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22.3.4. Empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical 

22.3.5. Extinção da atividade empresarial 

22.3.6. Registro da candidatura durante o aviso prévio 

22.3.7. Destinatários da garantia 

22.3.8. Sindicato sem registro no MT 

22.4. Representantes dos trabalhadores na CIPA (cipeiro) 

22.5. Gestante 

22.5.1. Doméstica gestante 

22.5.2. Renúncia ao direito à estabilidade 

22.5.3. Garantia de emprego vs. licença-maternidade 

22.5.4. Estabilidade relativa 

22.5.5. Responsabilidade objetiva do empregador 

22.5.6. Reintegração vs. indenização 

22.5.7. Contrato por prazo determinado (inclusive contrato de experiência) 

22.5.8. Aborto, nascimento sem vida e adoção 

22.5.9. Falecimento da genitora: estabilidade assegurada ao guardião 

22.5.10. Aviso prévio 

22.6. Empregado acidentado 

22.6.1. Constitucionalidade do art. 118 da Lei nº 8.213/1991 



22.6.2. Requisitos para aquisição da garantia de emprego 

22.6.3. Aviso prévio e estabilidade acidentária 

22.6.4. Contratos a termo (inclusive contrato de experiência) 

22.7. Representantes dos trabalhadores no Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS 

22.8. Representantes dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS 

22.9. Empregado eleito diretor de cooperativa de consumo 

22.10. Representantes dos empregados nas Comissões de Conciliação Prévia – CCPs 

22.11. Aprendiz 

22.12. Empregado reabilitado ou portador de necessidades especiais 

22.13. Empregado portador de doença grave 

22.14. Efeitos jurídicos da dispensa irregular 

22.15. Prazo para ajuizar ação em face de dispensa arbitrária 

22.16. Extinção da estabilidade 

22.17. Deixadinhas 

23.1. Generalidades e antecedentes históricos 

23.2. Conceito e natureza jurídica 

23.3. Cabimento e imperatividade do recolhimento 

23.4. Alíquotas 

23.5. Base de cálculo 

23.6. Prazos para recolhimento 

23.7. Afastamentos 

23.8. Contrato nulo por ausência de concurso público 

23.9. Atualização dos valores depositados 

23.10. Aposentadoria espontânea 

23.11. Prescrição do FGTS 

23.12. Movimentação da conta vinculada (saque) 

23.13. Fiscalização do FGTS 

23.14. Administração do Fundo 

23.14.1. Conselho Curador 

23.14.2. Ministério da Ação Social  gestor da aplicação 

23.14.3. Caixa Econômica Federal – CEF agente operador 

23.15. Deixadinhas 

24.1. Tratamento celetista dispensado aos homens e às mulheres 

24.2. Duração do trabalho da mulher 

24.3. Proteção contra a discriminação 

24.4. Natureza jurídica das normas de proteção do trabalho da mulher 

24.5. Trabalho noturno da mulher 

24.6. Descansos trabalhistas 

24.7. Métodos e locais de trabalho 

24.8. Limites ao carregamento de peso 

24.9. Proteção à maternidade 

24.9.1. Vedação à discriminação em razão de casamento ou gravidez 

24.9.2. Licença-maternidade 

24.9.3. Direitos assegurados durante a gravidez e a lactação 

24.9.4. Direitos assegurados ao adotante 

24.9.5. Remuneração durante a licença-maternidade 

24.9.6. Rompimento contratual por recomendação médica 

24.9.7. Aborto não criminoso 

24.9.8. Intervalos para amamentação 

24.10. Garantia de emprego conferida à gestante 

24.11. Deixadinhas 



25.1. Conceito de menor para fins trabalhistas 

25.2. Idade para o trabalho e capacidade 

25.3. Trabalho vedado ao menor 

25.3.1. Trabalho noturno 

25.3.2. Trabalho insalubre ou perigoso 

25.3.3. Trabalho em locais prejudiciais à sua formação 

25.3.4. Trabalho doméstico 

25.3.5. Limite de carregamento de peso 

25.4. Trabalho artístico de crianças e adolescentes 

25.5. Afastamento do menor por determinação da autoridade competente 

25.6. Rescisão pleiteada pelo responsável legal 

25.7. Limites à duração do trabalho do menor 

25.8. Admissão e desligamento 

25.9. Prescrição 

25.10. Deixadinhas 

26.1. Introdução 

26.2. Meio ambiente do trabalho 

26.3. Deveres do empregador 

26.4. Deveres do empregado 

26.5. Competência regulamentadora em matéria de saúde e segurança do trabalhador 

26.6. Competência da Superintendência Regional do Trabalho 

26.7. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

26.8. Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

26.9. Atividades insalubres 

26.10. Atividades perigosas 

26.10.1. Adicional de periculosidade e base de cálculo 

26.10.2. Exposição intermitente e eventual 

26.10.3. Sistema elétrico de potência 

26.10.4. Radiação ionizante e substância radioativa 

26.10.5. Armazenamento de líquido inflamável em construção vertical 

