
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 FACULDADE DE DIREITO 

 EDITAL DE INTEGRAÇÃO DE PESQUISADORES/AS E ESTUDANTES 

 Grupo de Pesquisa  Transformações do Trabalho, Democracia  e Proteção Social 

 O  Grupo  de  Pesquisa  Transformações  do  Trabalho,  Democracia  e  Proteção  Social 
 (TTDPS)  torna  público,  a  todos(as)  os(as)  interessados(as),  edital  para  integração  de 
 estudantes e pesquisadores(as) às suas atividades. 

 Art.  1º  Os(as)  estudantes  e  pesquisadores(as)  interessados(as)  em  integrar-se  às 
 atividades  do  TTDPS  poderão  se  inscrever  em  processo  seletivo  para  adesão  aos  planos 
 de pesquisa dos(as) docentes. 

 §1º  As  inscrições  no  processo  seletivo  poderão  ser  efetuadas  de  15  a  25  de  outubro  de 
 2022,  por  meio  do  formulário  eletrônico  disponível  no  seguinte  link: 
 https://forms.gle/CobBaWKWRMhUNvoeA  . 

 §2º  No  ato  de  inscrição,  será  obrigatória  a  indicação  do  plano  de  pesquisa  de  interesse 
 do(a) candidato(a). 

 §3º O quadro de vagas nos planos de pesquisa consta no Anexo I do presente edital. 

 §4º  Os(As)  docentes  responsáveis  pelos  planos  de  pesquisa  poderão  efetuar  a  inscrição, 
 sem  necessidade  de  seleção,  de  seus(suas)  atuais  orientandos(as),  sem  necessidade  de 
 participação  no  processo  seletivo,  desde  que  estes  assumam  os  compromissos 
 constantes no presente edital. 

 Art.  2º  Poderão  se  inscrever  como  estudantes  e/ou  pesquisadores(as)  do  grupo  de 
 pesquisa  estudantes  de  graduação,  graduados(as),  pós-graduandos(as)  e  docentes,  com 
 ou  sem  filiação  institucional  atual,  que  adiram  aos  objetivos  institucionais  do  grupo,  o 
 qual  se  dedica  discutir  as  transformações  do  trabalho  e  seus  impactos  na  regulação 
 social  das  relações  laborais  em  diferentes  momentos  históricos,  tomando  como 
 premissas  a  arquitetura  constitucional  de  proteção  ao  trabalho  e  os  contornos  do  Estado 
 Democrático  de  Direito,  pensado  a  partir  da  centralidade  do  trabalho  e  das  relações 
 políticas  antagônicas  que  envolvem  a  sociedade  capitalista,  e  volta-se  à  produção  de 
 pesquisas  críticas  no  campo  do  direito  que  dediquem  atenção  às  transformações  na 
 morfologia  do  trabalho  e  ao  processo  de  crise,  transição  e  resistência  do  direito  do 

https://forms.gle/CobBaWKWRMhUNvoeA


 trabalho,  bem  com  suas  implicações  em  processos  de  transformação  da  sociedade  e  da 
 democracia. 

 Art.  3º  Ao  inscrever-se  no  processo  seletivo,  os(as)  candidatos(as)  comprometem-se, 
 durante o período de um ano, a: 

 I  –  realizar  leitura  da  bibliografia  indicada  pelo(a)  docente  responsável  pelo  plano  de 
 pesquisa; 

 II – cumprir o cronograma de trabalho ajustado com o(a) docente orientador(a); e 

 III  –  participar  de  reuniões  temáticas  de  discussão  de  temas  correlatos  à  pesquisa, 
 individuais  ou  em  grupo,  a  ocorrerem  presencialmente  ou  virtualmente,  nos  ambientes 
 institucionais da UFBA; 

 IV  –  participar  da  organização  do  7º  Encontro  da  Rede  Nacional  de  Grupos  de  Pesquisa 
 e  Extensão  em  Direito  do  Trabalho  e  da  Seguridade  Social  (RENAPEDTS),  que 
 ocorrerá em Salvador, em data a ser designada entre agosto e outubro de 2023; 

 V – integrar-se a atividades administrativas e executivas do TTDPS; 

 VI  –  participar  das  atividades  de  produção  e  divulgação  científica  compatíveis  com  o 
 plano de pesquisa indicado. 

