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Ministério do Trabalho e Previdência 

Secretaria de Trabalho 

 

Nota Técnica referente ao trabalho intermitente, ao comportamento recente do mercado de 

trabalho brasileiro, bem como indicadores comparativos do setor formal e informal, entre 

outras informações. 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

Trata-se de Nota Técnica a respeito do comportamento recente do mercado de trabalho brasileiro, 

na perspectiva comparada com os trabalhadores intermitentes, bem como de sua forma de inserção, 

em momento de queda abrupta da atividade econômica causado pela pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19). São apresentadas evidências de resultados superiores aos trabalhadores 

informais, particularmente mais aderentes aos contratos de trabalho por prazo indeterminado.  

As evidências confrontam os principais argumentos contrários à incorporação da modalidade 

intermitente no ordenamento jurídico brasileiro, quais sejam:  

• a violação de direitos fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana 

• a desigualdade nas condições de trabalho,  

• a imprevisibilidade do exercício profissional, 

• a imprevisibilidade da remuneração,  

• entre outros. 

Dados recentes do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED) 

substanciam o contexto pragmático dessas respostas. Com efeito, tem sido clara a forte contratação 

de trabalhadores intermitentes, sendo esses os menos afetados pela retração da atividade 

econômica recente. A modalidade permaneceu com contratação positiva mesmo durante os meses 

mais críticos da pandemia. Ao contrário de outras modalidades de contrato, tem se mostrado como 

uma modalidade ainda mais aderente às necessidades de distanciamento social, pela sua 

característica flexível e que não necessariamente pressupõe rompimento de vínculo. 

Adicionalmente, avaliando cenários comparáveis, a remuneração média proporcional do vínculo 

intermitente seria de R$ 1.877,50. Ou seja, 88% superior ao salário mínimo de 2019 em termos 

proporcionais. Com efeito, o salário-hora médio foi de 8,86 R$/hora  acima, portanto 95% acima 

do salário hora nacional. Assim sendo, o trabalho intermitente se caracteriza, em termos legais, 

pela cobertura previdenciária e trabalhista formais.  
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A alegação de que não há previsibilidade de exercício profissional e de remuneração devido a esse 

tipo de contrato não definir um número mínimo de horas não encontra sustentação empírica. Os 

dados dos registros administrativos mostram que esses trabalhadores tem uma jornada semanal 

média de 18,1 horas. Essa informação em si mostra que há previsibilidade das horas trabalhadas 

a cada semana. Adicionalmente, ela tem que ser avaliada no contexto ao qual o contrato de 

trabalho intermitente pretende funcionar e o que ocorreria na ausência desse tipo de contrato. O 

trabalho intermitente se destina a dar amparo legal a arranjos de trabalho eventuais, garantindo 

direitos trabalhistas e cobertura previdenciária a situações que seriam informais. Assim, a carga 

horária média de 18,1h é próxima à de um contrato em meio período. Por um lado, essa jornada 

média indica que o trabalhador consegue se ocupar por um período razoável, com a correspondente 

remuneração, por outro também mostra que esse tipo de contrato não substitui o contrato de 

trabalho padrão da CLT. 

Em muitos casos o contrato de trabalho intermitente, permitiu formalização de jovens e de 

mulheres, sendo uma porta de entrada relevante para o mercado de trabalho formal. Mostra-se que 

há uma maior prevalência de contratos intermitentes entre jovens com até 24 anos entre as pessoas 

que estão sendo empregadas pela primeira vez. Com relação às mulheres, muito embora exista 

predominância masculina na modalidade do contrato, ao se considerar aqueles que estão em 

primeiro emprego, observa-se predominância de mulheres. 

Tais informações caracterizam a modalidade intermitente como muito superior a qualquer 

comparação com respeito ao trabalho informal. Além disso, indica que a modalidade promove 

a formalização de um público que, que nunca teve contribuição previdenciária no passado, 

caracterizando-se com a flexibilidade necessária para garantir a participação do mercado formal 

de trabalho de forma digna. 

Há uma característica, provavelmente não vislumbrada pelo legislador, mas pelo advento da 

pandemia do Covid-19 tornou-se claro, de que a modalidade é resistente a crises econômicas e 

tem sido fundamental para o processo de retomada do emprego do país. Ou seja, a segurança 

jurídica é um passo indispensável na sua implementação.  

Argumenta-se, finalmente, que passados três anos da Reforma Trabalhista, já se pode perceber o 

trabalho intermitente como capaz de promover elevada empregabilidade ainda que seja 

absolutamente minoritário em termos do total de admissões efetuadas pelo país.   

 

DAS ALEGAÇÕES CONSTANTES NA ADI 5826 

Em síntese, as alegações presentes na petição inicial da ADI 5826, trazidas pela Federação 

Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo – 

FENEPOSPETRO, entende que: 
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 sob o pretexto de ‘ampliar’ a contratação de 

trabalhadores em um período de crise que assola o país; na 

realidade propicia a precarização da relação de emprego, 

servindo inclusive de escusa para o pagamento de salários 

inferiores ao mínimo constitucionalmente assegurado e que 

não atendem às necessidades básicas do trabalhador e de 

sua família, especialmente para moradia, alimentação, 

educação, saúde e lazer. Notoriamente, o que se visa com o 

contrato de trabalho intermitente é o favorecimento da 

atividade empresarial em detrimento do trabalhador que é 

a parte hipossuficiente da relação de emprego, ficando 

clara a chamada coisificação da pessoa humana, 

denunciada desde a época da Revolução Francesa. É de 

conhecimento, que as questões afetas aos direitos humanos, 

uma vez reconhecidas como direitos fundamentais na 

ordem interna, ou, em sua dimensão global na sociedade 

internacional, consolidam-se no ordenamento jurídico. A 

partir daí, não há mais como o Estado regredir ou 

retroceder diante dos direitos fundamentais reconhecidos. 

É o chamado “Princípio da Vedação ao Retrocesso” ou 

“Proibição de Regresso. 

 

Entre outros argumentos, elencam de forma principiológica que: 

(...) a previsão quanto ao pagamento da 

remuneração no contrato de trabalho intermitente é 

inconstitucional, ao estipular o pagamento apenas das 

horas efetivamente trabalhadas, ressignificando o conceito 

de tempo de trabalho, mais uma vez em ofensa ao 

“Princípio do Retrocesso Social”. 

