
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
COMISSÃO DO CONCURSO PARA JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 

 
EDITAL Nº13, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012* 

 
A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA DO TRABALHO, ROSANE SERAFINI CASA NOVA, 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO 
TRABALHO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, faz saber a 
relação de pontos para a prova oral, designada para os dias 27 a 30 de novembro de 2012, 
conforme calendário do concurso: 

 
RELAÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA ORAL 

PONTO 1 
a) Relação de trabalho e relação de emprego.  
b) Liberdade Sindical. Convenção nº 87 da OIT. Categoria profissional diferenciada. 
c) Partes, procuradores, substituição processual. Assistência Judiciária. Justiça Gratuita. 

 
PONTO 2 
a) Empregador: Conceito, caracterização. Cartório não oficializado. Grupo econômico. Sucessão 

de empregadores. 
b) Organização Sindical. Modelo sindical brasileiro. Membros da categoria e sócios do sindicato. 
c) Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria, das pessoas, funcional e do lugar. 

Conflitos de Competência.  
 

PONTO 3 
a) Altos empregados: trabalhadores intelectuais, exercentes de cargo de confiança. Os diretores e 

os sócios. 
b) Nulidades no processo do Trabalho. 
c) Arrecadação e recolhimento das contribuições sociais. Responsabilidade pelo recolhimento. 

 
PONTO 4 
a) Trabalho Rural: empregador, empregado e trabalhador rural. Normas de proteção ao trabalhador 

rural. Empregado doméstico. 
b) Negociação coletiva. Função. Instrumentos normativos negociados. Incorporação das cláusulas 

nos contratos de emprego. 
c) Dissídio individual. Procedimentos comum e sumaríssimo. Petição inicial. 

 
PONTO 5 
a) Terceirização no Direito do Trabalho. Trabalho temporário. 
b) A greve no Direito brasileiro. 
c) Audiência. “Arquivamento”. Conciliação. Revelia. 

 
PONTO 6  
a) Modalidade de contrato de emprego. Tipos de contrato a termo. Contrato de experiência e 

período de experiência. 
b) Direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos na esfera trabalhista. 
c) Provas no processo do trabalho. 

 
PONTO 7 
a) Normas de proteção ao trabalhador adolescente. Estágio e Aprendizagem. 
b) Provas no processo do trabalho. Ônus da prova no processo do trabalho. 
c) Sentença. Julgamento extra, ultra e citra petita. Coisa julgada: limites e efeitos. 
 
PONTO 8 
a) Efeitos do contrato de emprego: indenizações por dano moral e material. 
b) Sentença nos dissídios individuais. Honorários Periciais e advocatícios. Termo de conciliação e 

seus efeitos. 
c) Constituição e Processo: direitos e garantias fundamentais de natureza processual.  

 
PONTO 9 
a) Efeitos do contrato de emprego. Direitos, deveres e obrigações das partes. 
b) Provas no processo do trabalho. 
c) Controle de constitucionalidade das leis. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Controle difuso. 
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PONTO 10 
a) Duração do trabalho. Jornada de trabalho e horário de trabalho. Banco de horas. Horas in 

itinere. 
b) Atividades do Sindicato. Condutas anti-sindicais: espécies e consequências. 
c) Sistema Recursal trabalhista. 

 
PONTO 11 
a) Duração do trabalho. Trabalho extraordinário. Acordo de prorrogação e acordo de compensação 

de horário. Artigo 62 da CLT. 
b) Atos, termos e prazos processuais. 
c) Recurso de Revista. Pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Prequestionamento. 

 
PONTO 12 
a) Duração do Trabalho. Jornadas especiais de trabalho. 
b) Execução trabalhista. 
c) Tutelas constitucionais das liberdades: mandado de segurança individual e coletivo e habeas 

corpus. 
 
PONTO 13 
a) Repousos.  
b) Mediação e arbitragem no Direito do Trabalho. Poder Normativo da Justiça do Trabalho. 
c) O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

 
PONTO 14 
a) Remuneração e Salário. 
b) O Ministério Público do Trabalho. 
c) Execução das contribuições previdenciárias. 

  
PONTO 15 
a) Remuneração e salário. 
b) Os conflitos coletivos de trabalho e mecanismos para sua solução. 
c) Expropriação dos bens do devedor. 

  
PONTO 16 
a) Equiparação salarial. 
b) Ação anulatória: de sentença e de cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
c) Procedimento Sumaríssimo. 

 
PONTO 17 
a) Alteração do contrato de emprego. 
b) Ação civil pública, ação de consignação em pagamento e ação monitória. 
c) Execução contra a Fazenda Pública. 

 
PONTO 18 
a) Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. 
b) Embargos à execução. Exceção de pré-executividade. Impugnação à sentença de liquidação. 

Embargos de Terceiro. 
c) Bens Públicos. Imprescritibilidade e impenhorabilidade. 

 
PONTO 19 
a) Cessação do contrato de emprego. 
b) Súmulas de jurisprudência uniformizada do TST sobre Direito Processual do Trabalho. 
c) Recuperação Judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (Lei 

nº 11.101/2005). 
 

PONTO 20 
a) Obrigações decorrentes da cessação do contrato de trabalho.Homologação. Quitação. Eficácia 

liberatória. 
b) Defesa direta e indireta. Compensação e reconvenção. 
c) Boa-fé objetiva e subjetiva. 
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PONTO 21 
a) Estabilidade e garantias provisórias de emprego. 
b) Prescrição e decadência no Direito do Trabalho. 
c) Administração direta e indireta. Autarquia. Sociedade de economia mista. Empresa pública. 

