
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

Disciplina: PRÁTICA TRABALHISTA.

Código: DIR09876.

Carga horária: 60h.

Pré-requisito: Direito  Processual  do  Trabalho  (DIR03802)  e  Prática  Cível 
(DIR09874).

Ementa: Prática Jurídica Simulada. Resolução de problemas práticos através 
da elaboração de peças processuais ligadas a cada disciplina. O cotidiano do 
bacharel em direito.

Objetivos:  1)  Ministrar  informações  básicas  ao  aluno  sobre  atividades  de 
prática trabalhista; 2) Exercício por parte do aluno em sala de aula de prática 
jurídica  simulada;  3)  Compreender  dos  institutos  materiais  e  processuais 
trabalhistas,  através  do  conhecimento  do  ordenamento  jurídico,  dando-se 
enfoque  aos  aspectos  práticos,  de  modo  a  propiciar  ao  aluno  a  iniciação 
técnica  indispensável  ao  exercício  de  qualquer  atividade  profissional 
relacionada a esse ramo especializado da árvore jurídica; 4) Compreender do 
procedimento de arbitragem no Direito do Trabalho.

Conteúdo programático:
1. Aspectos  alusivos  ao  direito  processual  individual  contidos  na 

Consolidação das Leis do Trabalho, na Constituição Federal de 1988 e 
legislação complementar.

2. Comissão de arbitragem como solução para problemas trabalhistas.
3. Jurisdição, competência.
4. Elaboração da petição inicial.
5. Elaboração da resposta do réu.
6. Elaboração de sentença.
7. Elaboração de recursos e peças referentes ao processo de Execução e 

Cautelar.
Metodologia:  Exposições  dialogadas,  Estudos  de  casos,  dramatizações,  e 
resolução  de  problemas  a  serem  trabalhados  em  grupos,  sempre  com  a 
preparação  de  peças  que  servirão  de  base  para  a  avaliação.  Atendimento 
individualizado  a  partir  de  necessidades  detectadas.  O  comparecimento  ao 
escritório modelo ou estágio supervisionado será exigido.

Recursos: Quadro e pincel, slides e vídeos.
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Avaliação:  Far-se-á  avaliação dos diversos  tipos  de atividades  e  trabalhos 
realizados,  atribuindo-lhes  individualmente  um valor  de  pontuação,  em que 
serão  ressaltados  os  seguintes  aspectos:  correção  gramatical,  acerto  no 
emprego do vocabulário técnico-jurídico, forma de apresentação e conteúdo da 
fundamentação jurídica desenvolvida.

Bibliografia obrigatória:

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 8ª. 
edição. São Paulo: LTr, 2010. 

MALLET,  Estevão.  Apontamentos  de  Direito  processual  do  trabalho.  São 
Paulo, Ltr, 1999.

NASCIMENTO,Amauri Mascaro.Curso de Direito processual do Trabalho.São 
Paulo, Saraiva,1998.

Bibliografia complementar:

GIGLIO, Wagner D. 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.
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