Substanciando essa situação no fato de que: 

(...) a ausência de garantia de jornada e, por 

conseguinte, de salário, não garante a subsistência do 

trabalhador e de sua família com pagamento do salário 

mínimo mensal constitucional em manifesta ofensa ao 

artigo. 7º incisos IV e VII da CF, nem o acesso a direitos 

sociais como trabalho, moradia, alimentação, saúde, 

segurança estabelecidos no artigo 6º caput da Carta 

Magna. 
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E também lançam mão de dispositivos que já não constam na CLT, como aqueles inclusos pela 

MP 808/2017, sequer convertida em Lei: 

Impede inclusive o ingresso no Programa de Seguro 

Desemprego (§ 2 o. do art. 452-E).  

 

Expostos esses e outros argumentos, a ADI requer seja julgada procedente a ação para declarar a 

inconstitucionalidade do artigo 443 caput e §3º da CLT; artigo 452-A caput e os respectivos 

parágrafos; artigos 452-B. 452-D, 452-C, 452-E, 452-F, 452-G, 452-H e 911, “caput” e §s. 1º . e 

2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, entre outros pedidos. 

 

ANTECEDENTES 

Antes de examinar o caso brasileiro, cumpre observar que o contrato de trabalho intermitente não 

é uma invenção da Lei nº 13.467/2017 e contratos de trabalho semelhantes existem em diversos 

países também signatários das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Nos países 

desenvolvidos esse tipo de contrato foi adotado como forma de favorecer a geração de empregos 

em contextos de desemprego alto e mantidos desde então. Pode se citar, entre outros, o contrato 

de “trabajo fijo descontinuo” adotado na Espanha com a Lei nº 63 de 1997, o “zero-hour contract” 

adotado na Irlanda com o Organization of Working Time Act de 1997, o “lavoro intermitente o a 

chiamata” adotado na Itália com a Lei Biaggi, o “contrato de trabalho intermitente” adotado em 

Portugal com o Código do Trabalho de 2009, e ainda o “zero-hours contract” adotado no Reino 

Unido com o “Employment Rights Act” de 1996. Ainda que eventualmente possam ter recebido 

críticas, esses contratos têm sido mantidos pela possibilidade de inclusão laboral de grupos 

demográficos menos favorecidos. No caso italiano esse tipo de contratação deixou de existir entre 

2007 e foi retomado em 2008, no Reino Unido esse tipo de contratação foi bastante importante na 

recuperação da crise financeira de 2008. 

A Lei 13.467/2017, conhecida como modernização trabalhista, passou a prever a modalidade de 

contrato intermitente. Ou seja, 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. 

A nova modalidade previa tão somente a caracterização e os direitos trabalhistas já aplicados aos 

contratos de prazo indeterminado. Assim, diversas situações que já ocorriam na prática puderam 

sair das margens da Lei. Por exemplo, as lojas que precisam de colaboradores adicionais em 

determinado período do dia, alguns dias da semana ou em datas comemorativas. Os bares e 

restaurantes que tinham prestadores conhecidos como “extras” em caráter absolutamente informal. 

Os buffets de festas de aniversário ou comemorações, que também possuem demanda por serviços 

muito mais esparsadas do que estabelecimentos comerciais tradicionais. Essa situação ocorre 
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também em posições mais qualificadas como indústria1, escritórios de advocacia ou consultórios 

médicos que, para certas especialidades, necessitam de trabalhadores sem a mesma perenidade do 

caso geral. 

Essas e outras caracterizações não eram esgotadas pelas modalidades de contrato existentes. 

Portanto, coube aos novos dispositivos refletir uma realidade que não poderia ser mais ignorada. 

Para tanto, previu: 

• Contrato de trabalho por escrito; 

• Valor da hora de trabalho não inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele 

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

contrato intermitente ou não. 

• Comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando a jornada, com pelo 

menos três dias corridos de antecedência.                   

• Prazo de um dia útil para responder ao chamado e garantir a previsibilidade para as 

duas partes. 

• Demais direitos trabalhistas previstos para o contrato de trabalho celetista com 

férias, 13º proporcional, repouso semanal remunerado, FGTS, benefícios 

previdenciários (ver Tabela 1). 

Passados três anos da vigência da reforma trabalhista, já são sentidos avanços contundentes em 

termos do aumento da contratação de trabalhadores formais nos anos de 2018 e 2019. No entanto, 

o período posterior à recessão de 2015-16 ainda é de baixo crescimento econômico, interrompido 

ainda pela pandemia, o estado de calamidade e a consequente retração econômica no ano de 2020. 

As medidas de isolamento e de quarentena aplicadas para a contenção da transmissão do vírus e, 

consequentemente, à redução no número de casos da doença Covid-19, provocaram um impacto 

abrupto e sem precedentes no setor produtivo e nas relações de trabalho. Pelo lado sanitário, as 

medidas de afastamento social seguem, alternadamente, adotadas e descontinuadas pelo país, 

tendo em vista os novos casos diários e de óbitos2. 

 

PROTEÇÃO AO EMPREGO FORMAL 

A Tabela 1 denota a alta comparabilidade, em termos de proteção, do trabalhador intermitente com 

o contrato de trabalho por prazo indeterminado. A Lei 13.467 de 13 de julho de 2017 teve o cuidado 

de preservar e caracterizar o trabalho intermitente com a proteção trabalhista e previdenciária 

 
1 Estudo recente conduzido pela Confederação Nacional da Indústria – CNI detalha a posição da modalidade 
no setor. Disponível em: https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/77/8c/778c1b40-3618-
4376-97f3-4d1ce09849b2/contratodetrabalhointermitente_relatorio.pdf 
2 Boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-
br/media/pdf/2021/marco/05/boletim_epidemiologico_covid_52_final2.pdf 
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já prevista pela constituição e pela CLT. Ou seja, o intermitente tem previsto o recebimento de 

férias proporcionais, FGTS, 13º salário proporcional, entre outros dispositivos trabalhistas e de 

proteção previdenciária. 

  

Tabela 1 – Trabalho intermitente e informal com relação a proteção trabalhista e previdenciária. 

Direito Contrato por 

prazo 

indeterminado 

Trabalho 

intermitente 

Trabalhador 

informal 

Férias proporcionais sim sim não 

Recebimento de adicionais 

(noturno, periculosidade e 

insalubridade) 

sim  sim  não 

FGTS sim sim não 

Contribuição ao INSS sim sim não 

Benefícios previdenciários sim sim não 

Seguro-desemprego 

proporcional 

sim não não 

13º salário proporcional sim sim não 

Hora-extra sim  sim  não 

Pagamento da Cesta Básica, 

Vale Alimentação ou Ticket 

Alimentação de forma 

proporcional 

definido em 

negociação coletiva 

definido em 

negociação 

coletiva 

não 

 
sim sim não 

Descanso semanal remunerado sim proporcional ao 

dia trabalhado 

não 

 Fonte: Elaboração própria. 

