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A  

 

acidente por equiparação                 281

ação declarativa de justa causa              294

ação plúrima                       283

ação rescisória e ação revisional             327

acentuado grau de previsibilidade de dano        349

acesso à prova                      310

acidente in itinere                    309

adjudicação                       289

administração pública de interesses privados      316

agravamento superveniente das sequelas         309

alvará para trabalho infantil               316

amenização do rigor da lei                360

antecipação de prova                   340

aplicação da lei em profundidade            317

aposentadoria compulsória                334

art. 118 da Lei 8.213/91                 320

art. 156/CCB                       319

art. 156/CPC                       343

art. 406 da CLT                     316

art. 54 da lei 11.101/05                  352

art. 93 da Lei 8.213/91                  343

assédio moral estratégico                333

assédio moral organizacional ou institucional      335

ator de arena                       338

auto de infração                     350

 

C  

 

cautelar de exibição de documento            340

ciclos repetitivos e pré-estabelecidos           353

cláusula de condição suspensiva             292

cláusula indenizatória desportiva            338

cláusula social e selo social               337

CNJ                           358

código de ética e disciplina empresarial         337

competência pelo critério objetivo            345

competência residual                   283

competência territorial                  310

complementaridade normativa              359

concretismo interpretativo                355

conduta antissindical                285,  331

ÍNDICE

confusão patrimonial                   282

consignação de coisa                  318

contrato acessório                   292

contrato de facção                   323

contrato especial de trabalho desportivo        338

Convenção 111 da OIT                299

Convenção 138/OIT               300,  316

Convenção 155/OIT                  304

Convenção 158/OIT               293,  347

Convenção 182 da OIT                286

Convenção 94/OIT                   336

Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 341

convergência das fontes legislativas          359

convicções religiosas                 362

cota para negros - Lei 12.990/2014          328

cultura de precedente                 357

D  

 

demanda de inclusão                  328

dependente econômico da vontade do tomador    336

desconsideração inversa da personalidade jurídica   282

devedor contumaz                   319

deveres do executado                 315

devido processo legal administrativo         332

devolutividade horizontal               302

dialeticidade da lide                  335

diplomação para a validade do negócio jurídico    326

direito à profissionalização              330

direito adquirido ou expectativa de direito       292

direito ao silêncio ou omissão             315

direito de greve                    331

direito de greve - trabalhador temporário       285

direito intertemporal                  297

dolo recíproco                     317

dono da obra                      287

dosimetria do dano moral - acidente ou doença    322

dupla vista                       350

 

E  

 

efeito repristinatório                  313

empresa de tendência                 299



equidade                        360

escopo principiológico de coalizão           331

Estado Liberal e Estado Garantidor          361

ética ambiental laboral                 314

ética de transgressores                 317

excesso de direito                   293

excesso de execução                  315

excesso de linguagem                 362

exercício ilegal da profissão              326

F  

 

facebook                        290

fator etiológico - doença                308

foro optativo                      312

fragmentação da cadeia produtiva           341

função social da empresa               314

função social da propriedade              323

 

G  

 

garantia de emprego - contrato a termo        321

gestão por medo ou por estresse            335

greve ambiental                    340

 

I  

 

imagem corporativa                  337

imagem ou intimidade                 324

imóvel como fato gerador da contribuição       312

impenhorabilidade da meação             289

incoerência de comportamento e boa-fé objetiva    346

informalidade do trabalho imposta           298

interesses metaindividuais socialmente relevantes   287

interpretação sistemática e teleológica         359

 

J  

 

jornada in itinere                    303

juízo de retratação                   301

Justiça deve atingir as camadas marginalizadas    358

justiça do caso concreto                356

justiça itinerante                    358

 

L  

 

LC 150/2015                      297

legislador atípico                    304

Lei 6858/80                      325

liberdade de manifestação do pensamento       362

limbo previdenciário                  329

LISTA TIP                       286

litisconsórcio passivo necessário            345

livre exercício de profissão              298

M  

 

meio de integração do direito             360

meios conducentes à exoneração de sua mora     318

método criativo do intérprete             359

modificação no estado de fato             327

N  

 

nexo técnico epidemiológico              320

novação de dívidas                   352

novas formas de organização do trabalho       353

NR 9, NR 16 e NR 20                 349

O  

 

opção de compra de ação               292

ordem de habilitação entre dependentes ou sucessores 

                            351

P  

 

pauta de reivindicação e negociação prévia      331

ponderação de interesses                325

ponderação de valores constitucionais         295

portador do vírus HIV                 325

prática de incentivo, estímulo ou prêmio por terceiro 324

prescrição - FGTS                   311

prescrição - inequívoca ciência da lesão        334

prescrição privilegiada                 306

princípio da aptidão para a prova           304

princípio da cegueira deliberada            339

princípio da concordância prática           339

princípio da eficiência e da impessoalidade      348

princípio da independência de instâncias        332

princípio da irretratabilidade              301

princípio da máxima proteção             286

princípio da máxima proteção e prioridade absoluta  300



princípio da transcendência              342

princípio do ato contrário               347

princípio do concurso público             305

princípio do meio menos gravoso           315

princípio do non refoulement             341

princípio dos frutos da árvore envenenada       327

princípios axiológicos do direito            334

princípios como focos irradiadores de valores     356

proteção à infância                   355

 

R  

 

reabilitação profissional                333

reconvenção                      294

recursos repetitivos                  357

regras de organização                 295

relação jurídica de trato continuado          327

remição                        289

repristinação                      313

retrocesso social                    307

 

S  

 

substancialização da causa de pedir          284

Súmula 316/STF                    283

Súmula Vinculante 40                 296

súmulas vinculantes                  357

 

T  

 

taxa de reversão ou quota de solidariedade       296

taylorista-fordista                   353

teoria civilista das nulidades              326

teoria da ação como direito abstrato          284

teoria da causa madura                 302

teoria da irretroatividade das nulidades        326

terceirização atividade principal - Lei 6019/74     354

terceirização interna e externa             354

trabalho infantil                 300,  330

trânsito em julgado em momentos distintos      342

transparência para o fim de gerenciamento de risco  339

transporte de pessoas - art. 734 CCB          291

tutela da confiança                   346

 

U  

  

uniforme e logotipo                  324

V  

 

valores constitucionais em proteção à mulher     288

valores corporativos                  337

venda direta por iniciativa do próprio exequente    344

verdade sabida                     332


