TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
TRIBUNAL PLENO
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 14, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1982
Certifico e dou fé que o Egrégio Tribunal, em Sessão Plena
Ordinária hoje realizada,
RESOLVEU
aprovar o Programa em anexo, de que trata o artigo 8º, alínea d, das
Instruções de Concursos para o Cargo de Juiz do Trabalho Substituto.
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1982.
Hegler José Horta Barbosa,
Secretário do Tribunal Pleno.

Fonte: Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 fev. 1982, p. 1354-1355.
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A I\JEXO A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
N? 14-82
Programa para o conc u rso de juiz
do Trabalho substituto
I -Direito Constitucional

1. Do Poder Legislativo. a) Do processo
legislativo; b) Do orçamento; c) Da fiscalização financeira e "orçamentária.

2. Do Poder Executivo. a) Competência
da União ; b) Competência do Ministério Público.

3. Do Poder Judiciário. a) Garantias da
Magistratura; b) a Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Loman - Lei Complementar n? 35-79; c) Declaração de inconstitucionalidade dás leis ..
4. A Justiça do Trabalho na Constituição
Federal.
·

5. Poder
Trabalho.

Normati vo

da

Justiça

do -

6. Direito de Greve.
7. Mandado de Segurança. Mandado de
segurança na Justiça do Trabalho .

8. Causas trabalhistas contra a União. os
Estados e os Municípios e suas autarquias
e empresas públicas.

9. Direitos trabalhistas · assegurados na
Constituição
11 -Direito Administrativo
1. Ato Administrativo. a) Conceito; b)
Classificação.

2. Vícios do ato administrativo. Invalidade.

3. Administração Direta e Indireta.
4. Poderes da Administração. a) Poder
hierárquico; b) Poder disciplinar; c) Poder
regulamentar; d) Poder de policia.

5 . .Responsabilidade Civil do Estado. a)
· Fundamentos; b} Responsabilidade sem
culpa; c) Responsab il idade por ato do func ionári o .
111 -Direito Penal
i Conceitos Penais Aplicáveis ao Direito
do Trabalho. a) Doio; b) Culpa; c) Reincidência; d) Circunstân c ias agravantes ; e;Circunstàncias atenuantes ; f) Legitima defesa.
2. Defi nição dos Crimes Contra o Pa trimônio. a) Furto; b) Roubo e Extorsão; c)
Usurpação; d) Dano ; e ) A.propriação indébita; f) Estelionato; g ) Receptação.

3. Definição dos Crimes Contra a Honra.
a) Calúnia; b) Difamação; c) Injúria.

IV- Direito In ternacional Público
1. Convenções Internacionais. a) Vigência no plano interno; b) Convenções sobre
a proteção do trabalho da mulher; c) Convenções sobre o trabalho do menor; d)
Convenções relativas ao repouso semanal
e à proteção salarial.

2. Sujeitos do Direito Internacional Público. a) Organização das Nações Unidas; b)
Composição e funcionamento ; c) Funções
e atribuições; d) Organismos especializados. A O.I.T.
3. Orgãos das Relações Entre os Estados. a) Agentes diplomáticos; b) Classificação; d) Prerrogativas e imunidades diplomáticas; e) Agentes consulares; f) Classificação; n) Prerrogativas e imunidades consulares .
V -Direito Civil

1. Direito. a) Noção; b) Direito Público e
Direito Privado; c) O problema da unificação d o Diriet o Privado.
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2. Direito Civil. a) Conceito .
3. Interpretação das Normas Jurídicas. a)
Função; b) Espécies; c) Métodos.
4. Eficacia da Lei no Tempo . a) Revogação ; b) lrretroatividade ; c) Direito adquirido.5. O Negócio Jurídico. a) Espécies: b) A
manifestação da vontade; c) Vícios da vontade.

6. O Ato Jurídico. a) Fato e ato jurídico; b)
Modalidades e formas do ato jurídico .
7. Dos Efeitos do Ato Jurídico. a) Nulidade; b : · Atos ilícitos; c) Abuso de Direito; d}
Fraude à. lei.