Fundação pública. 
 

PONTO 22 
a) Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço 
b) Dissídio individual: procedimentos comum e sumaríssimo. 
c) Tutela antecipatória de mérito e tutelas cautelares no Direito Processual do Trabalho. 

 
PONTO 23 
a) Segurança e higiene do trabalho. Periculosidade e insalubridade. 
b) Jus postulandi e mandato tácito. 
c) Da responsabilidade civil. 

 
PONTO 24 
a) Trabalho da criança, do menor e da mulher. A discriminação no contrato de trabalho. 
b) Incidente de uniformização de jurisprudência. 
c) Conciliação. Cláusula penal. Do inadimplemento. 

 
PONTO 25 
a) Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissão de Conciliação Prévia. 
b) Petição inicial. Pedido. 
c) Cooperativas de mão-de-obra. 

 
PONTO 26 
a) Cessação do contrato de emprego. 
b) Embargos de declaração. Recurso Adesivo. Reexame necessário. 
c) Controle da constitucionalidade das leis: ação declaratória de constitucionalidade. 
 
PONTO 27 
a) Tendências atuais do Direito do Trabalho. Flexibilização. Desregulamentação. 
b) Precatórios e dívidas de pequeno valor. 
c) Processo cautelar. Medidas cautelares específicas: arresto, sequestro, busca e apreensão, 

exibição e produção antecipada de prova. 
 
PONTO 28 
a) Relação de trabalho e relação de emprego. 
b) A greve no direito brasileiro. 
c) Recurso de Revista.  

 
PONTO 29 
a) Princípios do Direito do Trabalho. 
b) Recurso Ordinário no direito individual do trabalho. 
c) Responsabilidade civil do Estado. 

 
PONTO 30 
a) Formas e meios de pagamento do salário. Proteção ao salário. 
b) Obrigações decorrentes da cessação do contrato de emprego. 
c) Prova: Iniciativa probatória do Juiz. Prova emprestada. Apreciação da prova: papel do Juiz, 

sistemas. 
 
PONTO 31 
a) Relações de trabalho latu sensu: trabalho autônomo, eventual, temporário e avulso. 
b) Sujeitos da relação processual. Parte. Conceito. Capacidade de ser parte e capacidade de estar 

em Juízo. Legitimação ordinária e extraordinária: substituição processual. 
c) Controle da constitucionalidade das leis. Ação direta de inconstitucionalidade. 
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PONTO 32 
a) Cessação do contrato de emprego. Rescisão unilateral. Aposentadoria. Força maior. Factum 

principis. Morte. 
b) Execução das contribuições previdenciárias: competência, alcance e procedimento. 
c) Os conflitos coletivos de trabalho e mecanismos para sua solução 

 
PONTO 33 
a) Cessação do contrato de emprego. Despedida indireta. Falta grave. 
b) Agravo de Petição. 
c) Inquérito para apuração de falta grave. 

 
PONTO 34 
a) Trabalho em regime de revezamento e em regime de tempo parcial. 
b) Embargos à execução. Impugnação à sentença de liquidação. 
c) Poder Judiciário. Organização. Órgãos e competência. 

 
PONTO 35 
a) Descanso anual: férias. 
b) Provas no Processo do Trabalho: incidente de falsidade. Sistemática de realização das perícias. 
c) Tutelas constitucionais das liberdades: mandado de segurança individual e coletivo e habeas 

corpus. 
 
PONTO 36 
a) Duração do Trabalho. 
b) Sentença nos dissídios individuais. Embargos Declaratórios. 
c) Dos Direitos Sociais. Da associação sindical: autonomia, liberdade e atuação. 
 
PONTO 37 
a) Direitos do estagiário e do aprendiz. Trabalho voluntário. 
b) Nulidades no processo do trabalho. 
c) Poder legislativo. Processo legislativo. 

 
PONTO 38 
a) Diferenças entre contratos de trabalho e locação de serviços, empreitada, representação 

comercial, mandato, sociedade e parceria. 
b) Sentença. Julgamento extra, ultra e citra petita. Coisa julgada. Limites e efeitos. 
c) Administração direta e indireta. Autarquia. Sociedade de Economia Mista. Empresa Pública. 

Fundação Pública. 
 
PONTO 39 
a) Pré-contratações: requisitos para configuração, efeitos, direitos decorrentes, hipótese de perdas 

e danos. 
b) Execução trabalhista. Aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais. 
c) Boa-fé objetiva e subjetiva. 

 
PONTO 40 
a) Empregador: conceito, caracterização. Grupo Econômico. Sucessão de empregadores. 

Consórcio de empregadores. 
b) Audiência. 
c) Ação Rescisória no Processo do Trabalho. 

 
 

As demais determinações e orientações sobre a prova oral, incluindo horário e local das provas, 
e sorteio da ordem de arguição, marcado para 26 de novembro, serão disponibilizadas no edital 
designado para 21 de novembro de 2012, onde constarão as inscrições definitivas deferidas e 
convocação para a prova oral. 
 
Porto Alegre, 13 de novembro de 2012. 
 

Rosane Serafini Casa Nova 
Desembargadora Presidente da Comissão do Concurso 

 
*Disponibilizado na edição do DEJT de 13/11/12, com publicação em 14/11/12. 


