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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO
 

ANO/SEMESTRE LETIVO 

DIREITO
 

 

CÓDIGO
 

DISCIPLINA 

DIR238 DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

36h 8º 

 

EMENTA 

Direito Coletivo do Trabalho – Origens históricas dos sindicatos – O Direito Internacional do 

Trabalho e a OIT – Conflitos coletivos de trabalho e suas formas de solução: convenções e 

acordos coletivos – A problemática da Justiça do Trabalho – O direito de greve e o lockout 

– O Mercosul e o Direito Coletivo do Trabalho – Perspectivas do Direito Coletivo do 

Trabalho brasileiro e internacional – Meio Ambiente do Trabalho – Negociação Coletiva e 

Intervenção Estatal. 

 

OBJETIVOS 

- Compreender as relações específicas que se apresentam no Direito Coletivo do Trabalho, 

suas origens histórias e sua importância atual; 

- Identificar as fontes, os princípios e os conceitos fundamentais do Direito Coletivo do 

Trabalho; 

- Analisar as normas constitucionais e infraconstitucionais que tratam, direta ou 

indiretamente, sobre a disciplina; 

- Estudar os delineamentos e tendências do Direito Coletivo do Trabalho no âmbito 

internacional; 

- Refletir criticamente sobre a atual conjuntura da disciplina no Direito brasileiro e possíveis 

avanços que poderiam ser propostos. 
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PERFIL DO EGRESSO 

Formar bacharéis em direito, com habilitação para o exercício das profissões jurídicas, 

aptos para aplicação e desenvolvimento do direito ante a sociedade em mudanças. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Direito Coletivo do Trabalho:  

Conceito 

Conteúdo 

Partes 

Princípios 

 

Origens históricas dos sindicatos: 

Capitalismo e mão-de-obra 

O movimento sindical europeu 

Os primeiros sindicatos brasileiros 

A interferência do Estado nos sindicatos 

Liberdade e autonomia sindical 

 

O Direito Internacional do Trabalho e a OIT: 

Origens históricas da OIT 

Fundamentos 

Estrutura da OIT 

Convenções e Recomendações 

 

Conflitos coletivos de trabalho e suas formas de solução: convenções e acordos 

coletivos: 

Modalidades de conflitos coletivos 

Formas de resolução 

Mediação 

Arbitragem 

Convenções coletivas 

Acordos coletivos 

 

A problemática da Justiça do Trabalho: 

A intervenção estatal nos conflitos coletivos 

Dissídio coletivo 
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Sentença normativa 

 

O direito de greve e o lockout: 

Retrospectiva histórica da greve 

Natureza jurídica e fundamentos da greve 

Requisitos da greve 

Direitos e deveres dos grevistas 

O lockout 

 

O Mercosul e o Direito Coletivo do Trabalho: 

Natureza das normas acordadas no âmbito do Mercosul 

Direitos trabalhistas nas normas do Mercosul 

O trabalhador estrangeiro 

Regionalização do Direito Coletivo do Trabalho 

 

Perspectivas do Direito Coletivo do Trabalho brasileiro e internacional: 

Formas de organização sindical 

Modelo autoritário 

Modelos democráticos 

Democracia e intervenção estatal 

 

Meio Ambiente do Trabalho: 

Segurança do trabalho 

Equipamento de proteção individual 

Medicina do trabalho 

Medidas preventivas 

Órgãos de segurança e medicina do trabalho 

 

Negociação Coletiva e Intervenção Estatal: 

Autonomia sindical e regulação estatal 

Normas coletivas e normas estatais 

Limites à negociação coletiva 

Perspectivas contemporâneas  

 

METODOLOGIA 

 - Aulas expositivas 
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- Leitura e interpretação de textos 

- Debates em sala de aula 

 

RECURSOS 

- Utilização de esquemas no quadro 

- Data show 

- Entrega de textos e artigos para leitura e discussão 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita através de conceitos, aproveitando-se todas as atividades 

desenvolvidas pelo aluno durante o semestre (provas; trabalhos individuais ou grupais; 

exercícios em sala de aula ou fora dela; participação do aluno nas discussões 

desencadeadas na sala de aula; interesse do aluno nas variadas atividades propostas; 

assiduidade e disciplina) que se somarão as notas adequando-se às normas institucionais 

que prescrevem três avaliações por semestre. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DELGADO, Mauricio Godinho - Direito coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 

HINZ, Henrique Macedo - Direito coletivo do trabalho. São Paulo: Saraiva 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JÚNIOR, José Cairo. Direito do Trabalho. São Paulo: Editora Podivm 

JORGE NETO, Francisco Ferreira - Curso de direito do trabalho. São Paulo: Atlas 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro - Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do 

direito do trabalho, relações individuais e coletivas do trabalho. São Paulo: Saraiva 

BARROS, Alice Monteiro de - Curso de direito do trabalho. São Paulo: Ltr 

CALVO, Adriana - Manual de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva 

 

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

 


