 
cosmopolita, isto é, influenciado pelas normas internacionais; e) o fato de os 
seus institutos jurídicos mais típicos serem de ordem coletiva ou socializante; 
f) o fato de ser um direito em transição. 

 

É necessário compreender os primeiros fundamentos do Direito do Trabalho e 

detectar as causas que definiram a sua constituição. O seu utensílio é a análise do 

trabalho subordinado. A Consolidação das Leis Trabalhistas vai ocupa-se do 

trabalhador urbano subordinado, que é o indivíduo que servirá seus trabalhos ao 

empregador por meio deste. O Direito do Trabalho tem por intento aperfeiçoar as 

situações de trabalho aos trabalhadores e suas condições sociais, de tal modo que 

os assegure a prestar seus serviços em uma área conveniente, por intermédio de um 

salário que o garanta uma vida dignidade, podendo dessa forma, executar seu ofício 

na sociedade.  

Também, retratada de problemáticas identificada na esfera da empresa, não apenas 

no que se refere às condições de trabalho, mas também, proporcionar um honorário 

justo, no intuito de que o trabalhar possa amparar as precisões de sua família, isto é, 

busca melhorar essas condições. 

Em concordância com Maurício Godinho Delgado (2005, p. 47): 

O Direito do Trabalho é ramo jurídico especializado, que regula certo tipo de 
relação laborativa na sociedade contemporânea. Seu estudo deve iniciar-se 
pela apresentação de suas características essenciais, permitindo ao analista 
uma imediata visualização de seus contornos próprios mais destacados.  

O aprimoramento das condições de trabalhos e sociais de um empregado foi 

sobreposta por intermédio da legislação, que a priori, tem o intuito de preservá-lo. Os 

métodos de proteção a serem analisado são vistas na legislação, quando limita a 

jornada de trabalho, garante férias ao empregado ao completar o período aquisitivo, 

proporciona descanso dentro e durante as jornadas e analisa um salário que é 

classificado como algo crucial que o trabalho irá receber. 

 No Direito do Trabalho não há apenas grupos de princípios e regras, há também 

intuições e entidades que as constituem e as utilizam. O Estado é o supremo inventor 

dessas normas, já o Ministério do Trabalho emite resoluções, instruções normativas, 

dentre outras. A Justiça do Trabalho possui competência para processar e julgar as 

ações oriundas das relações de trabalho, conforme estabelece o artigo 114, CF/88.  



Na perspectiva de Vólia Bomfim (2009, p. 32): 

Direito do Trabalho é um sistema jurídico permeado por institutos, valores, 
regras e princípios dirigidos aos trabalhadores subordinados e 
assemelhados, aos empregadores, empresas coligadas, tomadores de 
serviço, para tutela do contrato mínimo de trabalho, das obrigações 
decorrentes das relações de trabalho, das medidas que visam à proteção da 
sociedade trabalhadora, sempre norteadas pelos princípios constitucionais, 
principalmente o da dignidade da pessoa humana. Também é recheado de 
normas destinadas aos sindicatos e associações representativas; à 
atenuação e forma de solução dos conflitos individuais, coletivos e difusos, 
existentes entre capital e trabalho; à estabilização da economia social e à 
melhoria da condição social de todos os relacionados.  

 

Há a aplicação de duas teorias para definir a questão do direito trabalhista: a subjetiva 

e a objetiva. A ideia subjetiva destaca os indivíduos ou os sujeitos que representam 

nas relações jurídico-trabalhistas. No que lhe concerne, a objetivista classifica o 

objeto, isto é, a matéria composta pelo Direito do Trabalho aos indivíduos que 

representam nas relações jurídicas que pertencem a sua esfera. Distingue, em vista 

disso, da subjetiva (CASSAR, 2009). 