26.10.6. Permanência de tripulação ou motorista durante o abastecimento da aeronave ou veículo 

26.11. Adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade 

26.11.1. Crítica ao § 2º do art. 193 da CLT 

26.11.2. Evolução da jurisprudência sobre o tema 

26.12. Regras comuns à insalubridade e à periculosidade 

26.13. Deixadinhas 

27.1. Generalidades 

27.2. Base legal 

27.3. Organização da fiscalização do trabalho 

27.3.1. Competência das autoridades de direção do SFIT 

27.3.2. Atividades auxiliares à inspeção do trabalho 

27.4. Atribuições do Auditor Fiscal do Trabalho 

27.4.1. Limites entre a fiscalização e a jurisdição 

27.4.2. Limites entre a inspeção do trabalho e a atuação do MPT 

27.5. Vedações impostas aos Auditores Fiscais do Trabalho 

27.6. Destinatários da inspeção do trabalho 

27.7. Rotina da inspeção do trabalho 

27.7.1. Modalidades de fiscalização 

27.7.2. Identificação do Auditor Fiscal 

27.7.3. Prerrogativas do Auditor Fiscal do Trabalho 

27.7.4. Orientação e dupla visita 



27.7.5. Procedimento especial para a ação fiscal 

27.7.6. Reiterada ação fiscal 

27.7.7. Lavratura do auto de infração 

27.7.8. Livro de Inspeção do Trabalho 

27.8. Processo de multas administrativas 

27.8.1. Defesa escrita 

27.8.2. Imposição de multa 

27.8.3. Recurso administrativo 

27.8.4. Depósito, inscrição e cobrança 

27.9. Combate ao trabalho infantil e às condições análogas à de escravidão 

27.9.1. Combate ao trabalho infantil 

27.9.2. Combate ao trabalho em condições análogas à de escravo 

27.9.3. Caracterização do trabalho em condições análogas às de escravo 

27.9.4. Combate ao trabalho em condições análogas às de escravo pela fiscalização do trabalho 

27.10. Deixadinhas 

28.1. Conceito 

28.2. A imprescritibilidade dos fatos 

28.3. Distinção entre prescrição e decadência 

28.4. Contagem do prazo prescricional 

28.4.1. Data de início da contagem da prescrição 

28.4.2. Data de término da contagem da prescrição 

28.5. Prescrição trabalhista – Previsão legal e prazos 

28.6. Causas impeditivas, suspensivas e interruptivas 

28.6.1. Causas impeditivas 

28.6.2. Causas suspensivas 

28.6.3. Causas interruptivas 

28.7. Prescrição parcial e total 

28.8. Estudo avançado da prescrição 

28.8.1. Prescrição total e prescrição parcial: estudo avançado 

28.8.2. Supressão de comissões 

28.8.3. Desvio funcional e reenquadramento funcional 

28.8.4. Supressão das horas extras 

28.8.5. Equiparação salarial 

28.8.6. Gratificação semestral 

28.8.7. Alteração de regime jurídico (celetista para estatutário) 

28.8.8. Complementação de aposentadoria 

28.9. Prescrição aplicável ao trabalhador rural 

28.10. Prescrição aplicável ao doméstico 

28.11. Prescrição aplicável ao trabalhador avulso 

28.12. Prescrição aplicável ao estagiário 

28.13. Prescrição do FGTS 

28.14. Arguição da prescrição 



28.15. Prescrição intercorrente 

28.16. Deixadinhas 

29.1. Introdução 

29.2. Princípios do Direito Coletivo do Trabalho 

29.2.1. Princípio da liberdade associativa e sindical 

29.2.2. Princípio da autonomia sindical 

29.2.3. Princípio da interveniência sindical na normatização coletiva 

29.2.4. Princípio da equivalência dos contratantes coletivos 

29.2.5. Princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas 

29.2.6. Princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva 

29.2.7. Princípio da adequação setorial negociada 

29.3. Sindicato 

29.3.1. Conceito 

29.3.2. Natureza jurídica 

29.3.3. Unicidade vs. pluralidade sindical 

29.3.4. Registro do sindicato 

29.3.5. Categoria profissional, categoria econômica e categoria diferenciada 

29.3.6. Limitação da base territorial dos sindicatos no Brasil 

29.3.7. Atribuições e prerrogativas do sindicato 

29.3.8. Sistema de custeio da atividade sindical 

29.3.9. Estrutura sindical (sindicato, federação e confederação) 

29.3.10. Estrutura interna do sindicato 

29.3.11. Garantias contra práticas antissindicais 

29.4. Negociação coletiva 

29.4.1. Convenção coletiva de trabalho vs. acordo coletivo de trabalho 

29.4.2. Natureza jurídica dos instrumentos coletivos de trabalho 

29.4.3. Legitimação para a negociação coletiva 

29.4.4. Conteúdo do instrumento coletivo 

29.4.5. Forma do instrumento coletivo 

29.4.6. Vigência do instrumento coletivo 

29.4.7. Duração dos efeitos do instrumento coletivo 

29.4.8. Prorrogação, revisão, denúncia, revogação e extensão da norma coletiva 

29.4.9. Efeitos do ACT e da CCT 

29.4.10. Hierarquia entre CCT e ACT 

29.4.11. Solução para a hipótese de sobreposição de normas 

