
ROTEIRO DO CURSO 

Nome Do Curso: CURSO APROFUNDADO DE DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO 

 

Coordenador Pedagógico: Renata 

Coelho  

Período de Realização:  14 a 16 de março 

 
Carga Horária da Atividade: 18 horas 

CRONOGRAMA CAPACITADORES 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

(ao final do curso, o 

participante será capaz 

de:) 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
ESTRATÉGIAS DE  

APRENDIZAGEM  

DATA HORÁRIO  

04/04 

– 14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h/aula 

Nome: Thiago Pierobom 

Cargo e formação: 

Promotor MPDFT; Doutor em 

Direito. 

 

 

 - Entender  a 

constituição do chamado 

direito 

antidiscriminatório e 

as definições que o 

compõem. 

 - Possuir referenciais 

teóricos e práticos 

para resolução de 

questões objetivas e 

subjetivas de prova do 

concurso com o referido 

eixo. 

- Contar com maior 

repertório jurídico e 

de outras áreas de 

conhecimento que 

permitam construir 

respostas fundamentadas 

sobre o tema. 

- Atualizar-se sobre 

tal eixo temático, 

sendo capaz de análise 

crítica. 

 

DIREITO 

ANTIDISCRIMINATÓRIO – 

NOÇÕES PRELIMINARES; 

IGUALDADE E DISCRIMINAÇÃO 

– ASPECTOS HISTÓRICOS, 

CONCEITOS, TEORIAS, 

FACETAS, NORMAS NACIONAIS 

E INTERNACIONAIS 

Aula expositiva 

dialogada; 

leitura crítica. 

Intervalo  

de 15 min 

 



04/04 

– 

16:15h 

2h/aula 

Nome: Sofia Vilela 

Cargo: Procuradora do 

Trabalho. Doutora em 

Direito. 

 

- Entender a evolução 

histórica e normativa 

do conceito de gênero, 

perpassando sobre uma 

análise da 

discriminação em 

relação às mulheres e 

às pessoas LGBTQIA+; 

- Conhecer a atuação do 

MPT em relação ao 

combate da 

discriminação em razão 

de sexo e gênero; 

- Avaliar a 

jurisprudência e 

discutir estudos de 

casos que tratam sobre 

a temática 

A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO 

DO SEXO E DO GÊNERO – 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA E 

NORMATIVA, DEFINIÇÕES, 

ATUAÇÃO DO MPT 

Aula expositiva 

dialogada; 

leitura crítica; 

estudo de casos 

05/04 

– 

09:00h 

2h/aula 

 

Nome:  Elisiane 

Cargo: Procuradora do 

Trabalho, Doutoranda em 

Sociologia e Direito 

(UFF) 

 

 

 

- Conhecer a legislação 

internacional e 

nacional 

antidiscriminatória no 

enfrentamento ao 

racismo em relação aos 

diferentes marcadores 

(cor, etnia, religião, 

origem) e 

interseccionalidades, 

bem como instrumentos 

de enfrentamento ao 

racismo institucional e 

estrutural, a partir do 

arcabouço normativo 

vigente, bem como lutas 

dos movimentos negros; 

- Apropriar-se de 

repertório conceitual 

em relação as 

diferentes formas de 

 

DISCRIMINAÇÃO POR RAÇA, 

ORIGEM, RELIGIÃO E ETNIA 

- EVOLUÇAO HISTÓRICA E 

NORMATIVA, DEFINIÇÕES, 

ATUAÇÃO DO MPT. 

 

Aula expositiva 

dialogada; 

leitura crítica; 

estudo de casos 



expressão do racismo 

(institucional, 

estrutural, individual, 

recreativo, religioso), 

tipos de discriminação 

(direta, indireta, 

múltipla) e os desafios 

na defesa judicial 

coletiva em casos de 

discriminação racial; 

- Sedimentar ou ampliar 

possibilidades de 

estratégias de atuação 

no âmbito da promoção 

da igualdade, bem como 

na perspectiva de 

análise das questões 

raciais em temas gerais 

de atuação do MPT. 

 

05/04 

– 

11:00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h/aula 

 

Nome: Elisiane 

Cargo e formação: 

Procuradora do Trabalho e 

Doutoranda em Sociologia 

e Direito (UFF) 

 

 

 

 

- Analisar questões 

pertinentes a raça e 

gênero na estrutura das 

relações de trabalho no 

Brasil, numa 

perspectiva histórica, 

do período colonial aos 

nossos dias; 

- Pensar criticamente o 

Direito do Trabalho, na 

perspectiva de 

categorias 

profissionais 

historicamente 

excluídas da proteção 

social, seus impactos 

no trabalho escravo e 

infantil, informalidade 

DISCRIMINAÇÃO E 

TRANSVERSALIDADE: O 

ENTRELAÇAMENTOS DO EIXOS 

DE ATUAÇÃO DO MPT. Raça e 

gênero no trabalho 

escravo, infantil, 

trabalho doméstico, 

terceirização, trabalho 

informal. Outros 

marcadores de 

discriminação no trabalho 

(sistema prisional, 

socioeducativo, pessoa 

com deficiência, pessoas 

transgêneres, orientação 

política, liberdade 

religiosa, estética). 

Inclusão no trabalho de 

grupos discriminados. 

Sindicalismo e 

 

Leitura crítica 

de textos sobre 

raça e trabalho 

(Lélia Gonzalez, 

Beatriz 

Nascimento e/ou 

outros/as); 

análise de 

dados/indicadores 

sociais; estudo 

de casos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/04 

– 

14:30h 

 

 

 

 

 

 

 

 

e precarização no 

cenário atual; 

 

diversidade. Meio 

ambiente inclusivo. 