 

Ainda de acordo com Cassar (2009), a teoria subjetiva tem como fundamento os tipos 

de trabalhadores a que se utiliza o Direito do Trabalho. Já as teorias objetivas têm por 

enfoque a matéria a ser estudada, não dos indivíduos. O Direito Trabalho não 

averigua o trabalho independente, mas sim, o trabalho subordinado. Nota-se que há 

situações similares com o trabalho subordinado, no entanto, há condições que não 

podem ser consideradas semelhantes. Embora o empregado autônomo não seja 

subordinado, ainda assim ele é estudado pelo Direito ao Trabalho. 

 

Messias Pereira Donato (1975) conceitua a teoria objetivista acerca do Direito do 

trabalho declarando que é um conjunto de princípios e de normas jurídicas que 

determinam o fornecimento do trabalho subordinado ou a este semelhante, tal como 

as situações e os perigos que dela se envolvem. Vale pontuar, que a teoria subjetiva 

se origina da estruturação histórica do Direito do Trabalho, visto que, busca a 

proteção dos empregados. 

 

A natureza protetora pode conter toda e qual situação de trabalho ou apenas a 

empregatícia. Porém, a corrente objetivista, ao assumir a questão com o sentido do 

conceito, também pode incidir na disposição reducionista ou expansionista do Direito 



do Trabalho. Ao analisar essa teoria, Delgado (2004) afirma que o enfoque objetivista 

é mais satisfatório que o subjetivista, pois elege a relação empregatícia como 

categoria essencial do Direito do Trabalho. 

 

O Direito do Trabalho contém ainda, princípios orientadores próprios, baseados na 

Constituição Federal, a julgar por esta ser o fundamento e alicerce de todo 

ordenamento. É exatamente aqui que inicia o objetivo maior deste trabalho, refletir 

justamente sobre os princípios específicos trabalhistas e sua correspondência 

constitucional. 

 

Um dos princípios específicos trabalhistas é o princípio da proteção, o qual é a direção 

que orienta todo o sentido da criação do Direito do Trabalho, no que diz respeito à 

proteção da parte mais frágil na relação jurídica, o trabalhador. Era ele quem se 

encontrava desprotegido frente a altivez do empregador, até o surgimento de normas 

trabalhistas, em especial desta.  

 

Este princípio é resultado de norma imperativas de ordem pública as quais 

representam a intervenção do Estado nas relações de Trabalho colocando bloqueios 

à autonomia da vontade. Sendo assim, a base do contrato de trabalho passar a ser a 

vontade dos contratantes ao lado da vontade do Estado manifestada pelos poderes 

competentes que objetivam dar ao trabalhador o mínimo de proteção legal.  
 

De acordo com Gustavo Garcia: 

 

O Direito do Trabalho apresenta princípios próprios, reconhecidos pela 
doutrina e aplicados pela jurisprudência, quais sejam: o princípio da 
proteção, o princípio da irrenunciabilidade, o princípio da primazia da 
realidade, e o princípio da continuidade da relação de emprego (GARCIA, 
2015 p. 53). 

 

Pode-se afirmar, de modo, que os princípios do direito do trabalho têm o ofício de 

normatizar (função normativa), informar e orientar (suporte às interpretações) tanto 

os executores do direito quanto os auxiliadores de normas. 

Os princípios são fundamentos relevantes definidos no conhecimento de Amauri 

Mascaro Nascimento (2001, p. 45) como: 

 



 Para o positivismo, os princípios estão situados no ordenamento jurídico, 
nas leis em que são plasmados, cumprindo uma função integrativa das 
lacunas, e são descobertos de modo indutivo, partindo das leis para atingir 
as regras mais gerais que delas derivam, restritos, portanto, aos parâmetros 
do conjunto de normas vigentes, modificáveis na medida em que seus 
fundamentos de direito positivo são alterados.  
 

Os tribunais trabalhistas e a Constituição Federal de 1988, ergueu os princípios a 

esfera de norma, abrindo para outras questões. Ainda que deva respeitar os escritos 

no texto legal, o direito movimenta-se no sentido de não considerar os princípios 

constitucionais como fatores secundários, possibilitando ao direito resolver situações 

e conduzir as novas precisões sociais. Todo esse desenvolvimento mostra que o 

direito a Justiça estão para além do positivismo, e que todos os princípios 

constitucionais têm êxito imperativo, e que assim, são verdadeiras normas jurídicas.  