8. Prescrição. a) Conceito; b) Prazo; c)
Suspensão; d) Interrupção; e) Decadência.

9. Pessoa Física. a) Personalidade; b)
Modificação; c) Capacidade.
1 O. Pessoa Jurídica. a) Conceito; b/ Categorias ; c) As Fundações.
11. Obrigações. a) Conceito; b) Obrigação de dar, fazer e não fazer; c) Obrigações
alternativas , divisíveis , indivisíveis. solidárias ; d) Cláusula penal.
12. Extinção das obrigações. a) Do pagamento - objeto e prova, lugar e tempo de
pagamento; b) Da mora; c) Compensação,
novação. transação; d) O dir.eito de retenção.

to; b) Empresa, estabelecimento- conceitos; c) Solidariedade de empresas; d) Sucessão de empregadores.

6. Contrato de Trabalho -

a) Definição;

b) Denominação ; c) Caracteres ; d) Morfolo-

gia.

7. O Contrato de Trabalho e os Contratos
Afins - a) Interesse da distinção; b} Diferenças entre contrato de trabalho e locação
de serviços, empretada , representação comercial, mandato, sociedade e parceria.
8. Elementos do . Contrato de Trabalho-,a) Elementos essenciais -

Vícios e defeitos- Nulidade e anulabilidade; b) Elementos acidentais Condição e termo; c)
Período de experiência e contrat o de experfência ;

9. Espécies do Contrato de Trabalho -a)
Contrato por tempo determinado e por tempo indeterminado; b) .Renovação - Conseqüências; c) Contratos de emprego por safra e por temporada. d) Contrato de emprego individual e coletivo; e) Contrato por
equipe.
10. Efeitos do Contrato detrabalho - a)
Obrigações do empregado; b) A prestação
do trabalho - Pessoa.lidade; c) Poder hierárquico do empregador: diretivo e disciplinar.

11. Remuneração- a) Conceito- distinção entre remuneração e salário; b) Carac13. Contratos. a) Disposições gerais; b)
teres do salário ; c) Salário e indenizaçãoPrincipais modalidades de contrato ; cj Do · Adicionais; d) O principio da igualdade de
imóvel ocupado pelo empregado.
salário; e) Correção automática e reajustamento de salário .
VI - Direito Comercial
12. Formas de Remuneração - Classifi1. Do Comerciante e ·dos atos de
cação.
Comércio.
13. Proteção ao Salario - a) Contra os
2. Das Sociedades Comerciais. a) Con- abusos do empregador; b) Contra os creceito ; b) Personalidade jurídica: c) Tipos.
dores do empregador; c) Contra os credores do empregado.
3. Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada. a) Formacão de seu no14. Duração do Trabalho- a) Jornada de
me ; b) Limite da responsab-i lidade dos só- trabalho: duração e horário; b) Trabalho excios; c) Poderes de gerência e sua delega- traordinário, c) Trabalho noturno; d) Trabação; d) Posição dos sócios dissidentes.
lho em regime de revesamento.
4. Sociedades Anônimas. a) Formação de
capital; b) Limite da responsabilidade dos
acion istas; c) Orgãos sociais; e) Condição
ju rídica . dos empregados eleitos diretores
da sociedade.

5. Estabelecimento Comercial. a) Conceito; b) Elementos formadores ; c) Principais
teorias sobre sua natureza jurídica.
6. Dos Livros Comerciais. a) Fo rmalidades extrínsecas e intrínsecas necessárias
à sua val id ad e ; b) Eficácia probatória dos livros dos comerciantes; c) O sigilo dos livros do comerciante e sua exibicão em
JUízo; d) Li vros relacionados com as· obrigações t rabalhistas da empresa.
7. Concordata e Falência. a) Concordata
- noções: b Falência - estado de fato e
estado de direito; c} Sentença declaratória
de falên cia; d) T ermo legal da falê nc ia: e)
Habili tacão de credores; f} A falência no Direito do Trabal ho .
Vil -Direito do Trabalhoho

1. Pontes do Direito do Trabalho. a) Con-

ceito de Fontes; b) Hiérarquia das Fontes.
Conflitos e swas soluções; c) Princípios peculiares do Direito do T rabalho: d) Interpretação e apli cação do Direito do Trabalho; e )
Renuncia e transação no Dire it o do Trabalho.

2. Relações de Trabalho. a} Natureza
jurídica. Teoria; b) Contrato de trabalho e
relação de trabalho.
Carac terizacão da .A e'acão de Emp rego
a ) import§..ncia do as su nto; b) Critérios
parõ. a caracterização.