Precarização e 

discriminação. 

 

Intervalo de 

almoço 

    

1h/aula 

 

Nome: Renata Coelho 

Cargo: Procuradora 

Regional do Trabalho e 

mestra em Direito 

 

 

- Conhecer um pouco do 

contexto social e 

histórico;  

  – Diferenciar a 

tipificação criminal e 

trabalhista da conduta; 

- Estudar os tipos,  

elementos e meios de 

prova desta violência; 

 - Trabalhar conceitos 

de doutrina, 

jurisprudência e 

Convenção 190 da OIT. 

  - Conhecer atuação do 

MPT e Judiciário em 

estudos de casos. 

 

ASSÉDIO SEXUAL E 

DISCRIMINAÇÃO COMO 

FUNDAMENTO OU FINALIDADE 

 

 

Aula expositiva 

dialogada, 

leitura  crítica 

e estudo de 

casos. 

 

05/04 

– 

15:30h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h/aula 

Nome: Sofia Vilela 

Cargo: Procuradora do 

Trabalho. Doutora em 

Direito. 

 

 

- Compreender a 

evolução histórica da 

temática da 

discriminação da pessoa 

com deficiência, 

discutindo as 

principais mudanças no 

conceito e na 

legislação nacional e 

internacional. 

- Conhecer as 

orientações e atuações 

do MPT na área; 

A DISCRIMINAÇÃO DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA - 

EVOLUÇAO HISTÓRICA E 

NORMATIVA, DEFINIÇÕES, 

ATUAÇÃO DO MPT. 

 

 

 

 

 

 

Aula expositiva 

dialogada; 

leitura crítica; 

estudo de casos 

 



 

 

 

 

 

 

06/04 

09:30h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/04 

11:15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisar alguns casos 

jurisprudenciais que 

tiveram a participação 

do MPT. 

1:30h/aula 

Nome: Sofia Vilela 

Cargo: Procuradora do 

Trabalho. Doutora em 

Direito. Pessoal 

associada da REDESCA na 

Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos até 

31/01/2022. 

 

- Compreender e 

analisar o conceito de 

discriminação e a 

aplicação da 

interseccionalidade no 

sistema interamericano 

de direitos humanos; 

- Avaliar Relatórios de 

Mérito da Comissão 

Interamericana de 

Direitos Humanos sobre 

o tema discriminação; 

- Estudar casos da 

Corte Interamericana de 

Direitos Humanos que 

versam sobre a temática 

da discriminação e 

interseccionalidade. 

DISCRIMINAÇÃO E 

INTERSECCIONALIDADE – 

Definições; precedentes 

das Cortes 

Internacionais; normas 

internacionais 

 

Aula expositiva 

dialogada; 

leitura crítica; 

estudo de casos 

Intervalo 15 

min 

    

1:30h/aula 

Nome: Afonso Rocha 

Cargo e formação: 

Procurador do Trabalho e 

Secretário Jurídico do 

MPT, doutor em Direito 

 

 

 

 

 - Identificar as 

principais implicações 

do Direito 

antidiscriminação para 

a atuação de 

administração pública.  

- Identificar noções 

básicas de compliance 

público e sua interface 

com o direito 

andiscriminação.  

 - Identificar 

principais dispositivos 

e iniciativas 

DISCRIMINAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

Estado empregador e 

Estado Promotor de 

direitos. Estado laico. 

Improbidade 

Administrativa. Políticas 

Públicas. Compliance 

Público e Políticas de 

Integridade. Principais 

dispositivos e posturas 

antidiscriminatórias na 

administração pública.  

Reflexos na postura 

antidiscriminatória. 

Aula expositiva, 

leitura crítica e 

estudo de casos 



 

 

 

 

 

 

 

06/04 

14:15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/04 

17:00h 

 

 

 

 

 

antidiscriminatórias na 

administração pública. 

Estudos de julgados 

específicos. 

Intervalo 

almoço 

    

2:30h/aula 

Nome: Patrícia Maeda 

Cargo e formação: Juíza 

do Trabalho na 15ª Região 

Pós-doutoranda em 

Direito/USP 

 

 - Aprofundar leituras 

sobre teorias críticas 

do direito na 

perspectiva de gênero. 

 - Conhecer o Protocolo 

para Julgamento com 

Perspectiva de Gênero 

(Recomendação n. 

128/2022, CNJ). 

 - Compreender como 

atuar com perspectiva 

interseccional de 

gênero. 

 

PROCESSOS E JULGAMENTOS 

COM PERSPECTIVA DE 

GÊNERO. Aportes teóricos: 

interseccionalidade, 

divisão sexual do 

trabalho, violências, 

discriminações e 

desigualdades. 

Fundamentos normativos. 

Estereótipos. 

Imparcialidade e 

neutralidade. 

Aula expositiva, 

leitura crítica e 

estudo de casos 

Intervalo 15 

min 

    

1h/aula 

Nome: Alberto Balazeiro 

Cargo e formação: 

Ministro TST, Mestre em 

Direito 

 

 - Conhecer e atualizar 

sobre entendimentos, 

grandes julgados e 

jurisprudência do TST a 

respeito de 

discriminação e 

aplicação do direito 

antidiscriminatório. 

  

DIREITO 

ANTIDISCRIMINATÓRIO E 

JUDICIÁRIO – a 

jurisprudência atual no 

TST 

Aula expositiva 

de encerramento. 

  

 

 