 Art.  4º  Os  critérios  de  seleção  para  os  planos  de  pesquisa  serão  divulgados  pelos(as) 
 docentes  responsáveis  na  página  eletrônica  do  TTDPS  (  www.ttdps.org  )  até  o  dia  1º  de 
 novembro de 2022. 

 Art.  5º  O  resultado  final  da  seleção  de  membros  será  divulgado  na  página  eletrônica  do 
 TTDPS (  www.ttdps.org  ) até o dia 10 de novembro de  2022. 

 Art.  6º  Após  o  encerramento  do  período,  havendo  interesse  do(a)  estudante  ou 
 pesquisador(a)  e  do(a)  docente  responsável  pelo  plano  de  pesquisa,  a  vinculação 
 institucional poderá ser renovada por igual período. 

 Art.  7º  As  atividades  do  grupo  de  pesquisa  serão  registradas  na  base  de  dados  do 
 Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (CNPq)  e  nos 
 sistemas  institucionais  da  Universidade  Federal  da  Bahia  e  assegurarão  aos  participantes 
 as certificações de pesquisa necessárias, compatíveis com a carga horária despendida. 

 Art.  8º  Disposições  complementares  ao  presente  edital  serão  divulgadas  na  página 
 eletrônica do TTDPS (  www.ttdps.org  ). 

 Isabela Fadul de Oliveira 

 Líder 

 Lawrence Estivalet de Mello 

 Vice-Líder 
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 ANEXO I 

 Quadro de vagas e planos de pesquisa 

 D  OCENTE  RESPONSÁVEL  P  LANO  DE  PESQUISA  R  ESUMO  V  AGAS 
 DISPONÍVEIS 

 Andrea Presas Rocha  A  execução  trabalhista:  caminhos 
 para a sua efetividade 

 A  pesquisa  almeja  a  investigação  crítica  da  execução 
 trabalhista,  levantando  os  aspectos  positivos  e  negativos  das 
 regras  processuais  à  vista  da  ideia  de  efetividade  do 
 processo. 
 Tornar  efetivas  as  execuções  tem  se  mostrado  uma  das  fases 
 mais  difíceis  da  prestação  jurisdicional.  Mesmo  com  a 
 decisão  já  definida  em  trânsito  em  julgado,  mesmo  cientes 
 os  devedores  de  que  possuem  o  dever  de  cooperação, 
 previsto  no  art.  6º  do  CPC,  para  uma  jurisdição  satisfativa, 
 mesmo  com  as  consequências  da  inadimplência,  a  exemplo 
 de  ter  o  nome  protestado  ou  ter  indisponibilizadas  as 
 possibilidades  de  aquisição  da  propriedade  imobiliária,  fato 
 é  que  76%  dos  processos  trabalhistas  que  vão  à  execução 
 congestionam, segundo anuário do CNJ do ano de 2021. 
 Muitas  são  as  causas  desta  altíssima  taxa  de 
 congestionamento,  dentre  elas,  insucessos  econômicos 
 empresariais,  crises  financeiras  globais  (embora  o 
 congestionamento  tenha  se  mantido,  ao  longo  dos  anos, 
 sempre superior a 70%), má gestão de negócios. 
 A  execução  é  o  grande  problema  do  processo  do  trabalho, 
 sendo  inócuo,  portanto,  todo  o  esforço  do  juiz  no  processo 
 de  conhecimento,  implementando  os  princípios  da 
 celeridade,  da  simplicidade  e  da  economia  de  atos 
 processuais,  quando  o  princípio  mais  caro  ao  estágio  atual 
 do  processo  moderno  é  o  da  efetividade,  que  certamente  não 

 Sem  novas 
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 será  alcançado  se  o  Estado  presta  sua  tutela  jurisdicional 
 num  curto  espaço  de  tempo  mas  não  propugna  pela  plena  e 
 rápida satisfação do credor trabalhista. 

