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1. Denominação da disciplina. Campo de atuação. conceito e características. 

2. Divisão do curso. Sua colocação no quadro geral de direito. Relações com 

outros ramos do direito e com outros ramos do conhecimento humano. 

3. Formação histórica. Evolução no Brasil. 

4. Função e natureza do Direito do Trabalho. 

5. Normas Jurídicas de Direito interno: modalidades. 

6. Aplicações das normas jurídicas trabalhistas: hierarquia, interpretação, 

integração e eficácia. 

7. Fontes. 

8. Princípios do Direito do Trabalho. Âmbito de aplicação da CLT. 

9. Direito Internacional do Trabalho: O.I.T: composição, estrutura, 

competência, convenções e recomendações. Os tratados internacionais. 

10. Direito individual do trabalho, contrato de trabalho e relação de trabalho. 

11. Conceito de empregado. 

12. Tipos especiais de empregado. 

13. Admissão de empregado. 

14. Conceito de empregado. 

15. Poder  de direção do empregador: Grupos de empresas. 

16. Sucessão e alteração na estrutura jurídica da empresa. 

17. Alterações nas condições de trabalho. Transferência de empregado. 

18. Suspensão, interrupção e extinção do contrato de trabalho. 

19. Dispensa do empregado. Aviso prévio. Estabilidade . Da justa causa, 

outros meios de extinção do contrato de trabalho. Indenizações de 

dispensa de empregado nas rescisões contratuais. 

20. Jornada de trabalho: Denominação dos temas e fontes formais. Origem de 

sua regulamentação. Conceito e classificação. 

21. Horas extraordinárias: conceito, classificação e fundamentos de sua 

limitação. Empregados excluídos da proteção legal. Extras-ilicitas. 

Redução da jornada de trabalho. Intervalos. Horário noturno. 

22. Repouso semanal remunerado. Feriados e  férias. 

23. Salário: conceito, formas e meios de pagamento. Regras gerais de sua 

proteção. Política  salarial atual: CLT e Estatutária. 

24. Valor e formas especiais de salário: abonos adicionais, gratificações, 

comissões, 13º salário, gorjetas e prêmios. Equiparação salarial. 

25. FGTS e PIS. conceito, finalidade, controle e execução. 

26. Trabalho do menor, da mulher, domésticas, bancários, rurais e outros. 

Segurança e higiene do trabalho. Acidentes de trabalho. 

 

 

 

 



 

27. Direito coletivo de trabalho: Sindicato, federação e confederação. Centrais 

sindicais e sua legalidade. 

28. Conflitos coletivos. Convenção coletiva. A greve. Representação dos 

trabalhadores na empresa. Lock out. 

29. Justiça do trabalho. Jurisdição e competência. Noções de processamento 

dos dissídios individuais e coletivos. Processo de execução e recursos 

cabíveis. 

30. Direito de Previdência Social. Conceito, custeio, benefícios e beneficiários. 

 

PS: No terceiro bimestre: palestra dos trabalhos realizados pelos alunos 

relativos aos pontos nº 20 até 30 

No quarto bimestre desenvolvimento da prática de rescisões contratuais 

tratado no ponto 19. 

 

 

REGRAS SOBRE A APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

A) O trabalho deve ser apresentado em grupo: 

 datilografado 

 mínimo de 20 páginas 

 conteúdo: introdução, desenvolvimento e conclusão única; 

 bibliografia, no mínimo 4 autores; 

 prazo de entrega: dia da apresentação do grupo; 

 

B) Sumário do tema a ser desenvolvido na palestra. 

Uma página datilografada contendo título, subtítulo e itens daquilo que cada 

orador vai desenvolver na sua apresentação, deve ser entregue pelo chefe do 

grupo, depois de recolhido de cada participante. 

 

C) Avaliação (pesos): 

4 pela apresentação pessoal (com avaliação da exposição oral) 1 distribuição 

coletiva para avaliação do trabalho e sumário. 

 

D) Sanção: 

0,5 por atraso na entrega de cada livro além do prazo permitido. 

0,5 por falta de entrega do sumário no dia da apresentação. 

0,5 por falta ou saída antecipada da aula expositiva. 

0,5 por atraso na entrega de trabalho pronto no dia aprazado. 

 

 