-

3. Sujeitos da Fie/ação de Emprego. O
Empregado - a) o empregado. Definição;
b)
Trabalhadores autônomos, avulsos,
eventuais e tem porá rio s; c) Trabal had ores
intelec tuais e a!ios empregados; d) Empregados domésticos.
4. Trabal.hador ,Cfural. a) Conceito de trabalhador rura !, de empregador r u ral e de
empresa rural ; b) Normas de proteção ao
trabalhador ru ral: c) Trabalhadores da !avour.a can av ieira.
5. Sujei tos d a Relaçã o de Em prego. O
~rnp regador - a) O e:nc re gacior conc ei-
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15. Repousos a)
Repouso intra- ·
jornadas e interjornadas; b} Repouso semanal e em feriado; c) Férias - natureza
jurídica - períodos aquisitivo e concessório - duração-; d} Remuneração simples,
dobrada e abono de férias.
16. Alteração do Contrato de Trabalho a) Alte ração unHateral e bilateral: b} Trans-

ferência de função: o «jus variandh; c) Promoção e reba ixam ento ; d) Remo ção.

17. Suspensão do Contra to de Trabp.lho
a) Causas determinantes Espécies e
efeitos: b) Suspens ão para inquérito ; c)
Suspensão disciplinar.

-

18. Terminação Cfo Contrato de Tmbalho
-a) Causas; · b) Rescisão do contrato oor

tempo indeterminado e por tempo determ inado; c) Rescisão com ou sem justa causa;
d) Homologacão dos pedidos de demissão
e dos recibos de quitação.
19. Aviso Pré vio - aj Conceito e nat ureza
jurídica ; b) Pr·azos e efeitos.

20. Despedida - a) A dec la ração de vontàde do empregador; sua natu reza e elementos; b) A indenização - con ceiw , fundamento jurídico; c) Justa c_a usa; d) Força
maior. ':I: Factum Princ ipis.r.
21. Estabiiidade - a) Conceito, requisitos e exc eções; b) Despedida de empregado estável; c) Falta grave , .conceito; d)
Readmissão e reinteç;ração; e) Renúnc ia à
e stabil idade. Homologação; f) A imunidade
sin dical ; g) Despedida obstativa.

22. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - a) Campo de aplicação. Conce ito e
natureza. juríd ica das contribuições e saques. O problema da equivalência com a
indenização; b) Direito de opção e
retratação-conceito e natureza; c) Depósitos - Efeitos da terminação do contrato d e
emprego; d ) Constituião. gestê.o e ap licação do Fundo.
23. Acordo e Cor;venção Coletiva de Traba!f!c - a) Concé lto e_n·ctú r eza jurí cl ica: b)
Conteúdo e efeitos; c) Extenção; d) Forma
e ouração .
24. S ir·c>ca t o -- a) N a tu reza j ur\di cê : b)
Atrib u ição e prerroga t iva.s; c ) Ga(an tis. =:; de
exercr , ~i o ,jo m ar.da.to de- rG. p ~~ s-ss nt a.:; ãc

sindical; o) Organização sindical -brasileira;
e) Sindicalização livre ou obrigatória; f) Autonomia Sindical g) Unidade e pluralidade

sindicalç'
\Íill

·

Direito

-

Processual -

dol

Trabalho

1. Princípios e Singularidades do Direito
Processuaí do Trabalho - a) Conceito; b)
Autonomia; c) Princípios Gerais; d) Singularidades.

2. Organização Judiciaria do Trabalho a) A Justiça do Trabalho : sua jurisdição ; b )

Junta de Conciliação e Julgamento: composião, funcionamento , jurisdição e competência. Os Juizos de Direito ; c) Tribunais
Regionais do Trabalho e Tribunal Superior
do Trabalho. Funcionamento , jurisdição e
competência; d) O Ministério Público do
Trabalho ; e) Corregedoria - Reclamação
Correcional.

3. Procedimentos nos Dissídios Individuais -a} Reclamação . Inquérito. Revelia.
Exceções. Contestação. Reconvenção.
Partes e Procuradores. Substituição processual na Justiça do Trabalho. b) Audiência ; c) Conciliação. Instrução e Julgamento. Justiça Gratuita; d} Homologações.
4. Procedimentos nos Dissídios Coletivos
a} Instauração de instância; b} Conciliação e Julgamento; c) Extensão das decisões e revisão ; d) Ação de cumprimento.