 Jonnas Esmeraldo Marques de 
 Vasconcelos 

 BRICS:  Estudos  Jurídicos 
 Comparativos 

 Em  2009,  o  cenário  geopolítico  foi  impactado  com  o 
 surgimento  de  uma  inédita  articulação  entre  Brasil,  Rússia, 
 Índia,  China  e  África  do  Sul  (conhecida  pelo  acrônimo 
 BRICS),  promovendo  uma  agenda  de  alterações  regulatórias 
 na  ordem  global,  bem  como  uma  resiliente  estrutura  de 
 cooperação  entre  os  cinco  países-membros.  O  problema  de 
 pesquisa  se  desdobra  da  necessidade  de  aprofundar  os 
 estudos,  no  campo  jurídico,  sobre  o  BRICS,  envolvendo  não 
 só  a  análise  das  ações  do  grupo  para  a  governança  global 
 (que  envolve  diferentes  áreas,  como  relações  de  trabalho, 
 desenvolvimento  sustentável,  sistema  monetário  e 
 financeiro,  entre  outros.),  mas  também  o  estudo  comparado 
 dos  diferentes  modelos  regulatórios  praticados  por  cada  um 
 desses  países.  A  hipótese  geral  da  pesquisa  parte,  dessa 
 forma,  da  existência  de  sistemas  e  modelos  normativos  que, 
 apesar  das  particularidades  locais  e  culturais  inerentes  às 
 trajetórias  de  cada  um  dos  países  BRICS,  podem  servir  de 
 referências  conceituais  e  institucionais  úteis  para  superação 
 de  desafios  que  são  comuns  as  essas  sociedades, 
 notadamente  quanto  aos  problemas  da  desigualdade  social  e 
 regional,  que  se  desdobra  em  uma  miríade  de  políticas 
 públicas  e  agendas  regulatórias.  Essa  problemática,  decerto, 
 desdobra-se  em  uma  agenda  de  pesquisa  que,  além  de  incidir 
 sobre  um  campo  de  reflexões  ainda  carente  de 
 aprofundamento,  tem  o  potencial  de  sistematizar  e  mapear 
 estruturas  normativas  e  regulatórias  do  BRICS  que  podem 
 ser  de  grande  valia  para  reflexões  no  campo  das  ciências 

 2 (duas) vagas 



 jurídicas.  Assim,  a  investigação  proposta  tem  diante  de  si 
 um  duplo  programa:  (i)  mapear  e  analisar,  de  um  lado,  a 
 agenda  normativa  que  se  desdobra  da  ação  coletiva  do 
 BRICS  e,  de  outro  lado,  (ii)  selecionar,  sistematizar  e 
 comparar  modelos  regulatórios  praticadas  dentro  de  cada  um 
 desses  países  em  áreas  de  interesse  comum,  especialmente 
 nos  setores  voltados  para  as  relações  de  trabalho,  finanças  e 
 desenvolvimento. 

 Murilo Carvalho Sampaio 
 Oliveira 

 Assalariados  Digitais  e  Proteção 
 Trabalhista:  perspectivas  para  o 
 Direito do Trabalho 

 A  pesquisa  visa  perquirir  os  impactos  destas  novas 
 modalidades  de  trabalho  via  plataformas  no  Direito  do 
 Trabalho,  enfatizando  a  análise  crítica  sobre  a  possibilidade 
 de  caracterização  do  vínculo  empregatício  destes 
 trabalhadores,  inclusive  examinado  o  tratamento  judicial 
 destas  situações  de  trabalho.  Do  mesmo  modo,  a  pesquisa 
 reflete  sobre  a  necessidade  do  modelo  protecionista  do 
 trabalhador  para  o  labor  prestado  por  meio  das  plataformas 
 digitais 

