TEMAS PARA TCC E PÓSGRADUAÇÃO
1. Teletrabalho. Impactos da Reforma Trabalhista. Impactos da Pandemia da
COVID-19. “Novo normal”. Futuro do Direito do Trabalho.

O que poderá ser abordado?
a) Sugestão do professor (Vídeo de 10 minutos, TCC ou pós graduação):
Inicialmente, recomendo a apresentação do panorama geral da Reforma Trabalhista com
as principais alterações e impactos promovidos para o Direito do Trabalho. Nesse
contexto, é interessante introduzir o tema do teletrabalho com a apresentação do conceito
e regulamentação antes e após a Reforma Trabalhista.
No tocante aos impactos da Reforma Trabalhista, indico a análise dos efeitos do
teletrabalho na limitação da jornada de trabalho por força do art. 62, III, da CLT. Além
disso, destacam-se os requisitos para a alteração do regime presencial para teletrabalho e
seu retorno, as principais discussões envolvendo meio ambiente de trabalho diante da
inviolabilidade do lar e a responsabilidade do empregador por acidentes de trabalho.
Sugiro também a apresentação dos impactos da pandemia da COVID-19 nas relações de
trabalho com destaque para a regulamentação excepcional adotada no período pelas
Medidas Provisórias nº 927/2020 e 1.046/2021. Recomenda-se o apontamento do
teletrabalho como alternativa à paralisação das atividades presenciais e os limites que
devem ser observados nessa medida.
Destaco ainda que o teletrabalho suscita questionamentos envolvendo o “direito à
desconexão” do trabalhador, envolvendo limites ao uso de redes sociais e tecnologias da
informação e comunicação fora da jornada de trabalho.
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b) Dicas para vídeo de até 2 minutos ou TikTok/Reels:
- Acidente do trabalho e teletrabalho
- Aquisição do computador, celular e internet e custos no teletrabalho
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