-

5. Das Provas no Processo do Traba.lho
a) Interrogatórios Confissão e conseqüências; b) Documentos. Oportunidade
de Juntada. Incidente de falsidade; c) prova técnica . Sistemática da realização das
perícias; d) Testemunha. Compromisso:
impedimentos e conseqüências ; e) Sentença. Sentença individual. Sentença coletiva
f) Súmulas e Prejulgados:

-

6. Recursos no Processo do Trabalho a) Disposições gerais ; efeitos suspensivos
e devolutivos; b} Recursos no processo de

gonição;
cução.

c Recursos no processo de exe-

c. o:;r

.

7. Nulidade dos a tos processuais -

a)
Noções Gerais ; b) Preclusão. Tipos, Di stinção entre preclusão. perempção , decadência e prescrição.

8. Processo de Execução - a) Liqu idacão: b) Modalidades da execução; c) Embargos do executado Impugnação do exeqüente ; dJ Embargos de Terçeiro ; e) Penhora . avaliação , arrematação, adjudicação
e remição; f) Fraude à execução; g) Execução das decisões proferidas contra pessoas jurídicas de Direito Público. Os Precatórios.
9. A ção Rescisó ria na Justiça do Trabalho - a) Cabimento e ~lu izo competente; b)
Hipóteses de admissibilidade; c) Prazo pa:a propositura. Ini cio da contagem do prazo; d ) Proced ime nto e rec urso.
10. Ações Civis Admissíveis no Processo
Trabalhista -a) Proced imentos cautelares
específicos; b) Medidas cautelares atípicas; c) Ação de consignação em pagamento.
IX -Direito Processual Civií
1. Da Jurisdição e da Competência - a)
Formas e li m ites da jurisdição civil; b) Com-

petência internacional; c) Competência interna. · Em razão do valor e da maté ri a.
Competência f uncional e competência territorial; d) Modificações da competência.

2. Da Ação - a} Conceito; b) Ação e pretensão; c) Ações. de conhecimento, executivas e cautelares. Ação mandamental ; d)
Ação ceclara1ória e declaratória inc iden taL
3. Do Processo - a) Natureza j urídica; b)
Processo e ·procedimento; c) Formação,
e xtinção e suspensão do processo.
4. Dos Sujeitos da Relação Processual a) O J u iz: pode res . devere s e res ponsz.bil idades; b) P-.s partes_ O liti sccrnsórc io. Capa-

c idade de se r part e e d e esta 1· em ju izo. Leg itimação o rd i nâr!a e extraord \né.ria: a_
sub-stit u ição processual; c) (ntsrvenção de

terce iros, opos!çã.o. nomes cã.c à au t or!a
:J €nu nciaçãc d a li de , c hamam e nt8 ao p:Gces <:o . A assistência.
5. Da Pedido - a) Pe ti ção inic ia!: r.sauisitcs; b ) P ;:;d; d -:J deü; rrni n ad o , y.s n.Sí~c o 2· 3.1ternat ivo ; c) C u rr.u laçã ,~· de p edi dos: C} ~ r>
t etpre:ta.çã o e a !t e. :~aç§o d o ;:.:-e CiCc .

6. Da Resposta do Réu - a) Contestação, exceção e objeção. A carência de
ação. Litispendência, conexão e continência de causa; b Exceções processuais; incompetência, impedimentO e suspeição; C)
l'!econvençao; d Revelia.

7. Da sentença e da coisa julgada - a)
Requisitos da sentença; b) Julgamento
•extra,» ultra e «Citra» ~petitum;• c) Conceitos e limites da coisa julgada; d) Preclusão,
coisa julgada e eficácia preclusiva.
8. Do Recurso Extraordinário - a) Natureza e fins; b) Hipóteses de cabimento.

X - Previdência Social
1. Noçõ_es Fundamentais - a) Assistência social. Previdência social e segurança
· social; b) História; c) Sinpas; d) Relação
com o direito do trabalho em sentido estrito.

2 . Benefícios e Contrato de Trabalho a) Quando ao «auxílio-doença. e sua complementação pelo empregador; b) Idem,
quanto à aposentadoria, c) Aposentadoria:

modalidades e seus efeitos no contrato de
trabalho ; d) Salário-maternidade ; e} Saláriofamília; f) Infortúnios do trabalho.
3. Previdência Social Rural Gerais.

Noções

4. Custeio da Previdência Social Brasileira.

