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DIREITO PROCESUAL DO TRABALHO
1. Definição. O conflito de interesses: componentes e formas de solução.
- LIDE.
- Processo e procedimento.
- Jurisdição.
2. Princípios: de direito do trabalho, de direito processual e de direito processual
trabalhista.
- Singularidades (características) do processo trabalhista.
3. A Jurisdição: conceito, classificação e crítica, unidade e divisibilidade, competência e
estrutura do
Poder Judiciário.
- A competência trabalhista: funcional, material, em razão de pessoas e territorial.
- Competência por distribuição.
- Modificação da Competência/ Prevenção.
4. Órgãos da Justiça do Trabalho: organização e competência, composição e
funcionamento, juízes
de Direito.
5. Generalidades sobre o Processo Trabalhista: introdução, elementos de ações,
denominaçõescrítica, distinções, classificação: individual e coletiva, partes e procuradores,
capacidade processual trabalhista e representação individual.
6. O Dissídio Individual Trabalhista.
- A petição inicial: Forma, requisito de Pet. Inicial trabalhista.
- A Resposta do Réu: Modalidades e esquemas; exceção de suspeição; exceção de
incompetência;
contestação: preliminares, mérito; recovenção.
7. Cumulações Objetivas: enfoques processuais trabalhistas.
Cumulações Subjetivas: litisconsórcio, assistência simples e litisconsorcial,
intervenção de
terceiros.
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- Litisconsórcio: conceito e classificações, relações intersubjetivas dos liticonsortes,
possibilidades
litisconsorciais trabalhistas.
- Assistência: conceito e espécies, possibilidades de assistência em processo
trabalhista.
- Intervenção de terceiros: espécies, viabilidades e inviabilidades em processo
trabalhista.
- Hipóteses de cumulções subjetivas em Processo Trabalhista.
8. Substituição Processual Trabalhista:
- Conceito, definições e distinções.
- Histórico legislativo e jurisprudencial - crítica.
- Abrangência, distinções, características e restrições.
- Impossibilidade de reconvenção.
9. Das Provas no Processo do Trabalho.
- Conceito, elementos e princípios ordenadores.
- Redistribuição do encargo.
- Classificação.
- Ordenamento e possibilidades de fraciosamento.
- As provas em espécie: Procedimento.
10.Tutela Cautelar Trabalhista.
- Distinções entre ações e processo.
- Classificação das ações (processo) conforme o provimento jurisdicional objetivado.
- Pressupostos e condições de ação e pressupostos específicos da ação cautelar.
- Classificação das ações cautelares.
- Substituição processual sindical acautelataria.
- Generalidades do procedimento cautelar.
- Antecipação de efeitos da tutela.
11.Estudo das Sentenças.
- Elementos definidores.
- Classificação: quanto à natureza das ações; quanto à extensão; quanto ao resultado.
- Estrutura das sentença: elementos essenciais elementos substanciais e outros.
- Correção da sentença: embargos de declaração providencias corretivas.
- Duplo grau de jurisdição.
- Processos de alçada exclusiva de primeiro grau.
- Sentença (na) coletiva.
12.Execução De Sentença Trabalhista.
- Conceito
- Natureza jurídica da execução trabalhista.
- Estrutura da execução trabalhista: jurídica e legal.
- Legitimação: ativa e passiva.
- Competência.
- Liquidação de sentença
- Embargos do devedor e de terceiro.
- Impugnação pelo credor.
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- Suspensão e extinção da execução.
- Execução trabalhista contra a Fazenda Pública.
13.A ação monitórica no Processo do Trabalho.
14.Recursos.
- conceito e classificações.
- Recursos típicos trabalhista.
- Atos juriciais sujeitos a recursos e irrecorrabilidades trabalhistas.
- Generalidades e pressupostos.
- Recursos em espécie: procedimentos.
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