Os princípios servem de apoio a uma norma de conhecimento, que representam o 

sentido do que é essencial formando a consciência dos indivíduos. Os princípios 

jurídicos derivam dos parâmetros ou valores culturais, econômicos, sociais, políticos 

e éticos da sociedade em um determinado intervalo de tempo.  

Antes, é necessário deixar explícito pare que que os princípios não se confundam 

com as Fontes Trabalhistas, o que se concilia, inclusive, com o conhecimento de 

Magnânimo Américo Plá Rodrigues, que instrui: 

  

A única função de caráter normativo que exercem é operar como fonte 
supletiva em caso de lacuna da lei. E essa função é exercida não por serem 
princípios, mas por constituir uma expressão da doutrina. A nosso ver, os 
princípios de Direito do Trabalho situam-se em outro plano, diferente daquele 
em que se acham as fontes. "… os princípios com as doutrinas mais 
acatadas” Em geral, é algum autor doutrinário que propõe ou expõe um 
princípio, extraindo-o das normas – confirmando a posição de Deveali, de 
que os princípios não constituem mais que uma emanação das normas – ou 
da própria jurisprudência, deduzindo-o na sistematização das sentenças 
judiciais. Embora a doutrina não os crie, descobre-os num esforço de 
indagação do essencial e ele esclarecimento da tendência que se observa 
nesse processo de afirmação, consolidação e garantia. Há uma tarefa 
complementar de identificar tendências que só se revelam no estudo de 
muitas sentenças, que permite distinguir o fundamental do anedótico, o 
substancial do particular. Esse trabalho costuma ser feito pelo doutrinador, a 
quem muitas vezes toca a tarefa de dar nome ao princípio, o que facilita sua 
difusão e consolidação. (RODRIGUEZ, 2000, p. 18). 
 

Se a identificação entre os princípios jurídicos e os valores da sociedade for maior, a 

efetivação jurídica dos princípios também será maior, sejam eles princípios 

constitucionais ou aqueles próprios de um dado âmbito jurídico. Os princípios jurídicos 

são como direcionamento normativos colocados à vontade dos aplicadores do direito, 



com o intuito de preencher as possíveis falhas legais frente ao caso sólido, servindo 

como elementos de inclusão das lacunas presentar nos variados subsistemas 

normativos legais de um determinado ordenamento. 

 

Em síntese, os princípios jurídicos estão relacionados aquém e além da norma 

enquanto lei consuetudinária ou positivada, que se aplacam diretamente à realidade 

social. Desse modo, são condições axiológico que representam ao cargo de tolerar a 

ordem jurídica com parte de um todo, seja como um aspecto inclusivo do direito na 

conjectura de omissão de norma legal específica, de acordo como origem formal do 

direito, se porventura haja carência de normas legais capacitadas a incidir acerca do 

fato concreto. 

Os princípios jurídicos constitucionais não podem ir em oposição à realidade sociais, 

pois estes precisam estar em sincronia com ela, sob pena de se tornarem, letra morta. 

Caso os princípios jurídicos venham a se antagonizar à realidade social que os 

informa e delimita, os mesmos inclinam a se tornar apenas premissas jurídicas 

escassas de legitimidade e eficiência social.  

 

3. DO TRABALHO INTERMITENTE E SUAS CARACTERÍSTICAS PECULIARES 

NA RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

O Trabalho Intermitente foi introduzido no ordenamento da Reforma Trabalhista 

estando previsto no art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, determinada pela 

Lei 13.467/2017, e refere-se a uma nova proposta de contrato de trabalho, no qual o 

regulamento entre as partes poderá suceder a prestação de serviços, o qual poderá 

perdurar horas, dias, semanas ou até mesmo meses, desde que tenha o aviso prévio. 

Desse modo, observa-se a singular probabilidade do aspecto da relação de emprego, 

mesmo que provável a efetivação do trabalho de forma não constante.  