29.4.12. Limites à negociação coletiva 



29.5. Deixadinhas 

30.1. Conceito legal 

30.2. Escopo da greve 

30.3. Efeitos da greve sobre o contrato de trabalho 

30.4. Limites impostos ao direito de greve 

30.4.1. Condutas associadas à greve 

30.4.2. Atos preparatórios e procedimentos indispensáveis 

30.4.3. Direito de greve e categorias tratadas de forma diferenciada 

30.5. Abuso do direito de greve 

30.6. Julgamento da greve 

30.7. Responsabilidade dos grevistas 

30.8. Lockout ou locaute 

30.9. Deixadinhas 

31.1. Conceito e função 

31.2. Facultatividade de instituição vs. imperatividade de utilização 

31.3. Comissão constituída no âmbito da empresa 

31.4. Efeitos da conciliação na CCP 

31.5. Influência sobre a prescrição 

31.6. Homologação de rescisões de contrato de trabalho 

31.7. Deixadinhas 

32.1. Destinatários dos direitos constitucionais dos trabalhadores 

32.2. Direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores 

32.2.1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar 

que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos (inciso I) 

32.2.2. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário (inciso II) 

32.2.3. Fundo de garantia do tempo de serviço (inciso III) 

32.2.4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do 

trabalhador e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 

sua vinculação para qualquer fim (inciso IV) 

32.2.5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (inciso V) 

32.2.6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (inciso VI) 

32.2.7. Garantia do salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável (inciso VII) 

32.2.8. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (inciso VIII) 

32.2.9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (inciso IX) 

32.2.10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa (inciso X) 



32.2.11. Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na 

gestão da empresa, conforme definido em lei (inciso XI) 

32.2.12. Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei (inciso XII) 

32.2.13. Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 

compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (inciso 

XIII) 

32.2.14. Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 

coletiva (inciso XIV) 

32.2.15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos (inciso XV) 

32.2.16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (inciso 

XVI) 

32.2.17. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (inciso XVII) 

32.2.18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias (inciso XVIII) 

32.2.19. Licença-paternidade, nos termos fixados em lei (inciso XIX) 

32.2.20. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei (inciso XX) 

32.2.21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei (inciso 

XXI) 

32.2.22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (inciso XXII) 

32.2.23. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei (inciso XXIII) 

32.2.24. Aposentadoria (inciso XXIV) 

32.2.25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até cinco anos de idade, em creches e pré-

escolas (inciso XXV) 

32.2.26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (inciso XXVI) 

32.2.27. Proteção em face da automação, na forma da lei (inciso XXVII) 

32.2.28. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está 

obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa (inciso XXVIII) 

32.2.29. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) 

32.2.30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, 

idade, cor ou estado civil (inciso XXX) 

32.2.31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência (inciso XXXI) 

32.2.32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos (inciso 

XXXII) 

32.2.33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (inciso XXXIII) 

32.2.34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso (inciso 

XXXIV) 

32.2.35. Garantias aos trabalhadores domésticos dos direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, 

XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas 

em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, 

decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e 

XXVIII, bem como a sua integração à previdência social 

32.2.36. Direito à livre associação sindical 

32.2.37. Direito de greve 

32.2.38. Participação dos trabalhadores nos órgãos colegiados de seu interesse 

32.2.39. Eleição de representante dos empregados em grandes empresas 

32.3. Deixadinhas 

 


