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80h

10º
EMENTA

Atividades de treinamento reais e simuladas conduzidas e organizadas pelo Núcleo de
Prática Jurídica dentro dos conteúdos profissionalizantes da proposta pedagógica e das
profissões jurídicas comuns no mercado, conforme regulamento interno próprio.
OBJETIVOS
OBJETIVOS
•

Apresentar aos estudantes de Direito as ferramentas disponíveis na “jurisdição

administrativa” e judicial para proteção dos direitos assegurados pelo Direito do Trabalho e
Direito Previdenciário, fazendo uma análise crítica das orientações dominantes no TST,
dos Enunciados da I Jornada de Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho, das cortes
administrativas do INSS; pontuando as convergências e divergências do posicionamento
das cortes judiciárias brasileiras.
•

Simular situações hipotéticas para análise dos estudantes na seara laboral, em

especial quanto à competência na Justiça do Trabalho e a existência da relação de
emprego X trabalho;
•

Simular situações hipotéticas para análise dos estudantes na seara previdenciária,

em especial na concessão dos benefícios rurais e nas lides trabalhistas no que concerne a
execução das contribuições previdenciárias.
Elaborar peças processuais na seara do Direito Previdenciário, utilizando a
Jurisprudência Dominante, Enunciados dos Juizados Especiais Federais e súmulas do
TRF4º Região e da Advocacia Geral da União;
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Diferenciar os serviços relacionados à Previdência Social e ao Direito do Trabalho:
Assistência Social, Saúde, Seguro-desemprego; Ações assistenciais do Governo Federal.
Comparar as “velhas e novas” regras, especialmente as similitudes e divergências
dos regimes geral e próprio de Previdência Social, especialmente as mudanças propostas
pela MP 664 e 665/2015.
Reflexos na seara civil, administrativa e trabalhista dos acidentes de trabalho.
Ações Regressivas e competências.
PERFIL DO EGRESSO
O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um
Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para
tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do
homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de
um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Contrato individual de trabalho (espécies de contrato)
Reclamação trabalhista
Consignação em pagamento
Contestação
Reconvenção
Audiência de Instrução e julgamento (simulada).
Recursos
Execução
A Organização da Justiça do Trabalho;
Competência da Justiça do Trabalho;
Ação Trabalhista: condições da ação e tipos de ações trabalhistas;
Partes e procuradores: o sindicato como substituto processual; a atuação do MPT;
e a dispensabilidade do advogado nas lides trabalhistas; bem como as exceções;
As convergências e divergências na seara do Direito Processual Civil (inclusive
com paralelo com as disposições do Novo Código de Processo Civil - lei 13.105/2015) e do
Direito Processual do Trabalho;

2

Procedimento ordinário, sumaríssimo e lei 5.584/70 na Justiça do Trabalho
Petição Inicial Trabalhista: Reclamação Trabalhista;
Resposta do Reclamado: das várias modalidades de resposta.
Sistema Recursal: Recurso ordinário, a irrecorribilidade das interlocutórias e as
exceções
A execução das contribuições previdenciárias e o posicionamento do INSS no
reconhecimento do vinculo trabalhista da Justiça Laboral.
Ações previdenciárias: conceitos básicos e a interpretação pela Justiça e na esfera
administrativa
Pedido de aposentadoria por idade na esfera administrativa e judicial;
Procedimento do JEF e das Juntas de recursos da previdência social
A prova contemporânea aos fatos no INSS e na justiça Federal;
Mandado de segurança no direito previdenciário.
METODOLOGIA
A metodologia é um dos aspectos mais importantes do processo ensino-aprendizagem em
qualquer nível de escolaridade. No ensino superior, alguns cuidados devem ser tomados
pelo professor, pois não há uma literatura especializada e disponível sobre a questão.
Considere-se que a expectativa do professor está relacionada com o seguinte perfil de
aluno: compreende o que lê; tem ritmo de leitura adequado para leitura de textos teóricos,
compreende teoria, identifica conceitos, tem bom vocabulário, escreve de forma a
transmitir a ideia satisfatoriamente, sabe tomar notas a partir da exposição do professor.
As estratégias para o alcance deste desiderato, mais adequadas para este nível de ensino,
são: Estudos de Caso, exercícios práticos, simulação de audiências e análise da
jurisprudência correlacionados com os temas em estudo, dentre outras a depender da área
de conhecimento.
RECURSOS
Quadro, datashow, retroprojetor. Elaboração de petição e resolução de casos hipotéticos
em sala de aula.
AVALIAÇÃO
A avaliação do desempenho acadêmico será desenvolvida através das seguintes
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atividades:
I Unidade – Participação em dez audiências, sendo cinco na Justiça do Trabalho e cinco
no Juizado Especial Federal da Cidade, com peso igual a 10 pontos; que serão somadas
aos relatórios desenvolvidos no Balcão de Atendimento e, após, será realizada a média
ponderada do somatório.
II Unidade – Avaliação escrita subjetiva com peso igual a 10 pontos; com dois casos
práticos a serem solucionados pelos estudantes: sendo uma questão em matéria
trabalhista e a segunda questão em matéria previdenciária.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 duas avaliações por semestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Manual de Referência
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SARAIVA, Renato. Curso de Direito Processual do Trabalho, Ed: Método, 2007,4º Ed.
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JusPodium, 2010;

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BALERA, Vagner. Sistema de Seguridade Social. São Paulo: LTr.
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves e CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de Direito
da Seguridade Social . São Paulo: Saraiva.
FELIPE, Franklin Alves. Previdência Social na Prática Forense. Rio de Janeiro: Forense.
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FREITAS, Vladimir Passos de (coord). Direito Previdenciário: Aspectos materiais,
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KEMMERICH, Clóvis. Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social Anotada. São
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COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO
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