A respeito do Trabalho Intermitente, Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2017), afirma: 

 

No trabalho intermitente a jornada de trabalho é normalmente móvel e mais 
flexível, permitindo que o empregado receba apenas pelo tempo de labor 
efetivamente prestado, deixando ao empregador a definição do período que 
será laborado em cada dia e época. Entretanto, trata-se de 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. (GARCIA, 2017, p. 
133). 

 

Sendo assim, consta-se intermitente o contrato de trabalho em que a prestação de 

serviços com subordinação é descontínua, havendo alterações de períodos de 

prestação de serviços e de inatividade, inerente do tipo de atividade do trabalhador 

ou do empregador que contrata. Devido a esse fato, a regulamentação do trabalho 

intermitente, tem sido chamada vulgarmente de regulamentação do "bico", visto que 

com a sua legalização, há exclusão da informalidade dos indivíduos que atualmente 

trabalham no regime intermitente, porém sem assegurações legais. 

De acordo com Delgado (2014, p. 732), o pagamento é “conjunto de parcelas 

contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em função do contrato de 

trabalho”. Sendo assim, no trabalho intermitente o trabalhador só será remunerado 

no momento em que fizer o serviço, não sendo classificado tempo a disposição do 

indivíduo que emprega o período em que espera a convocação pelo mesmo, por 

conseguinte, não obtendo o compromisso de continuar com a remuneração nesse 

período. O parágrafo 6º previsto no art. 452 A, §6º da CLT determina que: 

§6º Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá 
o pagamento imediato das seguintes parcelas (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017): 
I - remuneração;  
 
II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;  
 
III - décimo terceiro salário proporcional;  
 
IV - repouso semanal remunerado;  
 
V - adicionais legais.  
 

  

A relação empregatícia é consequência da união de um conjunto de elementos que a 

definem, para que se ajuste a relação de emprego, é preciso que estejam presentes 

cada uma destas condições, sendo eles a pessoalidade, não eventualidade, 

onerosidade, alteridade e subordinação jurídica.  

Estes conjuntos são encontrados no caput do art. 2º da CLT, o qual afirma que 

"Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os 

riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 



serviço". E ainda na Consolidação das Leis Trabalhistas no caput do art. 3º, afirma-

se que, "Considera-se empregada toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário" 

A pessoalidade fundamenta-se no trabalho a ser efetivado por um indivíduo certo e 

determinado, não sendo capaz do trabalhador ser substituído na relação de 

empregado pactuada. Nessa perspectiva, Martins (2015, p.107) afirma que “[...]o 

contrato em relação ao trabalhador é infungível”, a alteridade habita na ocorrência do 

trabalhador prestar serviços por conta e cuidados do empregador, não obtendo 

independência diante do trabalho prestado. O elemento oneroso do contrato de 

trabalho, refere-se no trabalho não ser prestado gratuitamente, o trabalhador 

necessita receber um salário em contraprestação ao trabalho prestado. 

Com a reforma trabalhista, as relações entre trabalhadores e empregadores tendem 

a ter melhores condições com a efetivação da nova legislação, as formas de trabalho 

se modificaram, assim com a sociedade e a globalização fez a comunicação entre os 

países que apresentam diversidades culturais, econômicas, políticas e sociais.  

Márcio Túlio Viana (2001, p. 65) expõe que, a CLT realizou um papel importante: 

Na aparência, a CLT é uma lei qualquer. Mas é maior do que todas as leis 
trabalhistas que o nosso país construiu antes e depois dela. E não só no 
tamanho. Desde o início, a CLT foi um símbolo, uma marca, uma bandeira. 
Ela mostrou aos trabalhadores que eles de fato podiam ter direitos e ser 
cidadãos. De certo modo – pouco a pouco – preparou-os para isso. De forma 
mais clara, mais, ela lhes mostrou que o trabalho seria a ponte para levá-los 
a uma condição social sempre melhor. Pois agora amarrado pelas malhas 
da proteção. Embora a CLT sirva para empregados e patrões, ela parece 
diferente para uns e outros. Para os patrões, é uma pedra no caminho. Para 
os empregados, um caminho sem pedras. Pobres ou remediados, negros ou 
brancos, operários ou digitadores, todos eles a sentem como a sua lei. 