 10 (dez) vagas 

 Carlos Eduardo Soares de 
 Freitas 

 Responsabilização  de  empresas  por 
 violações  de  direitos  durante  a 
 ditadura: o caso Petrobrás 

 O  projeto  trata  de  investigar  a  cumplicidade  da  Petrobrás  em 
 violações  praticadas  pela  ditadura,  incluindo  aquelas 
 ocorridas  nas  relações  de  trabalho.  A  pesquisa  é  nacional  e 
 realizada  no  âmbito  da  UNIFESP/CAAF.  Atualmente,  a 
 pesquisa  está  voltada  para  violações  de  direitos  nas  áreas 
 trabalhista, ambiental, política e indigenista. 

 10 (dez) vagas 

 Adriana B. V. Wyzykowski  Estudos  sobre  vulnerabilidade  no 
 mundo  do  trabalho  após  a 
 aprovação da Reforma Trabalhista 

 A  palavra  vulnerabilidade  advém  da  junção  dos  termos  em 
 latim  vulnerare  (ferir)  e  velnerabilis  (que  causa  lesão), 
 fixando  a  propensão  que  alguém  possa  ter  a  ser  ferido  ou 
 afetado  (NEVES,  2006).  No  mundo  do  trabalho,  a 
 vulnerabilidade  do  sujeito  trabalhador  (a)  pode  ser 
 vislumbrada  em  diversos  prismas,  especialmente  no  que 
 tange  às  próprias  características  laborais  e  a  conjuntura 
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 política  e  socioeconômica  do  país  (GARCÍA  RUBIANO, 
 2008).  A  Reforma  Trabalhista  acelera,  em  verdade,  um 
 processo  de  crise  no  Direito  do  Trabalho  que  já  estava 
 anunciado,  fruto  do  projeto  neoliberal  (COUTINHO,  2017). 
 Essa  pesquisa  busca,  assim,  estudar  as  vulnerabilidades 
 laborais  diante  do  sistema  de  proteção  atual,  analisando  os 
 reflexos  das  mudanças  implementadas  pela  Lei  13.467/17  e 
 como  essas  mudanças  colaboram  para  a  perpetuação  das 
 explorações e violências em relação aos trabalhadores (as). 

 Isabela Fadul de Oliveira  Reforma  trabalhista  e  contratação 
 atípica  na  América  Latina:  a 
 regulamentação  da  relação  de 
 ensino-aprendizagem profissional. 

 O  presente  projeto  consiste  no  quarto  e  último  ciclo  da 
 pesquisa  “A  Reforma  Trabalhista  na  América  Latina” 
 contemplada  pelos  Editais  Pibic  2019-2020,  2020-2021  e 
 2022-2022.  Trata-se,  nesta  fase,  de  aprofundar  o  olhar 
 investigativo  sobre  os  sistemas  de  regulamentação  das 
 relações  de  trabalho  da  região  com  foco  nas  modalidades  de 
 inserção  dos  jovens  trabalhadores  no  mercado  de  formal  de 
 trabalho.  Mais  especificamente,  pretende-se  tratar  das 
 relações  de  trabalho-ensino-aprendizagem,  a  exemplo  do 
 contrato  de  aprendizagem  previsto  na  legislação  trabalhista 
 brasileira,  a  ser  analisado  à  luz  da  experiência  argentina  e 
 colombiana. 