  

Com relação à remuneração, o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e 

deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor 

horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que 

exerçam a mesma função, mesmo que não intermitentes. Os direitos previstos acima em muitos 

casos podem ser vistos como benefícios além do que se receberia na informalidade. Além disso, 

tendo em vista que a própria CLT já prevê o critério de remuneração variável em outras 

modalidades, não houve uma inovação jurídica. 

Como a legislação assegura que o período de inatividade não é considerado como tempo à 

disposição do empregador, é permitido ao intermitente prestar serviços a outros contratantes. 

Prevê-se, ainda, a convocação do trabalhador com pelo menos 3 dias corridos antes do serviço 
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necessário. E ao trabalhador é assegurado o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado. Sendo 

que, no silêncio, é presumida a recusa.  

Ainda no sentido de evitar trazer segurança na relação, a percepção do décimo terceiro salário e 

do adicional de férias constituem, em um sentido lato, em um adiantamento. Assim, sendo, e como 

os dados de remuneração e de horas trabalhadas explicitarão adiante, a modalidade é mais 

previsível do que aventado pelos seus críticos. 

Esses institutos facilitam a formalização, portanto, de atividades que por sua natureza já 

configurariam nas necessidades corriqueiras de organização produtiva da empresa. Tanto a 

programação financeira da empresa como os direitos constitucionais do trabalhador são mantidos 

ao se comparar ao cenário em que o trabalhador exercesse um “bico” o que pragmaticamente já 

existia antes da legislação. 

Com a evidente fundamentação formal, o contrato intermitente foi previsto para o recebimento 

do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e não do Auxílio 

Emergencial (AE) durante a pandemia do novo coronavírus. O Governo Federal e o Congresso 

Nacional alicerçaram esse alinhamento, após o reconhecimento do estado de calamidade pública, 

trazido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020.  

A MP 936, de 01 de abril de 2020, instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 

e da Renda de forma a permitir a redução de jornada de trabalho e de salário, bem como a 

suspensão de contrato de trabalho, por acordos individuais ou coletivos, a depender da situação 

salarial e do porte da empresa. Seus dispositivos também garantiram o pagamento do BEm para 

a modalidade intermitente, pelo valor de R$ 600,00. 

A medida não apenas permitiu a preservação do emprego e da renda durante o período do acordo, 

mas transbordou em um alcance ainda maior. Isso porque prevê a garantia provisória no emprego, 

após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão 

temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a redução ou a 

suspensão. 

Ainda entre os trabalhadores formais, a MP 927, de 22 março de 2020, apresentou medidas 

trabalhistas como um primeiro conjunto de opções relacionadas ao teletrabalho, ao remanejamento 

de férias individuais e coletivas, ao aproveitamento dos feriados, ao uso banco de horas, à 

suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, ao direcionamento do 

trabalhador para qualificação e, finalmente, ao diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS). 

Operacionalmente, as legislações supracitadas previram o aproveitamento da estrutura de 

proteção social já existente no Estado. Em especial, a estrutura do seguro-desemprego, de forma 

a se garantir o BEm, sem tampouco contabilizar o recebimento do benefício como antecipação de 

parcela do seguro.  
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Ainda com relação ao setor formal, a MP nº 944, de 3 de abril de 2020, previu o Programa 

Emergencial de Suporte a Empregos, destinado à realização de operações de crédito com 

empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas. Sua destinação se deu entre 

empresas com receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 10 milhões, de 

forma a abranger a totalidade da folha de pagamento do contratante, pelo período de dois meses, 

em limites ali especificados. 

Ou seja, trata-se de um espectro de opções, muito voltadas ao trabalho formal pela capacidade 

institucionalizada e própria de se relacionar com o próprio Estado. São políticas que se mostram 

protetivas e superiores se comparadas a situação dos trabalhadores informais. Entre os 

informais, no entanto, ainda que exista o recebimento do AE, as relações de trabalho informais 

não vislumbram a proteção do vínculo. Frente a esses argumentos, não se sustentam os 

argumentos de precarização, imprevisibilidade, violação de direitos fundamentais ou mesmo 

desigualdade no mercado de trabalho daqueles que argumentam contra a modalidade 

intermitente. 

 

COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO DURANTE A PANDEMIA  

A pandemia alterou de forma peculiar a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro. Muitas 

pessoas ficaram impossibilitadas de buscar emprego, em função das medidas de isolamento social. 

O reflexo disso nos indicadores sociais foi uma elevação do desemprego combinada à redução da 

força de trabalho. Pela primeira vez o nível de ocupação (que considera os trabalhadores ocupados 

em relação ao total de pessoas na força de trabalho) ficou abaixo de 50%, segundo dados do IBGE 

(Figura 1).  

Figura 1 – População na força de trabalho (milhares) e fora da força de trabalho (milhares), Taxa 

de Desocupação (%) e Nível de Ocupação (%). 



 

9 

 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. 

 

O que ajuda a explicar esse fenômeno é o fato de a força de trabalho ter caído cerca de 8,5% entre 

o primeiro e segundo trimestres de 2020 enquanto o número de pessoas fora da força ter aumentado 

15,6%. Esse último aumento, quando comparado com segundo trimestre do ano anterior representa 

uma alta de 20,1%. 

Em outras palavras, trata-se de uma retração inédita e desproporcional na força de trabalho, 

mas que felizmente exerceu impacto menor na taxa de desocupação. Houve de fato elevação da 

desocupação que, segundo o IBGE, saiu de 11,0 para 13,9% entre o 4º trimestre de 2019 e o 4º 

trimestre de 2020. No ano de 2021, a taxa chegou a 14,7% no primeiro trimestre mas rapidamente 

recuou para 14,1%. O resultado é ainda mais relevante quando se considera o trimestre móvel 

encerrado em agosto3, quando a taxa atingiu 13,2%. E ainda quando se considera o fato de que 

quase 2 milhões de trabalhadores retornaram à força de trabalho entre o primeiro e segundo 

trimestre do ano. Em termos de expectativas, confirmaram-se afastados cenários como os de 

desocupação entre 17,8% (melhor cenário) e 23,8% (pior cenário)4 .  

 
3 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/31990-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-13-2-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-27-4-
no-trimestre-encerrado-em-agosto 
4 https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/04/13/economia-pode-encolher-ate-7-
em-2020-por-coronavirus-diz-estudo-do-ibre-fgv 
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Em linhas gerais a pandemia parece ter afetado o mercado de trabalho de forma heterogênea. 