 

Tendo esse fator como premissa, é evidente que o Direito do Trabalho é uma das 

mais essenciais políticas públicas, visto que realiza seis funções decisivas na 

sociedade contemporânea. A primeira função é nomeada como a econômica. Esta, 

por sua vez, é a percepção do empregador, devido ao fato de ser sabido que o direito 

do trabalho, embora firmar custos para o empresário, é um elemento capaz de 

conceder renda e estruturar um mercado interno. 

 

De acordo com a perspectiva da sociedade, o direito do trabalho consente a 

concretização de uma inclusão mais significativa, proporcionando o progresso de 



relações sociais mais extensivos. Além disso, há um elemento cultural praticado pelo 

Direito do Trabalho à proporção em que fornece que as pessoas mais humildes 

tenham representatividade na área de sua vida social. 

 

Vale pontuar também que outro papel relevante está ancorado na atividade da 

cidadania, haja vista que o Direito do Trabalho estima a vida econômica de todos os 

indivíduos, uma que estes, independentemente do valor econômico, cumprem um 

determinado papel na máquina financeira estatal. Além do mais, o Direito do Trabalho 

exerce um relevante compromisso de garantia de política de saúde pública, dado que 

define a fixação de uma gestão empresarial aplicada e prudente com o intuito de 

minimizar os impactos das condições de saúde no meio estatal. 

 

Por fim, é viável relacionar o papel econômico e fiscal. Sem a efetivação do Direito 

jus laboral brasileiro não seria possível ter um recebimento tributário estável. Como 

os resultados do mencionado documento ultraliberal visam alcançar todos os 

empregadores brasileiros, e deveriam, no mínimo, acatar as normas criadas pela 

Constituição Democrática de 1988 e utilizá-las como incentivo.  

 

No entanto, os únicos intuitos adquiridos pelo texto da reforma trabalhista foram a 

exclusão de diversos direitos e a descaracterização de várias funções inerentes ao 

Direito do Trabalho, visto que a partir de mudanças como, o fracionamento das férias, 

a remuneração, o contrato intermitente, a terceirização e a prevalência de 

negociações e convenções sobre a legislação, entre outras mudanças. 

 

Em suma, a Reforma Trabalhista em sua teoria passa a ser uma aparente boa opção. 

No entanto, a prática dessas mudanças são de claro retrocesso, no que tange à 

prevalência da vontade do empregador sobre o empregado. Tal afirmação se justifica 

no fato, por exemplo, pelo amparo da Lei no art. 452 A, §6º, já citado anteriormente, 

de que o empregador se esquive legalmente do pagamento de verbas indenizatórias.  

 

Tal amparo, portanto, permite que se realizados contratos de 15 dias, dispensa do 

trabalhador e, posteriormente a realização de um novo contrato para o mesmo 

empregado, o empregador garanta o pagamento de direitos numa quantia menor do 

que se cumprido um contrato com duração maior. Isso é possível na prática, devido 



a possibilidade de se manter um rodízio de trabalhadores mediante contrato, visto 

que existem períodos de inatividades necessários entre um contrato e outro para o 

mesmo empregado. Desta feita, do ponto de vista do trabalhador, passa a se 

estabelecer uma relação de fragilidade entre empregador e empregado. Dentre tantos 

outros pontos e mudanças que podem gerar controvérsias em suas práticas.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

O Direito do Trabalho passou a circundar um número, cada vez maior de 

trabalhadores que não são empregados, formando-se um grupo de normas que 

confronta pelo reconhecimento social do empregado, não importando se é empregado 

ou trabalhador equivalente ao empregado, ou ainda, desempregado, mas inserto no 

mercado de trabalho à busca de uma nova colocação. 

 

Ancorou-se, dessa maneira, a norma fundamental do Direito do Trabalho, que 

procurava a proteção jurídica do empregado, frente a sua fragilidade econômica, 

social e cultura, na relação individual de emprego, com o intuito de reatar, em termos 

reais, a equidade jurídica entre o empregado e o empregador.  

