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Ementa: Estudo analítico de casos práticos e respectivas ações e procedimentos na área trabalhista,
com exame da jurisprudência dominante no Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal
Federal. Análise e elaboração de peças processuais relativos aos temas propostos a partir de casos
simulados e reais. Estudo do Código de Ética e Estatuto da OAB. Apresentação de questões
processuais e de direito material inerentes aos conflitos trabalhistas existentes entre os diversos
interesses privados, propiciando a possibilidade de desenvolver raciocínio que  capacite o discente
a solucionar problemas concretos, considerando as técnicas de conciliação, enfocando nos meios
alternativos de solução de controvérsias.

Objetivo: O aluno deverá aprender a prática real e simulada em casos jurídicos inseridos na
competência da Justiça do Trabalho, além do significado do sentido psicossocial do exercício da
advocacia através dos interesses dos atores sociais; identificar o conceito de hipossuficiência e de
gratuidade de justiça; diagnosticar o enquadramento jurídico das controvérsias nas relações de
trabalho, conforme o Direito aplicável à espécie. Realização de visitas orientadas para uma melhor
visualização da prática trabalhista, bem como para difundir a cultura jurídica conhecendo algumas
instituições que auxiliam na solução de conflitos trabalhistas, considerando a indisponibilidade dos
direitos individuais trabalhistas.

Metodologia / Diretivas: Aulas práticas com atendimento ao público, o que levará o aluno ao
estudo de casos concretos. Solução de problemas pelos alunos com orientação do professor. Análise
do texto legal com abordagem doutrinária. Elaboração de peças processuais com leitura e discussão,
em grupo ou individualmente, das posições divergentes da doutrina e das distintas orientações
jurisprudenciais. Realização de audiências. Visitas orientadas pelo professor. Palestras.
Acompanhamento de processos no Fórum.

Avaliação. Elaboração de uma peça processual a partir de um caso simulado, sendo facultado a
utilização de legislação. Avaliação teórica em forma de provas discursivas acerca do conteúdo
ministrado, provocando a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados. Estudo de Caso
e Jurisprudência.

Conteúdo Programático
UNIDADE I – Ética Profissional
1.1. Estudo geral do Código de Ética e Disciplina da OAB.
1.2. Ética profissional nas relações com o cliente.

UNIDADE II – Ação Trabalhista e a Petição Inicial
2.1. Requisitos da Petição Inicial.



UNIDADE III - Antecipação de Tutela no Processo Trabalhista
3.1. Disposições gerais.
3.2. Antecipação de Tutela.

UNIDADE IV- Contestação, Reconvenção, Exceção
4.1. Disposições gerais.
4.2. Contestação.
4.3. Reconvenção.
4.4. Exceção.

UNIDADE V – Audiência
5.1. Instrução processual, depoimento pessoal, inquirição de testemunhas.
5.2. Ética profissional do advogado e a figura do preposto. Art. 23 do Código de Ética e Disciplina
da OAB e art. 18 da Lei nº 8.906/94.

UNIDADE VI – Recursos no Direito do Trabalho
6.1. Disposições gerais.
6.2. Recursos em espécie.
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