Assim como em outros países, por exemplo, o efeito negativo foi mais intenso entre as mulheres 

De acordo com a Tabela 2, antes da recuperação mais intensa verificada do fim do ano, nota-se 

uma queda da taxa de participação de 7,5 pontos percentuais entre as mulheres e 6,1 de pontos 

percentuais para homens, comparando-se o 3º trimestre de 2019 com o 3º trimestre de 2020. Já 

entre o número de ocupados, houve um decréscimo de 10,7% para homens e de 13,8% para as 

mulheres.  

No terceiro trimestre de 2019 cerca de 65,3 milhões de pessoas estavam fora da força de trabalho 

sendo 64,6% mulheres. Em relação ao mesmo trimestre de 2020 este contingente cresceu em 13,7 

milhões de pessoas das quais aproximadamente 8,6 milhões eram mulheres. 

Como alívio a esse problema, o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, 

por exemplo, possui mais mulheres protegidas (52,12%, aproximadamente 10,5 milhões de 

acordos) do que homens (http://pdet.mte.gov.br/beneficio-emergencial). No caso brasileiro, os 

alunos da educação básica tiveram grande perda de tempo de instrução, pela ocasião de suspensão 

das aulas e a consequente presença de crianças em casa ao longo de muitos meses. Isso, por sua 

vez, pressionou ainda mais a alocação do tempo intrafamiliar5. 

 

Tabela 2: Pessoas de 14 anos ou mais de idade, total, na força de trabalho, ocupadas, desocupadas, 

fora da força de trabalho, e respectivas taxas e níveis, por sexo. 

 
5 UNESCO. COVID-19 and School Closures: One year of education disruption. 
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. 

 

A evolução dos indicadores mostra melhoras significativas no quarto trimestre de 2020 e no 

segundo trimestre de 2021, mas ainda o quadro levanta preocupações. A população que se 

encontrava, no segundo trimestre, fora da força de trabalho, ou seja, não trabalhava e nem 

procurava emprego, totalizava cerca 74,9 milhões. Isso representa um aumento de 15,7% frente ao 

mesmo trimestre de 2019.  

Assim sendo, entende-se que formas mais flexíveis quanto a jornada e duração são ainda mais 

essenciais no processo de retomada econômica, preservação da saúde pública e formalização 

dos atingidos pelo desemprego, do que já se via antes da pandemia. Esses pontos estão expostos 

nas seções seguintes. 

 

O MERCADO DE TRABALHO FORMAL E A SITUAÇÃO DO TRABALHADOR 

INTERMITENTE 

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano-base 2019 indica que existiam 232.062 

vínculos intermitentes dos quais 156.756 estavam ativos no dia 31/12. Realizando uma consulta 

simples no sistema público6 desenvolvido pela Secretaria de Trabalho em parceria com a Dataprev, 

 
6 Dados disponíveis em http://pdet.mte.gov.br/acesso-online-as-bases-de-dados. 

1º/2018 2º/2018 3º/2018 4º/2018 1º/2019 2º/2019 3º/2019 4º/2019 1º/2020 2º/2020 3º/2020 4º/2020 1º/2021 2º/2021

Total 168.508 169.241 169.734 170.022 170.500 170.864 171.158 171.613 172.354 173.918 175.121 176.362 176.938 177.149

Homens 80.167 80.476 80.886 80.871 81.124 81.186 81.384 81.378 81.722 81.739 81.979 82.562 82.708 82.924

Mulheres 88.341 88.765 88.847 89.150 89.376 89.678 89.774 90.235 90.631 92.180 93.142 93.800 94.230 94.225

Total 103.907 103.864 104.783 104.888 105.250 106.108 106.315 106.184 105.073 96.138 96.556 100.104 100.455 102.235

Homens 57.668 57.511 58.095 57.856 58.053 58.230 58.442 58.270 57.850 53.499 53.880 55.251 55.310 56.246

Mulheres 46.239 46.353 46.688 47.032 47.197 47.878 47.874 47.913 47.223 42.638 42.676 44.853 45.145 45.989

Total 90.272 90.941 92.333 92.736 91.863 93.342 93.801 94.552 92.223 83.347 82.464 86.179 85.650 87.791

Homens 50.980 51.180 52.011 52.031 51.704 52.210 52.597 52.893 51.862 47.072 46.963 48.696 48.576 49.677

Mulheres 39.293 39.761 40.322 40.706 40.159 41.131 41.203 41.659 40.361 36.275 35.501 37.483 37.074 38.114

Total 13.634 12.923 12.450 12.152 13.387 12.766 12.515 11.632 12.850 12.791 14.092 13.925 14.805 14.444

Homens 6.688 6.331 6.084 5.825 6.349 6.020 5.844 5.378 5.988 6.427 6.917 6.555 6.734 6.569

Mulheres 6.946 6.592 6.366 6.327 7.038 6.746 6.671 6.254 6.861 6.363 7.175 7.370 8.071 7.875

Total 64.601 65.377 64.951 65.133 65.250 64.756 64.843 65.429 67.281 77.781 78.565 76.258 76.483 74.914

Homens 22.499 22.965 22.792 23.015 23.071 22.956 22.942 23.108 23.872 28.239 28.099 27.311 27.398 26.678

Mulheres 42.102 42.412 42.159 42.118 42.180 41.800 41.900 42.322 43.408 49.541 50.466 48.947 49.085 48.236

Total 61,7% 61,4% 61,7% 61,7% 61,7% 62,1% 62,1% 61,9% 61,0% 55,3% 55,1% 56,8% 56,8% 57,7%

Homens 71,9% 71,5% 71,8% 71,5% 71,6% 71,7% 71,8% 71,6% 70,8% 65,5% 65,7% 66,9% 66,9% 67,8%

Mulheres 52,3% 52,2% 52,5% 52,8% 52,8% 53,4% 53,3% 53,1% 52,1% 46,3% 45,8% 47,8% 47,9% 48,8%

Trimestre

PIA

PEA

Ocupadas

Desocupadas

Fora da Força

Taxa de Participação

Variável Sexo

https://bi.mte.gov.br/bgcaged/login.php
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percebe-se que os vínculos intermitentes ativos tiveram uma remuneração mensal média de R$ 

1.043,53, valor 4% maior que salário mínimo da época.  

Tabela 3 – Remuneração média do trabalhador intermitente e de outros vínculos na RAIS 2019. 

