
Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – 2021 

 

Área de concentração: Direito do Trabalho e da Seguridade Social – Subárea: Direito e processo do trabalho contemporâneos  

 

 

Área de concentração: Direito do Trabalho e da Seguridade Social 
 

Subárea: Direito e processo do trabalho contemporâneos 

 
 

ESPELHO DE CORREÇÃO 
 

1. Pequena introdução, com indicação de como enfrentará o tema e sua importância na atualidade. (1,0 ponto) 

 
2. Aspectos históricos: o mercado de trabalho e sua evolução histórica até os dias atuais e projeção para o futuro. Isso 

implica examinar o conjunto da PEA e o índice de desocupação, bem como sua distribuição entre trabalhadores 

formais, informais, autônomos, entre outros. Espera-se que o candidato enfrente a questão do encolhimento dos 

trabalhadores formais e aumento dos informais, apontando possíveis causas e soluções. (1,5 ponto) 

 
 

3. Papel do Direito do Trabalho: espera-se do candidato exame crítico do papel desemprenhado pelo DT, no passado, 

inclusive com vistas ao futuro do mercado de trabalho. Nesse contexto, examinar tanto o papel 

protecionista/autoritário/intervencionista, quanto garantidor de direitos ou mesmo se cabe ao Estado, por meio do 

Direito do Trabalho, desempenhar papel promocional de valores fundamentais. Essa análise deverá conduzir a 

reflexão sobre o papel do DT/Estado na atual crise, se se justifica intervenção do estado de forma diferenciada e 

excepcional e em que medida. Espera-se que nesse tópico seja enfrentada a questão da vocação expansionista do 

Direito do Trabalho, para não mais apenas voltar-se aos empregados tradicionais, mas aos trabalhadores como um 

todo, em especial aos que estão na informalidade e aos se ativam em plataformas digitais. (2,0 pontos) 

 
4. Medidas emergenciais tomadas pelo Estado para manter os empregos e as empresas. Para tanto, deverá examinar 

as MP 927, 936, entre outras. Deverá o candidato indicar a síntese das medidas que foram tomadas, quais foram seu 

objetivo e falar de sua eficácia.  Deverá examinar de modo particular as medidas voltadas aos trabalhadores que 

estão na informalidade, inclusive autônomos. Deverá ainda posicionar-se em relação às decisões do STF a respeito. 

(2,0 pontos) 

 
 

5. Medidas a serem tomadas para retomada da economia, em especial aquelas destinadas a preservar as empresas e 

os empregos, bem como para gerar mais trabalho e renda, com melhoria das condições do trabalho – em que 

medida, dos trabalhadores em plataformas digitais, entre outros.  (2,0 pontos) 

 
6. Conclusões. (1,5 ponto) 

 


