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EMENTA 

Direito Processual do Trabalho: conceito, histórico, características, princípios – Justiça do 
Trabalho: Organização e Competência. Atuais questões quanto à competência da Justiça do 
Trabalho: dano moral, acidente do trabalho, reparação de danos materiais. O Processo 
Trabalhista: O Dissídio Individual, O Dissídio Coletivo – Recursos – Execução – Perspectivas do 
Direito Processual do Trabalho. O procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho. As 
comissões de conciliação prévia. Poder Normativo da Justiça do Trabalho. 
 

OBJETIVOS 

 Desenvolver os conceitos gerais dos diversos tópicos da ementa proposta. 

 Analisar e esclarecer a respeito das variadas opiniões doutrinárias, jurisprudenciais e 
legais sobre a matéria.  

 Desenvolver o hábito de estudo voltado à aplicabilidade da matéria. 

 Demonstrar a aplicabilidade da matéria e sua importância no exercício da profissão. 

 Estabelecer os postulados básicos dos tópicos. 

 Pontificar as condições de aplicação dos aspectos substantivos da matéria.   

 Adequar a compreensão da matéria frente o texto legal. 

 Destacar, no que se refere à atividade profissional, os temas práticos da matéria.  

 Preparar o alunado para o estudo da disciplina, dotando-o dos conhecimentos básicos e 
de natureza instrumental, que lhe facilitem a manipulação dos conceitos técnicos ligados à 
matéria, em especial para o enfrentamento da realidade profissional. 
Estimular o raciocínio lógico e argumentação sobre a matéria. 
 

METODOLOGIA 

Pretende-se construir um saber que desperte o interesse do estudante sobre a matéria. As aulas 
serão dinâmicas, pretendendo estimular a capacidade do estudante de interpretação e 
compreensão de textos referentes à disciplina. Para isso, será solicitado previamente um estudo 
de texto indicado assim como a elaboração de uma resenha por um componente de cada grupo 
formado. Os mesmos promoverão em classe um breve relato dos pontos mais relevantes, após 
discussão dos mesmos com o grupo pertencente. Após a exposição dos estudantes 
representantes, a discussão será aberta aos demais, assim, todos os membros dos grupos 
estarão participando ativamente da produção do conhecimento. O conteúdo programático será 
cumprido seguindo a referida dinâmica, aferida a través dessas avaliações processuais a serem 
somadas às provas escritas, totalizando as notas utilizadas para calcular a média exigida para 
aprovação. 

 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

1. Justiça do Trabalho. 
1.1 Organização: Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Juízes do 
Trabalho. 
1.2 Competência: Jurisdição e competência, Competência em razão da matéria e da pessoa, 
Competência territorial. 
 



 
 
2. Processo Trabalhista. 
2.1 Partes: Conceito, denominação e capacidade. 
2.2 Mandato tácito. 
2.3 Substituição processual. 
2.4 Sucessão processual. 
2.5 Honorários de advogado. 
2.6 Assistência judiciária 
2.7 Prazos: Contagem dos prazos; Prazos trabalhistas. 
2.8 Custas e distribuição: Objetivo; Intimação; Denominação e finalidade. 
 
3. Ações trabalhistas e Instrução processual. 
3.1Procedimento comum: Postulação do autor (reclamante), Resposta do réu (reclamado). 
3.2 Provas 
3.3 Audiência 
3.4 Sentença. 
3.5 Procedimento Sumaríssimo: Objetivo e aplicação. 
3.6 Procedimento Sumário: Objetivo e aplicação. 
3.7 Comissões de conciliação prévias: Análise como condição da ação, Objetivo, finalidade e 
aplicação, Reflexos no processo trabalhista. 
3.8 Intervenção de terceiros. 
 
4. Teoria geral dos recursos trabalhistas e recursos em espécie (Dissídio Individual e Coletivo). 
4.1 Denominação de recurso: Finalidade e objetivo. 
4.2 Princípios recursais: Duplo grau de jurisdição, Unirrecorribilidade, Fungibilidade, 
Voluntariedade, Reformatio in pejus. 
4.3 Efeitos dos recursos: Devolutivo, Suspensivo, Translativo, Substitutivo. 
4.4 Pressupostos recursais – objetivos e subjetivos. 
4.5 Recursos em espécies: Ordinário, Embargos de declaração, Agravo de petição, Agravo de 
instrumento, Recurso de revista. 
4.6 Execução Trabalhista: Conceito; Natureza jurídica. 
4.7 Princípios da execução trabalhista. 
4.8 Fases da execução trabalhista (quantificação, constrição e expropriação) 
4.9 Legislação aplicável a execução trabalhista 
4.10 Responsabilidade patrimonial do devedor 
4.11 Títulos executivos trabalhistas judiciais extrajudiciais;  
4.12 Execução provisória e definitiva;  
4.13 Liquidação da sentença;  
4.14 Embargos à execução e exceção de pré-executividade - O duplo grau de jurisdição na 
execução trabalhista; Embargos de terceiros;  
4.15 Processos cautelares na Justiça do Trabalho: Finalidade e objetivo, Cautelares nominadas e 
inominadas; 
4.16 Procedimentos Especiais: Mandado de segurança, Consignação em pagamento, Hábeas 
corpus; Ação civil pública. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas e discussões em grupo com mediação do professor 
 

AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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