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8. Futuro da área trabalhista pós-pandemia. Papel da Justiça do Trabalho, do 

MPT, dos sindicatos e auditores-fiscais do trabalho. 

 

O que poderá ser abordado? 

a) Sugestão do professor (Vídeos de 10 minutos, TCC ou pós-graduação): Sugiro a 

apresentação dos impactos da pandemia nas relações de trabalho diante das medidas de 

isolamento social, “lockdown” e aumento do desemprego. Além disso, é importante 

destacar as leis e medidas provisórias que foram apresentadas durante esse período, com 

destaque para o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e para as 

medidas de enfrentamento à pandemia como antecipação de férias, feriados, banco de 

horas, teletrabalho, dentre outros. 

No tocante à Justiça do Trabalho, recomendo a apresentação da função desenvolvida pelo 

Poder Judiciário na pacificação de conflitos trabalhistas individuais e coletivos. É 

interessante a apresentação de decisões importantes já tomadas no período. 

Por sua vez, o MPT é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis no âmbito trabalhista. Aconselho que sejam abordados 

os principais instrumentos à disposição dos Procuradores do Trabalho para o 

cumprimento das normas trabalhistas, como TAC e ação civil pública. 

O papel da fiscalização do trabalho é indispensável no tocante à análise do cumprimento 

das medidas de isolamento e proteção aos trabalhadores com fornecimento de EPIs 

adequados. Por fim, quanto aos sindicatos, destaco o papel de regulamentação das 

relações de trabalho por meio da negociação coletiva, importante instrumento para 

solução de conflitos. 

http://www.henriquecorreia.com.br/
https://www.youtube.com/c/HenriqueCorreiaprofessor/


TEMAS PARA TCC E PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

  
 

 

Site: www.henriquecorreia.com.br 

YouTube: https://www.youtube.com/c/HenriqueCorreiaprofessor/ 

Podcast: Carreiras Trabalhistas 

Instagram: @prof_correia 

 

b) Dicas para vídeo de até 2 minutos ou Reels ou TikTok: 

- Medidas Provisórias na pandemia 

- Negociação coletiva como instrumento de combate à pandemia 
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