** COM ÊNFASE NA REFORMA TRABALHISTA **
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO:
1) Fundamentos e formação histórica do Direito do Trabalho. Fontes formais do Direito
do Trabalho. Hierarquia. Conflitos e suas soluções. Princípios do Direito do Trabalho.
2) Relação de trabalho e relação de emprego. Estrutura da relação empregatícia:
elementos componentes; natureza jurídica. Formas de invalidade do contrato de
emprego. Nulidades: total e parcial. Trabalho ilícito e trabalho proibido. Efeitos da
declaração de nulidade. Relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, eventual,
temporário, avulso, estágio, cooperativas de mão-de-obra.
3) Relação de emprego do doméstico. EC 72/13. Lei complementar 150/15.
4) Terceirização no Direito do Trabalho. Terceirização lícita e ilícita. Trabalho
temporário. Entes estatais e terceirização. Responsabilidade na terceirização. Evolução
legislativa e jurisprudencial.
5) Trabalho infantil. Efeitos da contratação. Doutrina da proteção integral da criança e
do adolescente. Tratamento legal e constitucional. Autorização para trabalho infantil.
Competência material.
6) Duração do trabalho. Fundamentos e objetivos. Jornada de trabalho e horário de
trabalho. Trabalho extraordinário. Acordo de prorrogação e acordo de compensação de
horas. Banco de horas. Horas in itinere. Empregados excluídos do direito às horas
extras. Art. 62 da CLT. Jornadas especiais de trabalho. Bancário. Função de confiança.
Trabalho em regime de revezamento e em regime de tempo parcial. Repouso semanal e
em feriados. Remuneração simples e dobrada.
7) Salário e remuneração. Proteção ao salário. Equiparação salarial, desvio e acúmulo
de função. Salário utilidade.
8) Alteração do contrato de emprego. Jus variandi. Suspensão e interrupção do contrato
de trabalho.
9) Cessação do contrato de emprego: Resilição, resolução e rescisão do contrato de
trabalho. Tutela das dispensas em massa.
10) Estabilidade e garantias provisórias de emprego.
11) Responsabilidade civil Trabalhista. Questões acidentárias. Das várias espécies de
danos materiais e imateriais.
DIREITO COLETIVO DO TRABALHO:

12) Os conflitos coletivos de trabalho e mecanismos para sua solução. Princípios do
direito coletivo do trabalho. Negociação coletiva. A greve no direito brasileiro.
13) Liberdade sindical. Convenção nº 87 da OIT. Organização sindical. Modelo sindical
brasileiro. Conceito de categoria. Categoria profissional diferenciada. Dissociação de
categorias. Membros da categoria e sócios do sindicato.
14) Negociação coletiva. Precarização, flexibilização e desregulamentação. Vigência e
ultratividade.
15) Formas de custeio sindical. Contribuições.

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E O NOVO CPC:
16) Princípios. Fontes. Autonomia. Interpretação. Integração. O novo CPC e sua
aplicação no processo do trabalho.
17) Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria, das pessoas, funcional e
do lugar.
18) O Ministério Público do Trabalho. Organização. Competência. Atribuições. Lei
Complementar nº 75/93. Inquérito civil. TAC. Ação civil pública. Ação civil coletiva.
Legitimados, substituição processual. Condenação genérica e liquidação. Coisa julgada
e litispendência.
19) Defesa. Reconvenção. Exceções. Preliminares. Prejudiciais. Mérito.
20) Audiência e suas peculiaridades. Provas no processo do trabalho: princípios,
peculiaridades, oportunidade e meios. Incidente de falsidade. Ônus da prova no
processo do trabalho.
21) Sistema recursal trabalhista. Teoria geral dos recursos. Princípios, procedimento e
efeitos dos recursos. Juízos de admissibilidade. Pressupostos recursais.
22) Recursos trabalhistas em espécie. Lei 13.015/14.
23) Execução Trabalhista. Princípios. Execução provisória e execução definitiva.
Aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais ou do CPC.
24) Penhora e expropriação patrimonial.
25) Embargos à Execução. Exceção de pré-executividade. Impugnação à sentença de
liquidação. Embargos de Terceiro. Fraude à execução.
26) Execução contra a Fazenda Pública: precatórios e dívidas de pequeno valor.
Execução das contribuições previdenciárias: competência, alcance e procedimento.

5.2) 6 MÓDULOS DE PROVAS DE SEGUNDA FASE:
- 1 Aula inicial sobre estratégia de organização de respostas de segunda fase.
- 5 Provas que serão informadas previamente aos alunos para preparação e discussão
das possíveis respostas em sala de aula.
5.3) 4 MÓDULOS DE PROVAS DE SENTENÇA:
- 1 aula de técnicas de redação de sentença.
- 3 Provas que serão informadas previamente aos alunos para preparação e discussão
das possíveis respostas em sala de aula.