 

Os direitos trabalhistas são normas sociais que estão em um conjunto maior chamado 

de direitos fundamentais, no ordenamento constitucional, grande parte é vista no art. 

7º da Constituição Federal Brasileiro, obtendo, ao longo do tempo e das constituições 

se aperfeiçoando e adquirindo mais destaque.  

É notável que a legislação necessita seguir o desenvolvimento das relações de 

emprego, e devido a esse fator, nasceu a Reforma Trabalhista seguindo a 

flexibilização do direito do trabalho. No entanto, o papel do legislador é procurar 

resguardar os interesses do trabalhador, seguindo os princípios que circundam a 

Justiça do Trabalho, e realizar relações de emprego corretas. Deste modo, a 

flexibilização das relações de trabalho deve ter execução em ambas as partes da 

relação de emprego, visito que a relação de emprego é bilateral. 

 

A Reforma Trabalhista, no que lhe concerne, ofereceu propostas relevantes acerca 

dos institutos primordiais do Direito do Trabalho, fornecendo novas orientações 



também ao Instituto das Fontes do Direito do Trabalho, levando o Direito como fonte 

secundária, independentemente de semelhança do Direito do Trabalho e limitando o 

papel da jurisprudência quanto da pesquisa de negociações coletivas, uma vez que 

os Tribunais devem conduzir no princípio da intervenção mínima na independência 

coletiva, tal como, quando da publicação de suas ementas, que terão maior 

seriedade, seja na sua criação ou alteração. 

 

Acontece que, a instituição desta categoria de trabalho, será sob a fundamentação 

de que o trabalhador poderia adquirir mais de um emprego, sem notoriamente, ser 

considerado a conjuntura social, política e econômica no qual o Brasil está inserido, 

fator que vai de encontro com a condição de pleno emprego. 

 

Complementa-se que, em oposição da fundamentação embasada para a realização 

de tal categoria de trabalho, o trabalhar estará submetido a iminente insegurança 

tanto econômica, como jurídica, visto que terá de arcar com alguns danos próprios ao 

risco de empreendimento, além de que não obterá tempo apto a se estruturar 

profissionalmente, dado que, até três dias antes do fornecimento de serviço, não há 

maneira de saber se a ocorrência deste funcionará ou não, deixando assim, 

suposições precisas ao bem-estar social, saúde mental e física, o que atingirá na 

carência de sua qualidade de vida e choque na vida em sociedade. 

 

Como já citado anteriormente, do ponto de vista do trabalhador, ocorreu uma 

mitigação dos direitos trabalhistas. Não trazendo, assim, benefícios reais ao 

trabalhador, sendo de fato o contrário, as leis passam a facilitar a ação do 

empregador. Sendo assim, alguns direitos anteriormente conquistados, como as 

férias, adicionais acrescidos ao salário, entre outros, foram retirados de maneira 

abrupta diante da edição e vigoração de todas as mudanças da Lei 13.647/2017. 

Identifica-se, então, a Reforma Trabalhista e todas as suas mudanças, incluindo o 

contrato intermitente, como um retrocesso social, facilitando a exploração do 

trabalhador.  

 

De acordo com o conceito jurídico, o trabalhador é a parte hipossuficiente, 

necessitando de uma proteção maior frente ao poder econômico de quem emprega. 



Dessa forma, toda retirada de direitos anteriormente alcançados gerará uma relação 

frágil, trazendo insegurança para a classe trabalhadora.  

 

Sendo assim, ainda há muito a ser apontado acerca da Reforma Trabalhista, mas 

frente dos variados pontos de mudanças na Legislação trabalhistas trazidos com a 

Lei nº 13.467, nem como em alerta aos choques e alterações que a mesma gerará 

nos hábitos de trabalho e emprego dos ramos produtivos do país, é preciso que a 

sociedade como um todo tenha conhecimento acerca das novas orientações e 

práticas trabalhistas, consoante com as novas normas trazidas que estão para 

aparecer em vigor. 
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