Tipo Vínculo Horas Contratuais Remuneração (SM) Remuneração 

CLT 41,21 2,64 R$     2.647,05 

Estatutário 35,62 4,78 R$     4.782,22 

Outros 32,40 1,78 R$     1.780,58 

Intermitente - 1,04 R$     1.043,53 

Total 39,93 3,02 R$     3.020,83 
Fonte: RAIS 2019 

 

Considerando que se trata de uma ocupação que em muitos casos não cumprem as 44 horas 

semanais, trata-se de uma remuneração acima de boa parte do mercado de trabalho que recebeu 

tão somente o salário-mínimo, mesmo que trabalhando por muito mais horas na semana. De fato, 

é isso que também retratam os microdados da RAIS 2019. Nela são declaradas informações do 

vínculo como horas contratuais, salário contratual, tipo de salário contratual, remunerações 

mensais e tempo de emprego no ano-base (em meses). Entretanto, para vínculos intermitentes, não 

há uma jornada fixada contratualmente, portanto para se estimar quantas horas semanais médias o 

trabalhador dedicou naquele vínculo, deve ser feita uma análise detalhada utilizando os 

microdados7. 

Assim, outra forma de se avaliar em cenários comparáveis é realizar o ajuste da remuneração ao 

se considerar 44 horas semanais. Aplicando essa análise, a remuneração média proporcional do 

vínculo intermitente seria de R$ 1.877,50. Ou seja, 88% superior ao salário mínimo de 2019 

(R$ 998,00) em termos proporcionais. Essa análise se dá ao se considerar uma remuneração 

mensal média de R$ 774,17 e uma jornada de trabalho semanal média estimada de 18,1 horas. 

Além disso, o salário-hora médio foi de 8,86 R$/hora8 acima, portanto 95% acima do salário 

hora nacional. Ou seja, são evidências claras de que a formalização característica dessa 

modalidade de emprego traz consigo remuneração digna e mais do que comparável, 

proporcionalmente, ao que é se define constitucionalmente.  

 
7 Para a estimativa das horas semanais médias dos vínculos intermitentes foi calculada a quantidade de horas 
trabalhadas no ano-base a partir da remuneração anual e do valor do salário hora contratual mais 30% 
estimando os acréscimos legais da categoria relativos às férias proporcionais com acréscimo de um terço, 
décimo terceiro salário proporcional e repouso semanal remunerado proporcional. Essas horas foram 
divididas pelo tempo de emprego no ano-base em termos de semanas, chegando assim ao valor estimado de 
horas semanais médias. 
8  Para a análise dos dados da RAIS 2019 foram desconsiderados vínculos intermitentes com tipo de salário 
diferente do salário-hora, com valores horários menores que o salário-mínimo (4,54 R$/hora) e maiores que 
20 salários-mínimos (90,80 R$/hora) e com horas semanais médias estimadas superiores a 60.  
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Além disso os dados do Novo Caged do ano de 2020 mostraram que a modalidade intermitente foi 

menos afetada pelo desemprego. No acumulado de janeiro a dezembro de 2020, o saldo ficou 

positivo em 73.160 novos postos de trabalho. Assim, em um ano marcado pelo enfrentamento à 

crise da pandemia de Covid-19, o trabalho intermitente contribuiu para um saldo acumulado menos 

negativo dos empregos formais em 2020. 

Conforme apresentado Figura 2 abaixo, o saldo de intermitentes se manteve positivo em todos os 

meses, com exceção do mês de abril. Até dezembro de 2020 foram realizadas 186.971 admissões 

na modalidade intermitente, enquanto em 2019, para o mesmo período, foram 155.422 admissões. 

Ou seja, em relação a 2019, as admissões de intermitentes em 2020 aumentaram 20,3%, enquanto 

as admissões gerais diminuíram em -4,7% em relação a 2019, até dezembro.  

Tal resultado pode indicar que a modalidade intermitente foi mais acionada durante os meses mais 

críticos da pandemia. Mais ainda, enquanto na recessão imediatamente anterior à reforma 

trabalhista o país perdia 2,8 milhões de empregos formais, com jornada e salários fixos, na recessão 

de 2020 os trabalhadores contratados pela modalidade formal intermitente, gozaram de 187 mil 

admissões e 114 mil desligamentos. As contratações representaram apenas 1,2% do total das 15,1 

milhões de admissões e os desligamentos representaram 0,7% do total dos 15 milhões de 

demissões. Ou seja, graças a regularização da situação promovida pela reforma trabalhista foi 

possível a milhares de trabalhadores possuir renda e emprego em um ano de maior contração 

econômica, mas de maior e melhor proteção dos empregos formais. 

No ano de 2021, marcado pela forte expansão do mercado de trabalho formal, a utilização do 

trabalho intermitente seguiu crescendo, com 185.003 admissões realizadas até o mês de setembro, 

número bastante próximo ao realizado em todo o ano de 2020. 

Figura 2 - Movimentações na categoria de trabalho intermitente, Brasil – novembro de 2017 

a setembro de 2021 
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Fonte: Caged e Novo Caged. Ministério do Trabalho e Previdência.. 
*Os dados de 2017 a 2019 são do Caged e de 2020 e 2021 do Novo Caged.  
Informações sobre alteração metodológica entre o Caged e o Novo Caged na Nota Técnica em http://pdet.mte.gov.br/  
** Dados ajustados 
 

Em setembro de 2021, estima-se que havia 291.435 vínculos de trabalho intermitente ativos. O 

que representava apenas 0,7% do total da força de trabalho formal no país.  

O setor de serviços, que abarca 52,6% dos trabalhadores intermitentes, demonstrou saldo positivo 

para essa modalidade desde o mês de maio de 2020, conforme indica a figura 3 abaixo. Ao passo 

que para a trabalho celetista geral, apenas em agosto o saldo do setor voltou a apresentar resultados 

positivos (40.215). 

Figura 3 - Saldo se trabalho intermitente por grupamento de atividade econômica, Brasil – 

novembro de 2017 a setembro de 2021 

 

Fonte: Caged e Novo Caged. Ministério do Trabalho e Previdência. 
*Os dados de 2017 a 2019 são do Caged e de 2020 e 2021 do Novo Caged.  
Informações sobre alteração metodológica entre o Caged e o Novo Caged na Nota Técnica em http://pdet.mte.gov.br/  
** Dados ajustados 

 

Observa-se, ainda, que o contrato de trabalho intermitente consiste em importante forma de 

inserção dos jovens no mercado de trabalho formal, especialmente para aqueles que estão 

buscando o primeiro emprego. Conforme a tabela 4, há uma maior prevalência de contratos 

intermitentes entre jovens com até 24 anos entre as pessoas que estão sendo empregadas pela 

primeira vez. Por exemplo, entre 18 e 24 anos, 15,2% dos intermitentes estão no primeiro emprego. 

