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RESUMO

O presente estudo tem o propósito de expor um dos temas centrais do direito do trabalho contemporâneo, a partir de um olhar crítico sobre as 
modificações acentuadas que operam em nossa realidade social. Em uma dimensão mais ampla, examinam-se conceitos e paradoxos da relação 
de emprego, no que tange à terceirização da mão de obra, para subsidiar, a partir desse exame, uma discussão mais específica, relacionada a uma 
nova configuração na prática de aplicação e interpretação do direito trabalhista no Brasil. Serão três as vertentes abordadas: a primeira com viés 
em premissas conceituais, legislativas e procedimentais, a segunda em aspectos estatísticos e o enfoque sindical dentro do contexto apresentado, 
já a terceira, a abordagem da humanização do direito laboral, mais especificamente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana e o valor 
social do trabalho, transpassando pela ideia do Neoconstitucionalismo aplicado ao Direito Obreiro. O objetivo é trazer ao debate a nova “Lei de 
Terceirização”, especificamente, a Lei 13.429/17 - que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e sobre as relações de trabalho 
nas empresas de prestação de serviços a terceiros – com a exposição de cada ponto  das alterações e/ou revogações sofridas na Lei 6.019/74, 
que, até então, tratava da matéria. A temática transitará pela precarização das relações trabalhistas, os desafios e as dificuldades no processo de 
aplicação do direito e, especialmente, os dilemas que hoje se operam em um cenário de altas transformações na prática laboral. O tema não 
olvidará de demonstrar que a suposta inovação promoveu a desconstrução de todo o aparato protetório inerente à legislação trabalhista e o 
aviltamento dos institutos constitucionalmente previstos. Será debatido o modelo de produção horizontalizado que fomenta a terceirização e 
acarreta em jornadas de trabalho mais dilatadas para os trabalhadores de empresas terceirizadas, a contratação de trabalhadores com salários 
inferiores, a maior rotatividade e índices de acidentes do trabalho. Diante disto, a presente pesquisa foi desenvolvida com críticas a base na nova 
legislação existente sobre o tema, jurisprudências e doutrinas;  estuda a terceirização no novo viés que se apresenta, bem como, no tocante ao 
lado humano do trabalhador. Para tanto, pontua sobre as evoluções da legislação, responsabilidade civil na terceirização, a questão sindical, a 
composição de forças entre capital e trabalho, aspectos inovadores da norma, além da fundamental análise do constitucionalismo no Direto do 
Trabalho - a dignidade do trabalhador e o valor social do trabalho. No tocante à metodologia aplicada, recorre a utilização do pluralismo 
metodológico, vez que foram utilizados diversos métodos para uma melhor investigação. Realizou-se uma pesquisa instrumental que teve por 
finalidade proporcionar um esclarecimento maior sobre o ordenamento jurídico referente aos trabalhadores terceirizados. Com relação ao 
método de abordagem, emprega-se o dedutivo que é basilar em qualquer trabalho de cunho científico, partindo de uma análise dos temas gerais 
para os particulares. Utiliza-se o método de procedimento interpretativo no tocante à compreensão do teor das Leis sob cuja égide encontram-se 
os trabalhadores terceirizados e técnicas de pesquisa de levantamento bibliográfico, em doutrinas e levantamento de legislações pertinente ao 
tema. Para tanto, realiza-se uma análise do ordenamento jurídico à luz da CRFB/1988; CC/2002, a CLT e Lei 13.429/17, bem como, recorre-se às 
Convenções e Recomendações da Organização Internacional do Trabalho no tocante às diretrizes e estratégias propostas para temas de Direito 
Coletivo, condições de saúde e segurança do trabalho, inspeção do trabalho e demais temas vinculados à pesquisa. Soma-se à pesquisa, os 
informes de organizações estatísticas e sindicais, tais como Centrais Sindicais, Sindicatos de base e o Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Sócio Econômicos – DIEESE.
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