 2 (duas) vagas 

 Isabela Fadul de Oliveira  Pós-graduação  e  formação  para  a 
 docência:  o  caso  do  programa  de 
 pós-graduação  da  Faculdade  de 
 Direito da UFBA 

 Este  projeto  depesquisa  intitulado  “Pós-graduação  e 
 formação  para  a  docência:  o  caso  do  programa  de 
 pós-graduação  da  Faculdade  de  Direito  da  UFBA”  encerra 
 uma  agenda  de  pesquisa  sobre  o  tema  da  formação  docente 
 no  campo  da  educação  jurídica.  Nesta  etapa  final  da 
 pesquisa,  pretende-se  observar  a  percepção  dos  estudantes 
 de  pós-graduação  sobre  o  papel  do  estágio  docente  nas  suas 
 trajetórias  acadêmicas.  Pretende-se,  assim,  contribuir  para  o 
 debate  sobre  a  formação  para  a  docência  em  um  contexto  de 
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 expansão  dos  cursos  de  graduação  e  pós-graduação  em 
 Direito no país. 

 Lawrence Estivalet de Mello  Trabalho,  discriminação  e 
 contratualidades  espoliativas: 
 crítica jurídica ao neoliberalismo 

 O  presente  projeto  espelha  aspectos  referentes  a  hibridismos 
 contratuais  do  trabalho  e  contratualidades  espoliativas 
 examinadas  em  atos  normativos,  decisões  judiciais  e 
 entrevistas  semiestruturadas  em  tese  dedoutorado  defendida 
 junto  ao  PPGD/UFPR,  que  serão  estudados  e  terão 
 continuidade  e  expansão  em  conjunto  com  estudantes  da 
 graduação  e  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Direito  da 
 UFBA  (Mestrado  e  Doutorado),  no  qual  se  desenvolve 
 projeto  de  pesquisa  homônimo,  em  outra  etapa  formativa 
 dos(as) estudantes pesquisadores(as). 
 Para  tanto,  propõe  como  objetivo  geral  identificar  e 
 examinar  dimensões  da  precariedade  da  vida  e  da 
 subjetividade  de  trabalhadores  e  trabalhadoras,  em  relações 
 híbridas  de  contrato  de  trabalho.  No  campo  da  subjetividade 
 e  do  Direito  Sindical,  propõe-se  a  examinar  dimensões  de 
 mobilização coletiva e cidadaniadestes(as) trabalhadores(as). 
 Trabalha-se  conjuntamente  com  projeto  de  extensão 
 "Diálogos  Brasil-Chile:  Constituição,  Direitos  Sociais  e 
 DívidaPública",  registrado  no  SIATEX  sob  o  n.  17872, 
 coordenado  em  conjunto  com  Maria  Lucia  Fattorelli,  no  qual 
 se  desenvolve  curso  de  formação  política  e  jurídica 
 destinado  a  advogados  de  entidades  sindicais,  com  estudos 
 sobrea  situação  política  e  econômica  do  Brasil  e  do  Chile, 
 com especial foco na Constituinte chilena. 
 Neste  ano,  o  curso  tem  parceria  com  a  Fundación  SOL, 
 entidade  chilena  que  disponibilizará  estudos  e  documentos 
 da  Constituinte  chilenaque  serão  examinados  neste  projeto 
 de  pesquisa.  Ainda  neste  projeto,  constroem-se  relações 

 4 (quatro) vagas 



 políticas  eacadêmicas  entre  a  Universidade  Federal  da 
 Bahia,  a  Auditoria  Cidadã  da  Dívida,  o  Coletivo  Nacional  de 
 Advogados  de  Servidores  Públicos  e  o  Instituto  Lavoro,  com 
 previsão  de  divulgação  de  materiais  sobre  direito  e 
 neoliberalismo  em  mídias  sociais  das  entidades  e  no  espaço 
 físico da Faculdade de Direito. 

 Renata Queiroz Dutra  Regulação Social do Trabalho  Nesse  projeto  de  pesquisa  será  investigado  o  fenômeno  da 
 regulação  social  do  trabalho,  a  fim  de  compreender  seus 
 limites  e  possibilidades  no  sentido  da  concretização  do 
 trabalho  digno  previsto  e  da  cidadania  assentados  no  texto 
 constitucional  de  1988.  A  pesquisa  se  organiza  a  partir  do 
 conceito  de  regulação  social  do  trabalho,  enquanto  conjunto 
 complexo  de  ações  e  reações  dialéticas  estabelecidas  entre 
 sujeitos  sociais  (empregadores/tomadores  de  serviços, 
 trabalhadores  e  sindicatos)  e  sujeitos  estatais  para  efeito  de 
 determinar  o  modo  de  exploração  da  força  de  trabalho  pelo 
 capital  e  seus  limites  (padrão  de  proteção)  em  um  dado 
 contexto histórico. 

 Sem  novas 
 vagas 
 disponíveis  – 
 Apenas  cadastro 
 de  membros 
 atuais  da 
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 Graça Druck 
 Isabela Fadul de Oliveira 
 Lawrence Estivalet de Mello 

 Teletrabalho,  serviço  público  e 
 desprofissionalização  da  atividade 
 docente  em  IES  privadas  de 
 Salvador/BA 

 Os  estudos  neste  eixo  de  pesquisa  estão  voltados  a  pensar  os 
 impactos  do  teletrabalho  no  serviço  público  e  em 
 Instituições  de  Ensino  Superior  (IES)  privadas.  Para  tanto, 
 estuda-se  o  processo  de  hibridização  contratual  trabalhista 
 (AZAÏS;  CARLEIAL,  2008),  entendido  como  a  legalização 
 de  cláusulas  e  tipos  espoliativos  de  contrato  de  trabalho 
 (MELLO,  2020),  a  partir  do  fenômeno  concreto  da 
 desprofissionalização  da  atividade  docente  e  da  terceirização 
 trabalhista,  observada  em  documentos  de  Instituições 
 públicas  e  privadas  de  ensino  superior  do  estado  da  Bahia. 
 Objetiva-se,  quanto  às  IES  privadas,  apresentar  e  examinar  a 
 multiplicidade  contratual  constituída  no  trabalho  docente  em 
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 regime  de  teletrabalho,  em  tipos  contratuais  híbridos  e 
 tradicionais,  como  o  de  tutor  e  o  de  docente.  Quanto  às  IES 
 públicas,  o  objetivo  geral  do  projeto  é  identificar  como  a 
 terceirização  no  serviço  público,  auxiliada  cada  vez  mais 
 pelo  uso  do  teletrabalho,  vêm  transformando  os  processos  de 
 trabalho  dos  servidores  públicos,  causando  uma  maior 
 precarização.  Os  objetivos  específicos  são:  verificar  as 
 principais  características  da  terceirização,  em  termos  de 
 regulação/legislação;  modalidades,  evolução  quantitativa, 
 áreas  em  que  é  mais  aplicada,  condições  de  trabalho  dos 
 terceirizados;  relação  com  os  servidores  públicos 
 estatutários;  formas  de  organização  coletiva.  No  que  se 
 refere  ao  teletrabalho,  trata-se  de  buscar  a  sua  origem,  em 
 quais  atividades  é  mais  utilizado,  como  é  regulamentado,  se 
 a  pandemia  incrementou  o  seu  uso,  quais  implicações  para 
 as  condições  de  trabalho  e,  portanto,  de  prestação  dos 
 serviços  públicos  e  privados.  Tais  objetivos  específicos 
 partem  da  hipótese  que  essas  “tecnologias  de  produção”  ou 
 formas  de  organização  do  trabalho  –  terceirização  e 
 teletrabalho  –  têm  a  mesma  justificativa  para  a  sua 
 implementação  e,  portanto,  a  mesma  natureza:  o  processo  de 
 privatização  do  Estado,  cada  vez  mais  subordinado  à  lógica 
 mercantil,  cujas  formas  de  organização  do  trabalho  se 
 orientam  pela  mesma  lógica  da  acumulação  no  setor 
 privado,  alimentada  sempre  por  redução  de  custos  do 
 trabalho,  maior  produtividade  e  obtenção  de  ganhos  ou 
 mesmo  lucros,  contrariando  radicalmente  o  caráter  público 
 do  Estado,  do  seus  aparelho,  da  sua  gestão,  cujos  agentes  – 
 os  servidores  públicos  –  são  responsáveis  pela  produção  de 
 bens  públicos,  que  atendam  as  necessidades  da  sociedade  e, 



 portanto,  fora  da  perspectiva  mercantil.  O  processo  de 
 investigação  tem  caráter  qualitativo  e  exploratório, 
 utilizando-se  dos  métodos  da  revisão  bibliográfica  e  do 
 exame documental. 

 João Gabriel Pimentel Lopes 
 Lawrence Estivalet de Mello 

 Previdência  Social  dos  Servidores 
 Públicos:  proteção  ou  investimentos 
 financeiros? 

 Este  projeto  articula  grupos  de  pesquisa  de  quatro  regiões  e 
 cinco  estados  do  país,  para  examinar  como  se  relacionam  as 
 reformas  do  sistema  previdenciário  brasileiro  e  as 
 conformações  e  expectativas  de  rentabilidade  delineadas  no 
 âmbito  das  finanças.  As  alterações  legislativas  do  sistema  de 
 seguridade  social  colocam  em  questão  seu  caráter  protetivo  e 
 indiciam  relações  entre  Estado  e  fundo  público  com  objetivo 
 de  realização  de  novas  e  distintas  funções  econômicas,  não 
 mais  adstritas  à  proteção  social  ou  ao  atendimento  das 
 necessidades  mais  imediatas  dos  capitais  produtivamente 
 investidos.  Este  problema  geral  de  pesquisa  é  enfrentado  a 
 partir  de  exame  concreto  de  dois  Regimes  Próprios  de 
 Previdência  Social  (RPPS)  em  cada  um  dos  cinco  Estados  e 
 regiões  selecionadas,  para  apanhar  alterações  em  curso  e 
 capturar  tendências  da  política  social  previdenciária  para  a 
 classe  trabalhadora  no  Brasil.  Por  meio  de  pesquisa 
 bibliográfica  interdisciplinar  e  análise  de  dados, 
 examinar-se-ão  quantitativa  e  qualitativamente  os  fluxos 
 orçamentários  de  regimes  próprios  de  previdência  social, 
 tendentes  a  demonstrar  a  hipótese  de  que  tais  fluxos 
 orçamentários,  bem  como  as  transformações  por  eles 
 sofridas  a  partir  dos  ciclos  de  reformas  no  regramento 
 jurídico-constitucional  de  tais  regimes,  favorecem  a 
 concentração  de  capital  e  o  aumento  da  concentração  de 
 renda.  Cuida-se  de  observar,  nas  alterações 
 histórico-normativas  no  campo  previdenciário,  efeitos 

 4 (quatro) vagas 



 econômicos  da  capitalização  sobre  os  fundos  públicos  e 
 sobre  os  direitos  previdenciários  dos  Regimes  Próprios  de 
 Previdência  Social.  Além  do  exame  de  dados  e  bibliográfico, 
 a  pesquisa  contará  com  envolvimento  de  representantes  dos 
 usuários  de  serviços  públicos,  quais  sejam,  sindicatos 
 representativos  de  servidores  titulares  de  cargos  efetivos 
 cobertos  pelos  regimes  próprios,  cujas  percepções  permitirão 
 aperfeiçoar  propostas  para  o  diálogo  social  a  respeito  da 
 temática. 

 João Gabriel Pimentel Lopes  Como  julgam  os  juízes  em  decisões 
 de  ações  trabalhistas  envolvendo 
 trabalho doméstico? 

 Análise  do  perfil  das  decisões  judiciais  envolvendo 
 trabalhadoras  domésticas  no  âmbito  do  Tribunal  Regional  do 
 Trabalho da Quinta Região. 

