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Simpósio: 37 - GLOBALIZAÇÃO E O MUNDO DO TRABALHO: EXERCÍCIO DE 
CIDADANIA PARA REIVINDICAÇÕES DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
RESUMO: A lei 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, introduziu o trabalho 
intermitente no ordenamento brasileiro, conferindo-lhe proteção especial dedicada à relação de 
emprego, objetivando a redução da massa de cidadãos desempregados, assim como a inclusão 
de trabalhadores até então marginalizadas no mercado de trabalho formal. Nesta modalidade de 
prestação de serviço, o trabalhador exerce suas atribuições com alternância entre períodos de 
trabalho e de inatividade, ficando à espera da convocação de serviço pelo empregador, podendo 
recusar a proposta segundo seu arbítrio, não tendo seus intervalos de inatividade computados 
como tempo de serviço. Tais aspectos do trabalho intermitente buscam flexibilizar as 
obrigações e deveres recíprocos característicos do contrato de trabalho, todavia, preocupam 
pela possibilidade de uso do instrumento como meio à precarização das relações de trabalho. 
Diante a imprevisibilidade das convocações ao serviço, o contrato de trabalho intermitente pode 
converter-se em mera expectativa de emprego, impactando a percepção de renda pelo 
trabalhador, além de lhe transferir parte dos riscos da atividade econômica pela sujeição do 
serviço à demanda. Ademais, compromete a liberdade do empregado em usufruir do seu tempo 
livre em virtude da constante espera pelo eventual chamamento ao serviço. Desse modo, a 
presente pesquisa se justifica pela necessidade de reflexão acerca da inserção digna do 
trabalhador no mercado de trabalho frente às novas formas de contratação criadas pela pressão 
global direcionada ao constante incremento da produtividade das empresas e seus reflexos na 
saúde, segurança e renda do trabalhador. Também, torna-se imperioso questionar se o 
enquadramento do trabalho intermitente como relação de emprego atende aos requisitos 
específicos exigidos por este vínculo jurídico, bem como se respeita os princípios justralhistas. 
Ainda, almeja-se realçar a importância que detém o conjunto normativo do Direito do Trabalho, 
em especial a Constituição Federal de 1988, na concretização da dignidade humana e da 
cidadania no trabalho frente aos desafios hermenêuticos impostos pela tentativa de 
operacionalização do contrato de trabalho intermitente. Como resultado, através do estudo do 
contrato de trabalho intermitente, busca-se contribuir para a garantia de inclusão de cidadãos 
obreiros no mercado de trabalho formal e o combate ao desemprego sem admitir formas 
precárias de contratação trabalhista, em respeito ao valor social do trabalho, a sua importante 
função em prol do desenvolvimento socioeconômico e da justiça social.  Por fim, o projeto será 
desenvolvido pelo método dedutivo, partindo-se do geral para o particular, valendo-se da 
pesquisa bibliográfica (legislação, jurisprudência, doutrina e artigos científicos) com 
abordagem qualitativa para atingir seus objetivos.  
 



PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Intermitente; Flexibilização; Precarização; Dignidade 
Humana. 