Já entre os adultos entre 25 a 29 anos esse percentual é de apenas 3,8% e entre os que possuem 

entre 30 e 39 anos, apenas 1,7%.  

http://pdet.mte.gov.br/
http://pdet.mte.gov.br/
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Vale destacar também que apesar da maior participação dos homens neste tipo de contrato, quando 

se considera a condição de primeiro emprego, observa-se uma predominância das mulheres 

para esse tipo de inserção. Isto indica que o contrato de trabalho intermitente serve como porta 

de entrada para o mercado de trabalho formal para as mulheres e, como mencionado acima, para 

jovens. 

Tabela 4: Distribuição de trabalhadores intermitentes por faixa etária, condição de primeiro 

emprego ou reemprego e sexo 

Faixa Etária 
Primeiro Emprego Reemprego 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Até 17 anos 17,5% 20,7% 38,2% 34,3% 27,4% 61,8% 

18 a 24 anos 7,6% 7,6% 15,2% 46,5% 38,3% 84,8% 

25 a 29 anos 1,8% 2,0% 3,8% 57,4% 38,8% 96,2% 

30 a 39 anos 0,7% 1,0% 1,7% 64,0% 34,3% 98,3% 

40 a 49 anos 0,6% 0,8% 1,4% 66,3% 32,3% 98,6% 

50 a 64 anos 1,1% 0,9% 2,0% 70,5% 27,5% 98,0% 

65 ou mais 3,0% 1,6% 4,6% 78,7% 16,7% 95,4% 

Total 2,8% 2,9% 5,7% 59,2% 35,1% 94,3% 

Fonte: Registros Administrativos - Dataprev. 

  

Os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED) referentes 

ao ano de 2020 e 2021, denotam dois comportamentos relevantes para a construção do retrato do 

mercado de trabalho formal do país.  

De um lado, percebe-se uma nítida retomada das admissões capaz de gerar, já desde julho, saldos 

positivos subsequentes, até chegar aos 390 mil empregos formais de outubro e os 397 mil de 

novembro do ano passado. Resultado muito positivo também se verificou ao longo de 2021, com 

geração de mais de 300 mil empregos formais nos meses de fevereiro, junho, julho, agosto e 

setembro. 

Figura 4 – Saldo mensal de empregos formais: janeiro de 2020 a setembro de 2021. 
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Fonte: Novo Caged. Ministério do Trabalho e Previdência. 

Informações sobre alteração metodológica entre o Caged e o Novo Caged na Nota Técnica em http://pdet.mte.gov.br/ 

 

A geração de emprego formal atingiu todos os setores da economia e todas as Regiões do país. 

Desde maio de 2021 todas as Unidades da Federação tiveram saldo positivo, tendo o mesmo 

ocorrido para todos os setores da economia desde janeiro de 2021. Dessa forma, houve a geração 

de 2.588.820 empregos formais entre Janeiro de 2020 e Setembro 2021, representando um 

crescimento do estoque de 3,3%. 

Durante a pandemia, o mercado de trabalho formal - modelo no qual o trabalho intermitente 

está inserido - tem alcançado um nível de proteção de renda e de emprego mais elevado. 

Comprova-se isso por meio de recente Nota Técnica do Ipea9. Tanto em termos de rendimentos 

mensais dos trabalhadores como sobre a renda domiciliar mensal per capita. Em linhas gerais, 

percebe-se que as simulações não resultam em perda elevada de rendimentos. Isso porque em 

muitos casos, a reposição se encontraria acima de 80% dos rendimentos do trabalho e mais de 90% 

da renda domiciliar per capita. 

Outro estudo10, observou - por meio dos microdados da PNAD Covid - que os trabalhadores do 

setor privado com carteira receberam mais do que 90% do que habitualmente recebiam, totalizando 

R$ 2.070. Já os trabalhadores do setor privado sem carteira alcançaram 85% desse indicador. Os 

trabalhadores por conta própria receberam efetivamente apenas 72% do que habitualmente 

 
9 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/200603_nt_71_disoc.
pdf 
10 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/200826_cc48_resultados_pnda_julho.pdf 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/200603_nt_71_disoc.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/200603_nt_71_disoc.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/200826_cc48_resultados_pnda_julho.pdf
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recebiam (totalizando R$ 1.376), tendo seus rendimentos efetivos médios sendo ainda inferiores 

em junho (63%).  

Esse conjunto de informações caracteriza a modalidade intermitente como muito superior a 

qualquer comparação com respeito ao trabalho informal. Além disso, indica que a modalidade 

promove a formalização de jovens vulneráveis e de mulheres, que nunca tiveram contribuição 

previdenciária no passado, caracterizando-se com a flexibilidade necessária para garantir a 

participação do mercado formal de trabalho de forma digna. 

Por fim, seus números denotam que a modalidade é resistente a crises econômicas e tem sido 

fundamental para o processo de retomada do emprego do país, sendo a segurança jurídica um passo 

indispensável na sua implementação. Tem-se em conta, portanto, que atende ao princípio 

constitucional de dignidade da pessoa humana (art. 1º), a valorização do trabalho humano, 

a existência digna e a busca pelo pleno emprego (art. 170). 

 

O MERCADO DE TRABALHO INFORMAL 

Como já mencionado, os trabalhadores informais não são atendidos pelas políticas descritas 

anteriormente de preservação do emprego e sustentação da renda da mesma forma do que os 

trabalhadores com vínculo celetista no setor público ou privado. Além disso, esses indivíduos 

geralmente não possuem proteção da previdência social contra os diferentes tipos de risco que 

podem comprometer sua capacidade de trabalho. No período da pandemia, esses trabalhadores – 

caracterizados por alta volatilidade de renda – foram afetados de forma desproporcional pela 

paralisação das atividades econômicas.  

Como observado anteriormente, houve impactos negativos sobre o mercado formal, mas estes 

foram amenizados pelas políticas destinadas a esse setor. A piora acentuada no setor informal 

ajuda a explicar tendência de crescimento da desocupação.  

Ao se analisar o comportamento da população ocupada por posição na ocupação, verifica-se que 

as categorias de trabalho sem carteira de trabalho assinada foram as que apresentaram maior 

redução percentual no trimestre de jun-jul-ago de 2020 em relação ao mesmo período de 2019 

(Tabela 5). Por outro lado, são os que têm respondido com mais vigor à recuperação do mercado 

de trabalho. A variação atual, com relação a jun-jul-ago de 2020 denota aumento de 23,3% de 

empregados do setor privado sem carteira contra 6,8% dos celetistas.  

Tabela 5: Principais estimativas do mercado de trabalho nos trimestres móveis jul-ago-set e out- 

nov-dez. 
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (divulgação mensal). 

