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O advento da Lei de

Terceirização (Lei

13.429/17) confirma o

crescente poder da classe

empresarial no país e o

enfraquecimento dos

sindicatos dos

trabalhadores e de seu

poder de negociação, logo,

mister é o estudo da nova

norma para buscar

respostas concernentes à

lacuna legislativa acerca do

enquadramento sindical

dessa espécie de

trabalhador e às

consequências jurídicas e

sociais desencadeadas

pela lei.

Análise da representação

sindical dos trabalhadores

terceirizados a partir do da

Lei de Terceirização e as

consequências dela decor-

Introdução:

Objetivos:

-rentes, com relação a

ampliação e redução de

direitos.

Métodos:

Utilização de pesquisa

documental e bibliográfica

e método comparativo para

análise do tema do

sindicalismo e terceirização

em outros países.

Discussão:

Questionamentos acerca

do enquadramento sindical

dos trabalhadores

terceirizados; análise

comparativa entre países

com normas semelhantes

ao Brasil; alterações

legislativas trabalhistas

proporcionam a ampliação

ou redução de direitos?

Conclusões:

As alterações e inovações

trazidas pela Lei de

Terceirização e a Reforma

Trabalhista ocasionaram o

crescimento de insegurança

jurídica relacionada ao

enquadramento sindical dos

trabalhadores terceirizados,

fato que contribui para o

agravamento da crise sindical

do país e, além disso,

intensificou a precarização

dos direitos dos

trabalhadores, por não

observar os princípios da

dignidade humana, direito à

igualdade e à vida.
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jurídico. Revista Ltr, São Paulo, ano 67,

n.7, julho de 2003.

Contato:


