
 

 
 

 
 

 

Projeto Pedagógico do Curso de  

Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho – lato sensu 

 

 

I. JUSTIFICATIVA 

 

Estudo das técnicas de regulação das relações de trabalho, aliadas aos novos modos de 

composição dos conflitos trabalhistas são temas de maior atualidade e importância, pois 

afeta a opção fundamental da sociedade segundo os modelos jurídicos que a 

modernidade apresenta. A flexibilização, a precarização, as novas formas de contratação 

empregatícia e não empregatícia, a terceirização, a desregulamentação, são temas que 

desafiam os juslaboralistas e que impõem reflexões mais aprofundadas sobre o enfoque 

que se espera das normas que tutelam o ser humano. 

 

O curso desenvolve, dialeticamente, as diversas temáticas mediante tratamento 

multidisciplinar, voltados para discussões aplicadas a casos concretos enfrentados pelo 

Poder Judiciário nacional, pelas empresas e sindicatos. O público alvo é composto por 

advogados, magistrados, procuradores, e demais profissionais que tenham atuação na 

área jurídica. 

 

Para tanto, foram convidados alguns dos maiores e melhores professores de Direito, 

especialmente de Direito e Processo do Trabalho, basicamente mestres e doutores, com 

larga experiência na seara trabalhista, com o propósito de dar concretude a um curso 

realmente diferenciado, onde o aluno tenha acesso a um ambiente acadêmico voltado 

para o debate livre e democrático dos temas do Direito Laboral do nosso tempo, unindo 

teoria e prática, permitindo um alvissareiro desdobramento do processo de educação 

continuada. 

 

II. OBJETIVOS DO CURSO 

 

Desenvolver a análise das diversas relações de trabalho, suas imbricações processuais, 

em seus aspectos teóricos e práticos, objetivando um processo contínuo de 

aprofundamento, reciclagem e atualização no campo jurídico voltado para a 

regulamentação das relações de trabalho. 

 

 



 

 
 

 
 

 

O curso também tem por objetivo discutir e divisar, criticamente, novos instrumentos 

jurídicos capazes de permitir maior e melhor inserção dos profissionais do direito nos 

setores em que atuam. 

 

IIII. PÚBLICO-ALVO 

 

Bacharéis em direito, advogados, magistrados, procuradores e membros do Ministério 

Público. 

 

IV. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

 

O presente projeto foi concebido com o propósito de proporcionar aos profissionais do 

direito atualização e reflexão crítica de clássicos e novos institutos e ferramentas jurídicas, 

pertencentes aos seguimentos do Direito e do Processo do Trabalho contemporâneos, 

assim como o exame dos principais casos recorrentes na Justiça do Trabalho, das 

principais controvérsias dentro dos Tribunais Regionais pátrios, bem como as tendências 

adotadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às 

lides trabalhistas. 

 

Para tanto, o programa enfoca as normas jus trabalhista diante da Constituição da 

República e da nova teoria constitucional do pós-positivismo. A aplicação desta Carta 

Republicana no Direito do Trabalho, face às mudanças implementadas com o advento da 

Emenda Constitucional 45/2004 e do novo Código Civil Brasileiro constituem o substrato 

do conteúdo filosófico e normativo do projeto em tela. 

 

V. COORDENAÇÃO 

 

Profa. M.Sc. Isabelli Maria Gravatá Maron 

Prof. M.Sc. Leandro Antunes de Oliveira 

 

VI. CARGA HORÁRIA TOTAL 

 

Em sala de aula (aulas expositivas): 360 h/a 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

VII. PERÍODO e PERIODICIDADE 

 

No curso proposto, as aulas têm duração aproximada de 19 meses, sendo estabelecido, 

adicionalmente, um período de 90 dias corridos para a finalização, apresentação e 

aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso pelo professor orientador e, 

eventualmente, pela banca examinadora. 

 

Turno: diuturno, das 09h00min às 16h00min (equivalente a 8 h/a por dia). Aulas 

ministradas semanalmente aos sábados. Normalmente a periodicidade de oferta de 

cursos é semestral: fevereiro e agosto, entretanto, poderão vir a ser a lançadas novas 

turmas em épocas distintas. 

 

VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - EMENTAS 

 

1) Direito Individual do Trabalho – 90h 

 

Fontes e Princípios de Direito do Trabalho. 

 

Relação de trabalho e relação de emprego. Elementos essenciais e acidentais da figura 

do empregado. Novos aspectos configuradores. Parassubordinação e outros tipos de 

subordinação.  Trabalho voluntário. Adventícios. Altos empregados. Trabalhadores 

intelectuais, advogado, jornalista, artista.  Avulso. Doméstico. Treinee. 

 

Terceirização de serviço e intermediação de mão-de-obra. Cooperativas de trabalho.  

 

O Empregador. Definição e identificação do empregador. Nova caracterização da 

sucessão trabalhista: efeitos e requisitos. Concentração de empresas e seus efeitos. 

Novas figuras empresariais. Consórcio de empregadores. Grupo Econômico-Financeiro. 

 

Contrato de Emprego. Pressupostos e requisitos. Teoria das nulidades. Trabalho proibido 

e ilícito. A higidez da manifestação volitiva. Conteúdo negocial. Novas modalidades de 

contratação. Deveres laterais. Função social. Cláusulas abusivas. Soma de períodos 

descontínuos. Contrato do aprendiz e do menor. Teletrabalho. 

 

Mutações do Contrato de trabalho.  Espécies e efeitos sobre o    contrato de trabalho. 

Requisitos. Mutações de cargos, empregos, funções e da duração do trabalho. 



 

 
 

 
 

Transferência de local de trabalho. Remoção. Reversão. Promoção, Retrocessão e 

Rebaixamento. Jus variandi. 

 

Duração do Trabalho. Jornada e horário de Trabalho. Acordo de prorrogação e acordo de 

compensação de horas. Banco de horas. Requisitos. Horários flexíveis.  Jornadas 

especiais de trabalho (bancário, professor, aeroviário e aeronauta). Horas extras. Cálculo. 

Empregados excluídos do direito à horas extras. Flexibilização da jornada. Trabalho em 

regime de revezamento e em tempo parcial. Intervalos compulsórios e facultativos. 

Duração do trabalho e suas relações jurídicas com os acidentes de trabalho. Repouso 

hebdomadário. Feriados. 

 

Salário e remuneração. Elementos salariais do art. 457, CLT. Adicionais. Gorjetas. 

Gueltas. Composição e classificação do salário. Diárias e ajuda de custo. Direito de 

Arena. Salário utilidade e frings benefitf. Utilidades não salariais. Remuneração variável. 

Integração e incorporação de elementos remuneratórios oriundos de liberalidade 

empresarial. Stock option. Prêmios. PLR. Equiparação salariall salarial. Subversão da 

hierarquia salarial. Desvio de função. Substituição. Reenquadramento. 

 

Férias individuais e coletivas. Procedimentos do empregador. Sistemática. Contagem e 

cálculo das férias. Abono de férias. Prescrição.   Suspensão e interrupção do contrato de 

trabalho. Distinções e efeitos. O caso do empregado aposentado por invalidez e o 

problema do acidente de trabalho na Justiça Laboral  diante da EC 45. Suspensão 

temporária do contrato. 

 

Terminação do Contrato de Trabalho. Modalidades (resilição, rescisão, força maior, 

falecimento do empregado e do empregador). Efeitos e procedimentos. Aviso prévio (legal 

e contratual) e seu regime jurídico.  Formas atípicas de quitação (PDVI). Efeitos 

decorrentes da concessão de benefícios previdenciários sobre o contrato de trabalho. 

Indenização adicional das Leis 7.238 e 6.708. Indenizações. As repercussões do Factum 

principis e do caso fortuito sobre o contrato de trabalho. Distinções. Configuração. 

Comissão de conciliação prévia. 

 

Justa Causa e poder disciplinar. Resolução do contrato de trabalho e seus efeitos. 

Fundamentos.  Princípios que governam a justa causa. Teorias.  Modalidades. Justa 

causa e falta grave. Rescisão indireta. 

 



 

 
 

 
 

Estabilidade. Garantia de emprego. Fundamentos. Modalidades. Despedida arbitrária e 

abusiva. Reintegração. Natureza da obrigação. Espécies de estabilidades. Inquérito  

judicial. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Noções. Natureza e efeitos 

jurídicos. 

 

2) Direito Processual do Trabalho – 90h 

Princípios de Processo do Trabalho. Princípios constitucionais, gerais e peculiares.  

Fontes  e  interpretação do Direito Processual do Trabalho diante da EC 45. 

 

Despesas processuais. Gratuidade de justiça e isenção.  Aspectos controvertidos da 

comunicação dos atos processuais diante da nova competência da Justiça do Trabalho. 

Citação e intimação. Carta precatória. Hora certa. Edital. Citação da Fazenda Pública. 

Teoria das nulidades processuais. Querela nulitatis   Efeitos e princípios incidentes. 

 

Postulação do autor. Petição Inicial. Requisitos. Defeitos. Princípios incidentes. 

Desistência. Modificação da inicial. Pedido contraposto. Pedido cominatório. Prestações 

sucessivas. Antecipação dos efeitos da tutela. Obrigações de fazer e não fazer. 

Procedimentos comuns e especiais trabalhistas.  Ação de cumprimento e Ação Plúrima.  

  

Postulação do réu na Justiça do Trabalho. Modalidades de Defesa. Elementos essenciais. 

Exceções substanciais e objeções. Princípios incidentes. Princípios da eventualidade e da 

impugnação especificada.  Pressupostos processuais trabalhistas. Condições da ação. 

Compensação e retenção. Comissão de Conciliação Prévia. Técnicas defensivas nas 

ações acidentárias. 

 

A Prova no Processo do Trabalho: Teoria geral da prova. Espécies, princípios, 

peculiaridades, oportunidade e meios. Ônus e inversão  do ônus processual. Aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. Prova Oral e documental. Sistematização da 

realização de perícias. Inspeção judicial. Contradita. Prova emprestada. Avaliação da 

prova. As provas ilícita e ilegiítima. E-mail e gravações.  Incidente de falsidade. A 

jurisprudência do TST.  As novas concepções do instituto em face da Emenda 

Constitucional nº 45. A prova nas ações acidentárias trabalhistas. 

 

Sentença e Coisa Julgada. Teorias. Natureza. Atos do juiz e a reforma do CPC. Nova 

definição de sentença. Modalidades. Classificação. Requisitos, efeitos e defeitos. 

Antecipação de tutela na sentença. Prejudiciais de mérito e preliminares. Prescrição de 

ofício. Elementos essenciais e complementares da sentença. Sentença e termo de 



 

 
 

 
 

conciliação. Cumprimento da sentença. Julgamento citra, ultra ou extra petita. A Teoria da 

coisa julgada inconstitucional e sua incidência no processo do trabalho. A coisa julgada 

nas relações continuativas, nas ações acidentárias e nos dissídios coletivos. 

 

Teoria geral dos recursos. Classificação, princípios e efeitos. Recurso Ordinário. 

Embargos de Declaração. Recurso de Revista.  Agravo de Instrumento. Agravo de 

Petição. Agravo Regimental. Agravo inominado. Recurso Adesivo. Embargos no TST. 

Recurso de Revisão.  Correição parcial. Recurso Extraordinário. Juízo de admissibilidade 

e de retratação. Remessa de ofício. Recursos de terceiros, do MPT e do INSS. Recursos 

nos tribunais. Teoria da causa madura. Poderes do relator nos tribunais. Uniformização da 

jurisprudência. 

 

Meios autônomos de impugnação das decisões judiciais trabalhistas. Mandado de 

Segurança. Ação  Rescisória. Habeas Corpus. 

 

A Execução trabalhista. Teoria Geral da Execução. Espécies de execução. Princípios. 

Cumprimento da sentença. Aplicação das novas regras da execução do CPC ao Processo 

do Trabalho. Execução de quantia certa e de obrigação de fazer e não fazer. Execução de 

títulos extrajudiciais. Execução da massa falida. Liquidação de sentença. Penhora e bens 

impenhoráveis. Penhora de quotas. Embargos à execução  e à arrematação. Embargos 

de terceiro. 

 

3) Direito Constitucional do Trabalho – 30h 

A nova competência da Justiça do Trabalho e a Emenda Constitucional n. 45 (análise do 

art.114,CF). Classificação da competência. A interpretação do artigo 651 da CLT. 

Prorrogação. Imunidade de jurisdição.  Conflitos de competência. Ações baseadas nas 

relações de trabalho e no acidente de trabalho. Direito intertemporal. 

 

Teoria das normas constitucionais. Classificação e eficácia das normas constitucionais. 

Princípio da proporcionalidade. Eficácia e colisão de princípios constitucionais. A 

normatividade das constituições sociais. Direitos e garantias constitucionais. 

Fundamentos constitucionais dos direitos sociais. Direitos fundamentais do trabalho. O 

Estado e a ordem econômica. O trabalho e os princípios gerais da ordem econômica. 

 

Ministério Público do Trabalho. Atribuições na Justiça do Trabalho. Ação civil pública. 

Ação coletiva. Inquérito civil. Legitimados. Natureza e efeitos jurídicos do termo de 



 

 
 

 
 

ajustamento de conáduta.  Legitimidade e atuação nos dissídios coletivos e a EC nº 45. 

Atuação diante dos acidentes de trabalho. 

 

4) Direito Coletivo do Trabalho – 30h 

Sindicalismo. Estruturação. Autonomia. Custeio. Natureza das contribuições. 

Contribuições assistencial e confederativa. Contribuição compulsória. Prerrogativas 

sindicais. Número de membros da diretoria. A posição das Centrais Sindicais. Reforma 

sindical.  

 

Tutela Coletiva do Trabalho e a EC 45. Negociação coletiva. Instrumentos coletivos. 

Acordos e Convenções de Trabalho. Natureza. Efeitos. A questão da eficácia temporal. 

Objeto. Limites. Flexibilização da lei.  Dissídios coletivos. Classificação. Competência. 

Instauração: prazo, legitimidade, procedimento. Eficácia temporal da sentença normativa. 

Ação de cumprimento. Arbitragem.   

 

5) Compliance na área trabalhista – 12h 

Conceito de Compliance Trabalhista. Ferramentas aplicadas ao compliance trabalhista. O 

Programa de integridade. Noção sobre Canais de denúncia. Lei Geral de Proteção de 

Dados aplicada na seara trabalhista. Código de ética e conduta. Regulamento interno de 

empresa. Como evitar provlemas com dispensas discriminatórias por meio do compliance 

trabalhista. Filmagens e gravações em âmbito do trabalho.  

 

6) Direito Previdenciário do Trabalho – 30h 

Relações Ambientais de Trabalho. Normas Regulamentadoras - NR. Perfil Profissiográfico 

Previdenciário - PPP. LTCAT. Caracterização do acidente de trabalho. Trabalho em 

condições atípicas. Periculosidade e Insalubridade. Implicações trabalhistas e 

acidentárias. 

 

7) Direito Civil e Empresarial Aplicados às Relações de Trabalho – 18h 

O Código Civil e suas relações com o Direito do Trabalho. Nova concepção do direito 

privado. Atos jurídicos. Obrigações. Inovações da responsabilidade civil. Teoria da 

Imprevisão. Revisão das bases do negócio. 

 

Direito Empresarial. Inovações. Tipos societários. Atos de concentração empresarial. 

Nova Lei de Falências e Recuperação das Empresas e suas relações com o Direito do 

Trabalho. 

 



 

 
 

 
 

 

8) Metodologia da Pesquisa – 30h 

 

9) Trabalho final de conclusão de curso – 30h 

 

 

IX. METODOLOGIA 

 

Como recursos metodológicos a serem empregados no curso podem-se destacar os 

seguintes: 

Aulas expositivas mediante o método discurso argumentativo, permeado em debates, 

analises de casos concretos e de hard cases, de tal forma que os alunos são levados a 

construírem em conjunto as categorias dogmáticas jurídicas e seus novos parâmetros 

conceituais, inerentes ao fenômeno jurídico do pós-positivismo. 

 

 

X. INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A metodologia do curso desenvolve diversas temáticas, interligando os diversos campos 

da ciência jurídica, com interface do direito constitucional, civil, empresarial, ambiental e 

também ligado à filosofia do direito. Propicia, assim ao aluno, uma visão sistemática do 

campo jurídico em estudo. O curso se desenvolve mediante aulas, debates, palestra, 

discussões e seminários. A especialização tem o escopo de propiciar aos alunos uma 

percepção crítica e dialética dos institutos jurídicos do direito e processo do trabalho 

modernos, valendo-se das mais diversas fontes nacionais e internacionais, e tendo como 

vetor axiológico a efetivação do principio constitucional da dignidade humana. Os alunos 

são orientados a desenvolver os seus trabalhos dentro das perspectivas acima 

apontadas, procurando sempre dar concretude as propostas teóricas do curso a partir da 

resolução de casos práticos por eles mesmos trazidos, a partir de suas experiências 

empresariais, sindicais, e demais experiências do mercado de trabalho em geral, ou 

indicados pelos professores. 