 

 

Especificamente no ano de 2020, foi possível acompanhar o mercado de trabalho por meio da 

PNAD Covid, também conduzida pelo IBGE. Os indicadores frequência mensal indicam que a 

taxa de desocupação subiu de 10,7% em maio para 14,2% em novembro. No entanto, verificou-se 

elevação apenas até o mês de setembro (14,0%). Sendo os dois meses seguintes de estabilidade 

em termos estatísticos. 

Em termos do nível de ocupação (dado pela razão entre a população ocupada e as pessoas com 14 

anos ou mais de idade), o menor nível registrado foi de 48,2% em agosto. Todos os meses seguintes 

registraram aumento desse indicador, chegando a 49,6% em novembro. O mesmo ocorreu em 

termos da taxa de participação que registrou 55,8% em agosto, mas e em novembro alcançou a 

57,8%. 

Situação Diferença VAR% Situação Diferença VAR%

Taxa de desocupação h 2,6 - i -1,3 -

Nível da ocupação i -7,9 - h 4,1 -

Taxa de participação na força de 

trabalho
i -7,4 - h 3,9 -

Total h 3.477 2,0 h 2.615 1,5

Na força de trabalho i -10.736 -10,1 h 8.384 8,8

Ocupada i -11.965 -12,8 h 8.522 10,4

Desocupada h 1.229 9,8 * -137 -1,0

Fora da força de trabalho h 14.213 21,9 i -5.770 -7,3

Empregado i -8.502 -13,5 h 4.650 8,6

Setor privado (exclusive trabalhador 

doméstico)
i -7.016 -15,6 h 4.008 10,6

Com carteira i -3.975 -12,0 h 1.972 6,8

Sem carteira i -3.041 -25,8 h 2.036 23,3

Trabalhador doméstico i -1.728 -27,5 h 965 21,2

Com carteira i -438 -24,7 * 40 3,0

Sem carteira i -1.290 -28,6 h 925 28,7

Setor público * 241 2,1 * -323 -2,7

Com carteira * -85 -6,7 * 80 6,7

Militar e funcionário público estatutário h 544 6,9 i -306 -3,6

Sem carteira i -218 -8,7 * -97 -4,2

Empregador i -444 -10,2 * -116 -3,0

Com CNPJ i -293 -8,3 * -163 -5,1

Sem CNPJ i -151 -18,2 * 47 6,9

Conta própria i -2.773 -11,4 h 3.888 18,1

Com CNPJ * 220 4,5 h 941 18,5

Sem CNPJ i -2.993 -15,4 h 2.947 17,9

Trabalhador familiar auxiliar i -246 -11,2 * 100 5,22.193 1.947 2.048

4.864 5.084 6.025

19.429 16.437 19.384

830 679 726

24.293 21.521 25.409

4.348 3.905 3.788

3.518 3.225 3.062

7.876 8.420 8.114

2.513 2.295 2.199

11.671 11.912 11.589

1.282 1.196 1.276

1.772 1.334 1.374

4.515 3.225 4.150

62.796 54.293 58.943

44.838 37.822 41.830

33.042 29.067 31.039

90.188

12.565 13.794 13.656

64.928 79.141 73.371

Pessoas de 14 

anos ou mais de 

idade 

(Mil pessoas)

por condição em 

relação à força de 

trabalho e 

condição na 

ocupação

171.123 174.600 177.215

106.195 95.460 103.844

93.631 81.666

11.795 8.755 10.791

6.287 4.559 5.524

ocupadas por 

posição na 

ocupação, setor e 

categoria do 

emprego no 

trabalho principal

Taxas (%)

11,8 14,4 13,2

54,7 46,8 50,9

62,1 54,7 58,6

Indicadores
Estimativas dos trimestres móveis                                                              

Variação de 2020 em relação 

ao trimestre jun-jul-ago/2019

Variação de 2021 em relação ao 

trimestre jun-jul-ago/2020

jun-jul-ago         

2019

jun-jul-ago         

2020

jun-jul-ago         

2021
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Como mostra a Tabela 7, a população que estava fora da força de trabalho, ou seja, não trabalhava 

e nem procurava emprego, totalizava cerca 75,3 milhões em maio. Deste montante, cerca de 26,2 

milhões afirmaram que gostariam de trabalhar, sendo que cerca de 18,5 milhões optaram por não 

procurar emprego, seja em decorrência direta da situação de pandemia ou porque não encontraram 

ocupação na localidade em que vivem.  

Já no mês de novembro havia 72 milhões de pessoas fora da força 24 milhões que gostariam de 

trabalhar e 13,6 milhões que optaram por não procurar emprego, seja em decorrência direta da 

situação de pandemia ou porque não encontraram ocupação na localidade em que vivem. 

Tabela 7: Grandes números do mercado de trabalho: maio a novembro de 2020. 

  
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 

Pessoas de 14 anos ou mais 
de idade (mil pessoas) 

169893 170146 170209 170312 170531 170601 170742  
 

Pessoas ocupadas (mil 
pessoas) 

84404  83449  81484  82141  82934  84134  84661  

Empregado do setor privado 
com carteira assinada  

31244 31033 31120 31178 31408 31809 
 32065 

Pessoas desocupadas (mil 
pessoas) 

10129 11815 12253 12926 13486 13763 
14038 

Pessoas na força de trabalho 
(mil pessoas) 

94533 95264 93737 95068 96421 97897 98699  

Pessoas fora da força de 
trabalho (mil pessoas) 

75360 74882 76472 75245 74110 72704 72042  

Taxa de participação na força 
de trabalho (%) 

55,6 56,0 55,1 55,8 56,5 57,4 57,8 

Nível da ocupação (%) 49,7 49,0 47,9 48,2 48,6 49,3 49,6 

Taxa de desocupação (%) 10,7 12,4 13,1 13,6 14,0 14,1 14,2 

Pessoas não ocupadas que 
não procuraram trabalho, mas 
gostariam de trabalhar na 
semana anterior (mil pessoas) 

26294 26731 28251 27185 26082 24827 24068 

Pessoas não ocupadas que 
não procuraram trabalho por 
conta da pandemia ou por 
falta de trabalho na 
localidade, mas que gostariam 
de trabalhar na semana 
anterior (mil pessoas) 

18455 17822 18932 17509 15978 14504  13651  

Fonte: IBGE, Pnad-Covid (2020). 

Dada a menor retração nos empregos com carteira além da recuperação do mercado de trabalho 

formal, entende-se, portanto, que boa parte do afastamento da força de trabalho deu-se entre 

pessoas que anteriormente estavam ocupadas informalmente. O trabalho intermitente, 

portanto, tem sido fonte segura de inserção laboral, dignidade, busca pelo pleno emprego e 
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outros valores explicitados anteriormente. Resta, portanto, compreender que seu 

desempenho já é empiricamente superior às relações de trabalho informais, não subsistindo 

as críticas habitualmente elencadas. 

