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I - Objetivos 

GERAIS- Ensino do Direito Processual do Trabalho, enfocando a formação humanística com o 
desenvolvimento  de um juízo crítico do aluno do curso de direito, de forma a proporcionar a 
perfeita compreensão das normas do processo trabalhista, direcionando para a pesquisa e 
compreensão do Direito positivo e o desenvolvimento da capacidade de argumentação e 
aplicação lógica e racional desses preceitos.Proporcionar ao aluno um conhecimento pleno 
acerca dos conceitos jurídicos atinentes à temática,  e sua correlação com as demais 
disciplinas jurídicas, bem como uma análise pontual da  jurisprudência atualizada do tema, 
notadamente os precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal 
e, por conseguinte, habilitá-los a solucionar questões jurídicas surgidas no cotidiano 
profissional com o conhecimento específico do conteúdo ministrado no curso. 
ESPECÍFICOS - Conceituação do Direito Processual do Trabalho, demonstrando a correlação 
entre a Ciência Jurídica e o Direito Positivo, traçando seu conteúdo e extensão e o seu 
relacionamento com as demais disciplinas jurídicas, de modo a facilitar seu entendimento e o 
papel que desempenha quanto à unicidade do Direito. 
Formação e informação aos alunos do curso de graduação, proporcionando-lhes uma visão 
ampla sobre o Direito Processual do Trabalho e das normas do direito material que lhe servem 
de suporte.Colocar aos alunos as concepções básicas da disciplina como condição para um 
perfeito entendimento das normas processualistas e a subsidiaridade da aplicação do Código 
de Processo Civil.Proporcionar aos alunos as definições e a compreensão das expressões 
específicas adotadas pela disciplina como: dissídio individual e dissídio coletivo, seu 
processamento e seu procedimento, os ritos processuais adequados ao seu desenvolvimento, 
demonstrando os fundamentos jurídicos do processo do trabalho, a aplicação de suas regras, 
as nulidades, normas e princípios, além de demonstrar a inafastabilidade da apreciação 
judicial e a obediência ao devido processo legal.Proporcionar ao aluno o seu preparo na 
aplicação prática da parte material e processual do trabalho,  para torná-lo apto ao 
desempenho dos misteres relacionados ao exercício da advocacia trabalhista e a correta 
aplicação dos preceitos processuais adequados para atingir a sua finalidade, como também a 
permitir-lhe alcançar sucesso em concursos públicos na área  jurídica. 

II –Ementa 
Aspectos Constitucionais do Direito Processual do Trabalho. A aplicação do Código de 
Processo Civil. Introdução ao Direito Processual do trabalho. Justiça do Trabalho: Varas do 
trabalho. Tribunais superiores: TRT e TST. Competência material e territorial da Justiça do 
Trabalho. Características do Processo do Trabalho: atos e prazos processuais. Dissídios 
trabalhistas: reclamação trabalhista. Partes nos dissídios trabalhistas. O dissídio individual 
simples e plúrimo. Procedimentos: sumário, sumaríssimo e ordinário. A petição inicial. Da 
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citação. Da audiência. Da contestação. Da Conciliação. Das Provas. Da sentença trabalhista. 
Recursos. Recurso ordinário. Recurso adesivo. Recurso de Revista. Agravo Regimental. 
Recurso extraordinário. Correição parcial. Execução Trabalhista. Processo de Liquidação de 
sentença. Dos meios impugnáveis na execução. Da citação para pagar. Da penhora. Dos 
embargos à execução. O agravo de petição. Praceamento dos bens. Embargos à 
adjudicação. Embargos de terceiro. Execução contra a Fazenda Pública. Dissídios Coletivos: 
ação de cumprimento. Ações Especiais. 

III- Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

1 - ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO DO TRABALHO. A 
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 
2 - INTRODUÇÃO AO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. 
Conflitos e forma de composição. Conflitos e integração. Auto defesa, auto 
composição e heterocomposição.  
3 - A JUSTIÇA DO TRABALHO: Organização Judiciária do Trabalho.  O 
trabalho e sua proteção legal; Disposições constitucionais concernentes ao 
trabalho. Poder Normativo da Justiça do Trabalho. A finalidade social do 
processo trabalhista 
4 - ORGÃOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO: Composição. Varas do Trabalho: 
composição e funcionamento. O Juiz do Trabalho. Tribunais Regionais do 
Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho: composição e funcionamento. 
Precedentes normativos e Orientação Jurisprudencial.  O Ministério Público 
do Trabalho. 
5 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Competência material. 
Órgãos do Poder Judiciário. Competência territorial: local da prestação de 
serviços; o foro optativo. Foro dos viajantes e agentes. Inexistência do foro de 
eleição. 

1º BM 

6 - CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DO TRABALHO. Informalismo. 
Celeridade. Oralidade. Concentração. O “jus postulandi”. Natureza 
conciliatória do processo trabalhista. Atos e prazos processuais trabalhistas. 
Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. 
7 - DISSÍDIOS TRABALHISTAS: Conceito e espécie. As partes nos dissídios 
trabalhistas individuais e especiais (inquérito judicial). Intervenção de 
terceiros: oposição, assistência, embargos; denunciação da lide; chamamento 
ao processo. Substituição processual. As partes nos dissídios coletivos. 
8 - O DISSÍDIO INDIVIDUAL: simples e plúrimo. Procedimento sumário. 
Procedimento sumaríssimo. O procedimento ordinário. Comissões de 
Conciliação Prévia. 
9 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Petição Inicial: Conceito. Espécies: verbal 
e escrita.  A citação no processo do trabalho: via postal, por mandado e por 
edital. Audiência: conceito. Presença das partes. O Reclamante e o 
Reclamado. Arquivamento e revelia. Contestação: conceito. Momento da 
apresentação. Preliminares e exceções. Prescrição. Defesa de mérito. 
Conciliação: obrigatoriedade; momentos processuais; sentença 
homologatória. 
10 - DAS PROVAS: conceito, natureza, objeto; ônus da prova; espécies de 
provas; depoimentos pessoais; testemunhas; contradita; documentos; prova 
pericial. 
11 - SENTENÇA TRABALHISTA: razões finais orais; proposta final de 
conciliação; A sentença trabalhista e suas peculiaridades: o relatório, a 
fundamentação e a conclusão. Sentença líquida e ilíquida. Efeitos da 
sentença: coisa julgada. Embargos declaratórios. 

