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AULA 01: APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA, 

OBJETIVOS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Prof. Thiago Gomes  

1. Identificação da Disciplina: Direito Trabalhista 

2. Professor: Me. Thiago Gomes  

3. Carga Horária: 4 h/a semanais 

4. Ementa (Pontos elementares)  

A Ciência do Direito. Direito do Trabalho. Direito 

Comercial. Direito Tributário. Direito Civil. Código do 

Consumidor.Transferência de Tecnologia. Propriedade 

Intelectual e Industrial. 

5. Objetivos da disciplina 

 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos ou normativos com a devida 

utilização das normas técnico-jurídicas e proposições 

básicas do direito. 

 Julgamento e tomada de decisões considerando os 

comportamentos do ser humano. 

 Compatibilizar teoria e prática, proporcionando ao 

aluno, durante todo o curso, formação teórica 

sedimentada e interdisciplinar. 

 

6. Métodos de Avaliação 

7. Regras 

Atividades paralelas. Uso do celular. Controle da 

Frequência. Entrega de trabalhos. Reunião das carteiras. 

Cola.  Utilização de Códigos.  

8. Bibliografia 

CLT. Constituição da República Federativa do Brasil. 40ª 

ed. Editora Saraiva, 2007. 

MARTINS, SÉRGIO PINTO, Comentários à CLT. 11ª ed. 

Editora Atlas, 2007. 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do 

direito. Rio de Janeiro: Forense.  

AULA 02: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 

Você sabe como o direito interfere na sua vida? 

1. O QUE É O DIREITO? 

É a ciência, área do conhecimento, que estuda o conjunto 

de normas e regras de conduta que regem os indivíduos 

em sociedade. 

 As normas jurídicas refletem o entendimento do que é 

justo para uma determinada cultura em certo momento 

histórico. 

2. FONTES DO DIREITO 

De onde surgem essas regras que determinam o fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa? 

 Nas primeiras comunidades 

 Nos dias atuais 

Principais fontes do direito  

Lei: Norma escrita, elaborada pelo poder estatal 

competente, de cumprimento obrigatório por todos.  

Jurisprudência: Conjunto de decisões judiciais uniformes 

em casos semelhantes emitidas pelo poder Judiciário. 

Doutrina: Interpretação da Lei feita pelos estudiosos da 

matéria. 

Costume: É o uso geral, constante e notório de uma regra 

estabelecida pelo povo e não pelo poder estatal. 

Princípios gerais do direito: São regras fundamentais 

que devem ser observadas na criação e aplicação das leis. 

3. AS DIVISÕES DO DIREITO 

 Aonde está a sociedade, lá está o direito. 

 Crescimento da sociedade/ Novos 

problemas/Ampliação do Direito 
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 Para fins didáticos o direito foi subdividido em áreas 

de acordo com seu enfoque principal.  

4. AS DIVISÕES DO DIREITO 

A.Direito Público: É ramo, divisão, parte do direito que 

prevê normas legais de conduta em que o interesse 

público é imediato e prevalece sobre o privado. 

A.1. Externo  

A.1.1. Direito Internacional Público: Trata do conjunto de 

normas que rege as relações entre Estados soberanos 

(países), definindo direitos e obrigações. 

A.2. Interno  

A.2.1. Constitucional: Trata do conjunto de normas que 

definem a estrutura, organização, funcionamento do 

Estado (país) e os direitos fundamentais de seus cidadãos.  

A.2.2. Tributário: Trata do conjunto de normas que 

definem os valores e condições de sua arrecadação para 

que o Estado possa realizar os serviços públicos. 

A.2.3. Penal: Trata do conjunto de normas que definem 

certas condutas não devem ser adotadas por indivíduos 

em sociedade em razão de seu perigo à sociedade e que, 

se praticadas, estão sujeitas a sanção pelo poder estatal. 

A.2.4. Processual: Trata do conjunto de normas que 

definem as regras e procedimentos a serem adotados 

judicialmente pelo Estado na solução do conflito de 

interesses. 

 

B. Direito Privado: É ramo, divisão, parte do direito que 

prevê normas legais de conduta que o interesse privado é 

imediato e prevalece sobre o público. 

B.1. Comum  

B.1.1. Civil: Conjunto de normas que disciplina, entre 

outras matérias, as regras a serem observadas na 

realização de contratos, casamentos, adoções e relações 

patrimoniais de locação/posse. 

B.2. Especial  

B.2.1. Empresarial: Conjunto de normas que disciplina o 

exercício da atividade empresária.  

B.2.2. Trabalho: Conjunto de normas que disciplina a 

relação existente entre empregados e empregadores. 

 

Dúvidas... 

 

www.professorgomes.wordpress.com 

 


