
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
CÓDIGO: DIR 03802
CARGA HORÁRIA: 60 HS 
PRÉ-REQUISITO(S):  DIR 00284 (Direito do Trabalho I)  e DIR 03797 (Direito Processual 
Civil IV)

EMENTA:
Direito Processual do Trabalho: o processo trabalhista e sua relação com o processo civil: 
diferenças  e  semelhanças.  Fontes  e  princípios  do  Direito  Processual  do  Trabalho. 
Competência.  Partes.  Dissídios  individuais:  petição  inicial,  notificação,  audiência, 
conciliação,  prova, valor  da causa.  Instrução trabalhista.  Sentença.  Recursos e execução. 
Procedimentos especiais. Órgãos da Justiça do Trabalho. O Ministério Público .

1- OBJETIVOS:

Adquirir  informações  básicas   sobre o papel  do Direito  Processual  do  Trabalho e sua 
contribuição para a promoção da pacificação dos conflitos entre as forças do capital e do 
trabalho,  principalmente  no  nosso  país.  Compreender  dos  institutos  processuais 
trabalhistas,  através  do  conhecimento  do  ordenamento  jurídico,  dando-se  enfoque  aos 
aspectos  práticos,  de  modo  a  iniciar-seno  exercício  de  qualquer  atividade  profissional 
relacionada a esse ramo especializado da árvore jurídica.

2- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:UNIDADES

O programa abrange todos os aspectos alusivos ao direitos processual individual contidos 
na  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  na  Constituição  Federal  de  1988  e  legislação 
complementar, compreendendo cinco partes:

2.1- a primeira parte destina-se à introdução ao estudo do direito processual do trabalho, 
versando,  v.g.,  sobre o conceito da disciplina,  denominação,  formação histórica,  relação 
com o direito material do trabalho, fontes, princípios e interpretação do direito processual 
do trabalho;
2.2-  a  segunda  diz  respeito  à  organização  da  Justiça  do  Trabalho:  composição, 
representação partidária, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, 
Juntas de Conciliação e Julgamento: funcionamento. O Ministério Público do Trabalho: a 
Procuradoria Geral do Trabalho e as Procuradorias Regionais do Trabalho.
2.3-  a  terceira  trata  da  competência  da  Justiça  do  Trabalho:  competência  em  razão  da 
matéria e das pessoas, competência territorial e funcional;
2.4-  a  quarta  parte  cuida  das  ações  trabalhistas:  conceito  de  ação,  classificação,  ação 
declaratória incidental trabalhista, condições da ação;
2.5-  a  quinta  e  última  parte  guarda  pertinência  com  o  dissídio  individual:  processo  e 
procedimento,  pressupostos  processuais,  petição  inicial  trabalhista, jus  postulandi, 
substituição  processual,  atos  processuais,  intimação,  prazos  conciliação,  contestação, 
provas,  nulidades,  despesas  processuais,  citação,  audiência,  sentença,  sistema  recursal 
trabalhista, execução trabalhista, medidas cautelares, procedimentos especiais.

3 – METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas e de seminários. 
Considerando a necessidade do estudo e da leitura extra-classe, serão exigidos resumos de 
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textos abordando problemas atuais relacionados ao programa da disciplina, selecionados a 
partir de recentes decisões judiciais e notícias da imprensa  (Estudo de casos práticos).

4 - RECURSOS

Quadro e giz, transparências e textos.

5- AVALIAÇÃO

DIAGNÓSTICA: levantamento de necessidades
FORMATIVA:     auto-avaliação - participação, assiduidade, pontualidade.
SOMATIVA:       duas provas escritas,  resumos, pesquisas e trabalhos individuais

6- BIBLIOGRAFIA:
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BOMFIM, B.  Calheiros  e  SANTOS,  Silvério.  Dicionário  de  decisões  trabalhistas.  Rio  de 
Janeiro, Trabalhistas, 1998.
GIGLIO, Wagner D. Direito processual do trabalho. São Paulo, Ltr, 1999.      
MALLET, Estevão. Apontamentos de Direito processual do trabalho. São Paulo, Ltr, 1999.
MALTA,Cristóvão P. Tostes. Prática do Processo Trabalhista. São Paulo. LTr., 1999.
MARTINS  FILHO,  Ives  Gandra  da  Silva.  Processo  Coletivo  do  Trabalho,  São  Paulo. 
LTr.1999.
NASCIMENTO,Amauri  Mascaro.Curso  de  Direito  processual  do  Trabalho.São  Paulo, 
Saraiva,1998.

Sugerimos,  ainda,  a  leitura  de  revistas  especializadas,  como  Revista  de  Legislação  do 
Trabalho -  LTr,  Revista Síntese Trabalhista,  Revista Genesis,  Revista dos Tribunais  (em 
matéria trabalhista) etc.
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