2º BM 

12 - RECURSOS NO PROCESSO DO TRABALHO. Espécies de recurso: 
recurso ordinário, recurso por imposição legal. Duplo grau de jurisdição. 
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Pressupostos do recurso. Efeitos do recurso ordinário. Razões e contra-
razões de recurso. Depósito recursal. Deserção. 
13- RECURSO ADESIVO. Cabimento. Forma de interposição. 
14- RECURSO DE REVISTA. Cabimento. Divergência jurisprudencial. 
Uniformização de jurisprudência nos tribunais regionais. Dos Embargos para 
seção de dissídios individuais do TST. Pressupostos. Procedimento. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. Procedimento.  Agravo de Petição. Embargos 
infringentes e de divergência; 
15 - AGRAVO REGIMENTAL. Recurso de Revisão. Conceito e fundamento. 
16 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO para o STF; Cabimento e procedimento 

 

 

 

3º BM 

17 - EXECUÇÃO TRABALHISTA. Conceito. Sentença líquida e ilíquida:  
18 - PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Cálculos da Liquidação. 
Cálculos do Contador, arbitramento e artigos de liquidação. Impugnação dos 
cálculos. 
19 - DOS MEIOS IMPUGNATIVOS NA EXECUÇÃO. Da citação para pagar. 
Da penhora. Dos embargos à execução. O agravo de petição. Praceamento 
dos bens: arrematação, adjudicação, remição. Embargos à adjudicação e à 
Arrematação. Embargos de terceiro. . 
20 - DISSÍDIOS COLETIVOS: Forma de solução dos conflitos coletivos de 
trabalho. Dissídio de Natureza Jurídica e de Natureza Econômica. Ação de 
Cumprimento. 
21 - AÇÕES ESPECIAIS: Ação Rescisória. Mandado de Segurança. Ação de 
Consignação em Pagamento. Medidas cautelares: arresto e sequestro. Ação 
Monitória 

4º BM 

IV - Atividades Extraclasse (TED) 

A fixação, dar-se-á através de exercícios de raciocínio lógico com perguntas e respostas em 
aula, e, fora dela, através da leitura de textos indicados, resenhas, revisão bibliográfica e 
trabalhos.  

Petição Inicial e Contestação 1º BM 

Petição Inicial, Contestação, Embargos de Declaração, Recurso Ordinário 2º BM 

Agravo de Instrumento, Recurso de Revista, Embargos no TST, Recurso 
Extraordinário 

3º BM 

Agrado de Petição, Embargos à Execução, Impugnação à Sentença de 
Liquidação; Consignação em Pagamento; Inquérito Judicial para Apuração de 
Falta Grave; Mandado de Segurança; Ação Rescisória 

4º BM 

V - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

Resolução de casos concretos envolvendo o Direito do Trabalho e Direito 
Processual do Trabalho, pesquisas de jurisprudência e doutrina acerca de 
questões específicas, com enfoque especial às OJ’s e Súmulas do TST. 
Análise básica sobre a forma e disposição das principais peças processuais, 
tais como petição inicial, contestação, recursos, ações especiais. 

1º BM 

Petição Inicial, Contestação 2º BM 

Recursos 3º BM 

Procedimentos Especiais e Executivos 4º BM 
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VI - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

Aulas expositivas e interativas. Dinâmica em grupo. Trabalhos individuais e 
em grupo. Resolução de problemas práticos. Apresentação de textos 
selecionados e quadro negro. 

1º BM 

Aulas expositivas e interativas. Dinâmica em grupo. Trabalhos individuais e 
em grupo. Resolução de problemas práticos. Apresentação de textos 
selecionados e quadro negro. 

2º BM 

Aulas expositivas e interativas. Dinâmica em grupo. Trabalhos individuais e 
em grupo. Resolução de problemas práticos. Apresentação de textos 
selecionados e quadro negro. 

3º BM 

Aulas expositivas e interativas. Dinâmica em grupo. Trabalhos individuais e 
em grupo. Resolução de problemas práticos. Apresentação de textos 
selecionados e quadro negro. 

4º BM 

VII - Atividades Avaliativas - Quatro provas, peso (8) e quatro trabalhos, peso (2). 

1º BM 
2º BM 

3º BM 

Prova e trabalho em sala 

Prova e trabalho em sala 

Prova e trabalho em sala 

Prova e trabalho em sala 4º BM 

VIII - Bibliografia Básica 

MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. Edição: 4ª Ano: 2017, Jus Podium.  
PEREIRA, Leoni. São Paulo: Saraiva. Manual do Processo do Trabalho 

IX - Bibliografia Complementar 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do trabalho. São Paulo: Atlas 
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X - Professor 

Mauri Buzinaro 

Docente da Disciplina 

 

 

 

 