 

 

XI. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Estudo de casos concretos, com acompanhamento da evolução jurisprudencial, 

participação em seminários e elaboração do projeto final de curso. 



 

 
 

 
 

 

XII. TECNOLOGIA 

 

Os professores têm à disposição os seguintes equipamentos como recursos de apoio às 

atividades didático-pedagógicas: 

✓ Datashow 

✓ Computador 

✓ TV 

✓ Vídeo 

 

XIII. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

 

Salas de aula acarpetadas, com sistema de refrigeração central, equipadas com os 

recursos descritos no item anterior mais quadro-branco e carteiras estofadas e 

acolchoadas. Acesso livre às dependências da Biblioteca da Faculdade (inclusive sala de 

estudos individuais e em grupo), bem como aos Laboratórios de Informática da Instituição.  

 

XIV. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

O pré-requisito essencial para a admissão nos cursos de Pós-graduação da Faculdade 

Presbiteriana Mackenzie Rio é possuir diploma de graduação em qualquer curso superior. 

Adicionalmente é exigido um currículo atualizado como critério adicional de seleção, que 

será utilizado eventualmente em entrevista com o coordenador do respectivo curso no 

caso de procura superior à oferta de vagas. Ao matricular-se no curso o aluno estará 

aceitando as normas estabelecidas pelas Instruções Normativas da Faculdade 

Presbiteriana Mackenzie Rio. Cada disciplina do curso terá sua avaliação própria. Caso o 

aluno seja reprovado em uma disciplina, por insuficiência de nota ou de presença, terá de 

repeti-la em um outro curso que venha a ser programado. 

 

XV. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada disciplina terá uma avaliação de acordo com os critérios exigidos por cada professor 

regente, sendo exigida uma nota mínima igual ou superior a 7,0 (sete). É obrigatória a 

adoção, pelo professor regente, de mais de um critério de avaliação que, no seu conjunto, 

estabelecerão a nota final do aluno. Assim, cada aluno será avaliado por um conjunto de 

dois ou mais critérios, a saber: média da nota de trabalho(s) mais a nota de participação; 

ou média de nota(s) intermediária(s) com a nota de prova ou trabalho final.  



 

 
 

 
 

 

Já o Trabalho de Conclusão de Curso exigirá uma nota mínima igual ou superior a 7,0 

(sete).  

 

XVI. CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

No início de cada disciplina, o professor responsável recebe uma pauta com a lista de 

nomes e número de inscrição dos alunos em cada disciplina onde registra as presenças e 

ausências. Ao final do curso verifica-se o cumprimento da presença mínima em 75% das 

aulas de cada aluno a fim de lhe permitir a expedição do certificado de conclusão do 

curso caso aprovado em todas as disciplinas oferecidas, uma vez aprovado o presente 

Projeto. 

 

XVII. TRABALHO DE CONCLUSÃO 

 

O TCC será um artigo científico ou monografia sobre tema relacionado ao curso, 

orientado pelos professores regentes do curso, indicados de acordo com a sua 

disponibilidade e interesse. O TCC será desenvolvido e apresentado pelo aluno ao 

orientador, em contatos quinzenais devidamente formalizados e registrados, e aprovado 

pelo professor orientador, dentro do período máximo de 90 dias contados a partir da data 

de conclusão do curso. As disciplinas Metodologia da Pesquisa e Didática do Ensino 

Superior auxiliarão no desenvolvimento do trabalho. O TCC terá a supervisão do Núcleo 

de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado (NTCE) da Presbiteriana 

Mackenzie Rio. O TCC obedecerá ao estabelecido nas Instruções Normativas da 

Presbiteriana Mackenzie Rio, sendo autorizado pelo Coordenador do Curso, em caráter 

excepcional, a isenção de apresentação do trabalho a banca, em sessão pública. 

 

XVIII. CERTIFICAÇÃO 

 

De acordo com as exigências da legislação educacional (Resolução CNE/CES nº. 1. de 

03 de abril de 2001), o aluno deverá elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso. 

Atendidos os requisitos do curso, será oferecido um Certificado de Pós-graduação Lato 

Sensu em Direito e Processo do Trabalho, emitido pela Faculdade Presbiteriana 

Mackenzie Rio. 

 

 


