PROGRAMA
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO :
• Fundamentos e formação histórica do Direito do Trabalho. Hermenêutica,
integração e aplicação do Direito do Trabalho. Fontes do Direito do Trabalho.
Conflitos e suas soluções.
• Princípios do Direito do Trabalho. Princípios constitucionais do Direito do
Trabalho. Princípio e norma. Renúncia e transação no Direito do Trabalho.
Comissões de Conciliação Prévia.
• Relação de trabalho e relação de emprego. Elementos e natureza jurídica da relação
de emprego. Relações de trabalho lato sensu. Empregado. Índios. Aprendiz.
Empregado doméstico.
• Empregador. Cartório não oficializado. Empresa e estabelecimento. Grupo
econômico. Sucessão de empregadores. Consórcio de empregadores.
Responsabilização empresarial. Trabalho rural.
• Terceirização no Direito do Trabalho. Trabalho temporário. Trabalho voluntário.
Elementos do contrato de emprego. Contratos a termo. Pré-contratações.
• Formas de invalidade do contrato de emprego. Nulidades. Trabalho infantil.
Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente. Estágio e
aprendizagem
• Efeitos do contrato de emprego. Direitos intelectuais e invenções do empregado.
Indenizações por dano moral e material. Poderes do empregador.
• Duração do trabalho. Regimes especiais. Repousos e intervalos.
• Formas e meios de pagamento do salário. Proteção ao salário. Equiparação salarial.
Desvio e acúmulo de função.
• Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Cessação do contrato de emprego:
causas e classificação.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO :
• Princípios. Fontes. Interpretação. Integração. Organização da Justiça do Trabalho.
Corregedoria-Geral e Regional do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho:
em razão da matéria, das pessoas, funcional e do lugar. Conflitos de Competência.
• Ministério Público do Trabalho. Lei Complementar nº 75/93. Inquérito civil
público. Partes, procuradores, representação, substituição processual e
litisconsórcio. Assistência Judiciária. Justiça Gratuita. Jus Postulandi. Mandato
tácito.
• Atos, termos e prazos processuais. Despesas processuais. Responsabilidade. Custas
e emolumentos. Comunicação dos atos processuais. Notificação. Vícios do ato
processual. Nulidades no processo do trabalho. Preclusão.
• Dissídio individual e procedimentos . Petição inicial. Pedido. Audiência.
"Arquivamento". Conciliação. Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta.
Revelia. Exceções. Contestação. Compensação. Reconvenção.
• Provas no processo do trabalho. Incidentes. Ônus da prova no processo do trabalho.
• Sentença nos dissídios individuais. Honorários periciais e advocatícios. Termo de
conciliação e seus efeitos. INSS.
• Sistema recursal trabalhista. Recurso ordinário, agravo de petição, agravo de
instrumento, recurso de revista e embargos de declaração. Recurso adesivo.
Pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Recurso nos dissídios
coletivos.
• Execução Trabalhista. Execução provisória e execução definitiva. Aplicação
subsidiária da Lei de Execuções Fiscais e do CPC. Massa falida. Liquidação da

•
•

Sentença. Embargos à Execução. Exceção de pré-executividade. Impugnação à
sentença de liquidação. Embargos de Terceiro. Fraude à execução.
Expropriação dos bens do devedor. Arrematação. Adjudicação. Remição. Execução
contra a Fazenda Pública. Execução das contribuições previdenciárias.
Ação civil pública. Ação civil coletiva. Legitimados, substituição processual e
liquidação. Coisa julgada e litispendência. Tutela antecipatória de mérito e tutelas
cautelares no Direito Processual do Trabalho.

SEGUNDA FASE :
• Resolução de prova de segunda fase da Magistrutura do Trabalho.
DIREITO COLETIVO DO TRABALHO :
• Direito Coletivo do Trabalho: princípios e função. Conflitos coletivos de trabalho e
mecanismos para sua solução. Liberdade sindical e Convenção nº 87 da OIT.
Conceito de categoria e enquadramento sindical.
• Entidades sindicais. Garantias sindicais. Negociação coletiva. Instrumentos
normativos negociados: acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. VIgência.
Cláusulas obrigacionais e cláusulas normativas. Mediação e arbitragem no Direito
do Trabalho. Poder normativo da Justiça do Trabalho.
• Atividades do Sindicato. Condutas anti-sindicais. Greve no direito brasileiro.
Direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos na esfera
trabalhista.
DIREITO CONSTITUCIONAL :
• Constituição: conceito, objeto e elementos. Poder Constituinte. Emenda, Reforma e
Revisão Constitucionais. Princípios constitucionais. Princípios constitucionais do
trabalho. Normas constitucionais e inconstitucionais. Interpretação da norma
constitucional.
• Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais, difusos e
coletivos. Tutelas constitucionais das liberdades. Dos direitos sociais. Da associação
sindical. Direitos e garantias fundamentais de natureza processual.
• Controle da constitucionalidade das leis: ação direta de inconstitucionalidade, ação
declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito
fundamental. Controle difuso.
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO :
• Vigência, regras de integração, espécies de lacunas, hermenêutica, aplicação da lei
no tempo e no espaço, ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada.
SENTENÇA :
• Resolução de prova de terceira fase da Magistratura do Trabalho.
DIREITO EMPRESARIAL :
• Recuperação Judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade
empresária. (Lei 11.101/2005)

