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1) Direito do Trabalho  

 

1.1) Subordinação jurídica e novas formas de contratação  

Discussão acerca dos temas da uberização, pejotização, contratação de trabalhadores 

autônomos, trabalho intermitente. Tentativa de “fuga” do Direito do Trabalho e de 

“flexibilização” das relações de trabalho.  

 

1.2) Aposentadoria 

 Reflexos da aposentadoria sobre o contrato de trabalho, à luz da jurisprudência do STF 

e da EC 103/2019. Aposentadoria espontânea, por invalidez, compulsória. 

 

1.3) Danos morais  

A quantificação dos danos morais no Direito do Trabalho. Tarifação.  

 

1.4) Discriminação  

A importância da diversidade no contexto da relação de trabalho. Cotas raciais no 

serviço público e na iniciativa privada. Tatuagens. Nacionalidade. Idoso. Deficiente. 

Antecedentes criminais. Trabalho da mulher.  

 

1.5) Eficácia da lei trabalhista no tempo e no espaço  

Discussão sobre a aplicabilidade da legislação trabalhista no tempo e no espaço. 

Eficácia imediata versus aplicação retroativa da nova lei. A lex loci executionis.  

 

1.6) Greve 

Limites legais e jurisprudenciais ao direito de greve. Piquete, desconto de salariais, 

dispensa por justa causa, retaliação de trabalhadores. 

 

1.7) O negociado sobre o legislado 

Limites da negociação coletiva em matéria trabalhista. Discussão sobre os arts. 611-A e 

611-B da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017. Negociação individual em 
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matéria de contrato de trabalho: trabalhador hiperssuficiente, arbitragem, direito 

emergencial do trabalho.  

1.8) Sistema sindical 

Liberdade sindical, estruturação e possibilidades de modificação do sistema sindical 

brasileiro. A sindicalização por empresas e o associativismo.  

1.9) Terceirização  

A terceirização em atividade-fim. A questão da subordinação direta ao tomador. 

Subordinação objetiva e estrutural e vínculo de emprego com o tomador. Terceirização 

no setor público: possibilidades e limites - a questão da responsabilidade subsidiária do 

contratante 
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