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EMENTA 

Laboratório de Prática Jurídica Trabalhista é uma disciplina de natureza 

material/instrumental e essencialmente prática que materializa os procedimentos 

necessários para a atuação do advogado na Justiça do Trabalho. Tem por objetivo 

simular o desenvolvimento de situações que ocorrem no cotidiano trabalhista. 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver nos acadêmicos as habilidades práticas para as profissões relacionadas ao 

Direito, especialmente a prática da advocacia trabalhista. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Introduzir o acadêmico na prática forense trabalhista, traduzindo o dia-a-dia do 

advogado militante na referida área. 

b)  Complementar o estudo do direito material na área trabalhista em conjunto com 

o direito processual trabalhista e subsidiariamente com o processo civil e a Lei 

de Execução Fiscal. 

c) Equacionar o aprendizado da teoria trabalhista à utilização prática do processo 

de conhecimento. 

d) Auxiliar o aluno na elaboração das peças jurídicas (conforme os requisitos que 

lhes são inerentes), prática necessária à atividade judicante em todas as fases do 

processo. 

e) Analisar a postura ético-profissional do acadêmico nos diversos momentos nos 

            diversos momentos do estágio. 

 

METODOLOGIA 

 

A disciplina será ministrada de formas expositiva e prática, conectadas com os demais 

subsistemas jurídicos, pretendendo estimular a capacidade do estudante de 

interpretação e compreensão do conteúdo da disciplina, exigindo por vezes a 

recapitulação do direito material do trabalho e processual civil e do trabalho. Para tanto, 

serão trazidos casos concretos a fim de que o aluno elabore as peças jurídicas 

pertinentes, o que exigirá pesquisa e aplicação do conhecimento adquirido no curso de 

Direito. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do aluno será efetivada pela soma das notas decorrentes de cada peça 

processual efetivada pelo aluno no decorrer de cada unidade com a prova de Unidade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Petição Inicial 



 

2. Defesa do Réu 

2.1 Exceção de incompetência territorial 

2.2 Contestação/reconvenção 

3. Audiência 

4. Recursos no Processo do Trabalho 

4.1 Recurso Ordinário 

4.2 Embargos de Declaração 

4.3 Agravo de Petição. 

4.4 Agravo de Instrumento. 

4.5 Recurso de Revista. 
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