 Sem  novas 
 vagas 
 disponíveis  – 
 Apenas  cadastro 
 de  membros 
 atuais  da 
 pesquisa 

 Felipe Santos Estrela de 
 Carvalho 

 Quilombos,  Litigância  Estratégica  e 
 Rede  de  Precedentes  sobre 
 Aplicação  da  Convenção  169  da 
 OIT no Brasil. 

 O  projeto  tem  por  objetivo  geral  analisar  como  o  Poder 
 Judiciário  brasileiro,  especificamente  o  Tribunal  Regional 
 Federal  da  1ª  Região  (TRF1),  tem  construído  jurisprudência 
 acerca  da  aplicação  normativa  da  Convenção  169  da 
 Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT)  nos  litígios 
 territoriais,  socioambientais  e  trabalhistas  envolvendo 
 comunidades  remanescentes  de  quilombos  na  luta  pela 
 efetividade  dos  seus  direitos  fundamentais  convencionais. 
 Para  tanto,  busca-se:  a)  ampliar  a  compreensão  sobre  os 
 usos  e  sentidos  jurídicos  produzidos  pelas  comunidades 
 quilombolas  em  torno  da  aplicação  da  Convenção  169  da 
 OIT  no  Brasil;  b)  elaborar  uma  cartografia  sociojurídica  da 
 rede  de  citações  e  precedentes  nas  decisões  judiciais  que 

 2 (duas) vagas 



 regulamentam  a  aplicação  da  Convenção  169  nos  litígios 
 envolvendo  comunidades  remanescentes  de  quilombos;  c) 
 identificar  os  limites  e  possibilidades  normativas  de  garantia 
 dos  direitos  fundamentais  quilombolas  a  partir  da  rede  de 
 citações e precedentes analisada. 

 Fernando Gabriel Lopes 
 Cavalcante 

 Processos  de  resistência  e 
 organização  dos  trabalhadores 
 rurais do Alto Sertão 

 O  presente  projeto  se  trata  de  pesquisa  que  busca  analisar 
 quais  as  razões  para  a  insurgência  de  processos  de 
 resistência  por  parte  de  trabalhadores  rurais  no  território  do 
 Alto  Sertão  na  Bahia  em  face  da  expropriação  da  terra  pela 
 exploração  mineral.  Pretende  descobrir  quais  as  formas 
 tradicionais  de  uso  da  terra  no  território  delimitado  e  como 
 os  sujeitos  implicados  nessas  formas  de  uso  se  deparam  com 
 a  chegada  da  mineração.  Terá  como  foco  inicial  de  análise  o 
 sindicato  dos  trabalhadores  rurais  de  Caetité,  o  Movimento 
 dos  Atingidos  pela  Mineração  e  a  Comissão  Pastoral  da 
 terra,  e  como  tais  organizações  se  relacionam  com  processos 
 de  resistência  desencadeados  em  face  da  expropriação  da 
 terra por empreendimentos de exploração mineral. 

 5 (cinco) vagas 

 Vander Luiz Pereira Costa 
 Junior 

 Direto  do  Trabalho,  hegemonia 
 neoliberal  e  as  repercussões  nos 
 julgados  do  STF,  em  matérias  que 
 envolvem a Reforma Trabalhista . 

 O  projeto  tem  por  objetivo  estudar  as  decisões  adotadas  pelo 
 Supremo  Tribunal  Federal,  nos  casos  em  que  se  discute  a 
 (in)constitucionalidade da Reforma Trabalhista. 
 Mais  especificamente,  através  da  técnica  de  análise  do 
 discurso,  pretende-se  investigar  a  influência  do  pensamento 
 neoliberal  nas  decisões  do  STF,  sobretudo  a  utilização  de 
 argumentos  metajuríudicos.  em  matérias  que  envolvem  a 
 Reforma Trabalhista. 

 Sem  novas 
 vagas 
 disponíveis  – 
 Apenas  cadastro 
 de  membros 
 atuais  da 
 pesquisa 