 

RECENTES MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES E CIRCULAÇÃO 

Como visto, as medidas de distanciamento ou de restrição de circulação das atividades, 

recentemente reempregadas pelos entes federados, são fonte de vulnerabilidade econômica para 

os trabalhadores informais. No momento da redação da presente nota, há uma profusão de decretos 

e decisões de entes nacionais que restringem o nível de atividade, a circulação de bens e de 

mercadorias. Desde o 01/03/2021 é conhecido o posicionamento dos secretários estaduais de 

saúde11. Em carta aberta, argumenta-se a respeito dos índices de novos casos, número de mortes e 

a defesa de maior rigor “nas medidas de restrição das atividades não essenciais, de acordo com a 

situação epidemiológica e capacidade de atendimento de cada região”. Assim, entre outros pontos, 

defendem: 

• “A proibição de eventos presenciais como shows, congressos, atividades religiosas, esportivas 

e correlatas em todo território nacional; 

• A suspensão das atividades presenciais de todos os níveis da educação do país; 

• O toque de recolher nacional a partir das 20h até as 6h da manhã e durante os finais de 

semana; 

• O fechamento das praias e bares; 

• A adoção de trabalho remoto sempre que possível, tanto no setor público quanto no privado; 

• A instituição de barreiras sanitárias nacionais e internacionais, considerados o fechamento dos 

aeroportos e do transporte interestadual; 

• A adoção de medidas para redução da superlotação nos transportes coletivos urbanos; 

• A ampliação da testagem e acompanhamento dos testados, com isolamento dos casos 

suspeitos e monitoramento dos contatos”; 

 

A exemplo do ano anterior, medidas dessa natureza, consubstanciadas nas recentes decisões de 

prefeitos e governadores12 possuem consequências em termos dos principais indicadores de 

produção, e, por consequência, renda do trabalhador. Essas alterações, como argumentado nas 

seções anteriores, tendem a ser mais severas entre trabalhadores informais. 

Se, por um lado, dados de mobilidade - compilados pelo Google - indicaram em dezembro níveis 

de comparecimento a locais de trabalho (workplace visitors) em níveis pré-pandemia, por outro a 

 
11 https://www.conass.org.br/carta-dos-secretarios-estaduais-de-saude-a-nacao-brasileira/ 
12 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-03/estados-adotam-novas-restricoes-contra-covid-
19 
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situação em março e abril de 2021 foi substancialmente inferior, tendo o retorno a normalidade se 

iniciado em maio do mesmo. Em 2020, apenas dez dias após o decreto de calamidade, o indicador 

atingiu -45,47% em 30 de março. Já no dia 20 de dezembro o índice alcançou uma variação 

positiva de 3,57, o que é próximo do verificado em fevereiro do mesmo ano, antes do carnaval.  

Figura 5 – Variação do número de visitantes desde o início da pandemia: locais de trabalho. 

 

 

Nota: De acordo com o site Our World in Data, o gráfico denota como o número de visitantes a locais de 

trabalho foi alterado comparado a um baseline (valor mediano do dia 3 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020). 

Fonte: Google Covid-19 Community Mobility Trends (https://ourworldindata.org/covid-google-mobility-

trends). Última atualização em 28/02/2021. 

 

Frente a esse contexto de oscilação econômica e de retomada de atividade de forma pendular 

mostra-se que a modalidade intermitente guarda maior aderência aos protocolos e às normas de 

atividade e circulação. Ou seja, funcionou como uma forma de proteger vínculo e garantir 

renda ao longo do ano para milhares de pessoas, até mesmo no contexto desafiador trazido 

pela pandemia. 

 

 

CONCLUSÃO 

Pelas alegações trazidas pela ADI, 5826, tem-se as seguintes oposições colocadas de forma central: 
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• Haveria no contrato intermitente uma tendência à “precarização da relação de 

emprego, servindo inclusive de escusa para o pagamento de salários inferiores ao 

mínimo constitucionalmente”. 

• Ocorreria o “favorecimento da atividade empresarial em detrimento do trabalhador” 

• Uma possível inconstitucionalidade pela previsão de pagamento da remuneração no 

pagamento apenas das horas efetivamente trabalhada, retrocedendo diante dos 

direitos fundamentais reconhecidos.  

• Falta de garantia de subsistência do trabalhador e de sua família, pela “ausência de 

garantia de jornada e, por conseguinte, de salário”. 

Em outras manifestações, também contrárias à modalidade, são comuns as seguintes colocações: 

• Imprevisibilidade quanto à remuneração devido à jornada efetivamente praticada. 

• Salário que não seria “digno”. 

• Ausência de proteção em termos trabalhistas ou previdenciários. 

No entanto, pelo exposto, viu-se que: 

• o trabalho intermitente se caracteriza, em termos legais, pela cobertura previdenciária e 

trabalhista formais. Não há o que se falar em questões relacionadas à dignidade da pessoa 

humana, pois a modalidade é muito mais aderente ao contrato de trabalho por prazo 

indeterminado do que são as relações informais. 

• Empiricamente, trata-se de uma modalidade com salário hora 88% superior ao salário 

mínimo de 2019 em termos proporcionais e 95% acima do salário-hora médio 

nacional. 

• Existe previsibilidade, dada a constatação de jornada semanal média de 18,1 horas e a 

determinação legal de que o empregador deverá informar qual será a jornada, com pelo 

menos três dias corridos de antecedência. 

• O conjunto de informações aqui trazidos são evidências claras de que a formalização 

característica dessa modalidade de emprego traz consigo remuneração digna e mais do 

que comparável, proporcionalmente, ao que é se define constitucionalmente. 

• Mesmo em tempos de pandemia, foi uma modalidade aderente e com melhores 

respostas aos desafios enfrentados no mercado de trabalho. 

• Promove-se maior formalização de jovens e de mulheres. 

• Passados três anos da Reforma Trabalhista, já se pode perceber o trabalho intermitente 

como capaz de promover elevada empregabilidade.  Isso porque o trabalhador intermitente 

alcançou um nível de proteção muito superior ao trabalho informal, sendo até mesmo 

uma modalidade de contrato com saldo positivo, mesmo em meio à grave pandemia ao 

longo de 2020 (73.160 mil empregos gerados em 2020 e 61.519 empregos gerados até 

setembro de 2021). 
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Dado o cenário de recuperação econômica em curso, a segurança jurídica pode ser o próximo 

passo necessário para o fortalecimento da contratação do intermitente, sendo tanto uma porta de 

entrada clara e efetiva ao trabalho formal no país como um motor da recuperação econômica. 

 


