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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado Profissionalizante 

 
Unidade curricular 
Direito do Trabalho III 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Pedro Madeira de Brito – 2 horas/semanais 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Sem outros docentes 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Os objetivos da aprendizagem visam garantir um conhecimento completo do Direito do Trabalho o qual inclui o 

ramo processual que lhe é instrumental. O estudo do processo do trabalho procura equacionar as divergências e 
convergências entre o processo de trabalho e o processo civil, mas igualmente permitir que oa alunos no futuro 
tenham conhecimento dos meios processuais pelas quais se resolvem os litígios laborais. Procura-se ainda que se 
discuta a autonomia do processo do trabalho face ao processo civil. A aplicação do novo Código de Processo Civil 
ao Código de Processo do Trabalho é tópico essencial de discussão 

 
Conteúdos programáticos 
Princípios de processo do trabalho. Pressupostos processuais específicos. Diferentes tipos de processo de 
trabalho. Composição da lide no processo do trabalho. Tramitação processual comum e especial. Processo 
executivo Recursos em processo de trabalho 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos visam identificar as especificidades do processo do trabalho e consequente 
permitem uma aproximação ao direito processual instrumental ao Direito do Trabalho cumprindo o objetivo de 
reconhecer a dimensão processual do direito do trabalho. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Aulas teóricas de apresentação das matérias gerais e apresentação de trabalhos por grupos pequenos de alunos 

sobre os conteúdos do processo do trabalho. Os trabalhos devem ter uma componente descritiva do regime das 

incidências do processo civil e da jurisprudência. Deve ainda ser feito um exame final da disciplina para avaliar os 

conhecimentos dos alunos 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A metodologia de ensino é coerente com os objetivos, porquanto a realização de um trabalho sobre diferentes 
aspetos específicos do processo de trabalho permite identificar a articulação do processo do trabalho com o 
processo civil e com o Direito do trabalho. 
 
Bibliografia principal 
AAVV - Curso de Direito Processual do Trabalho, Lisboa, 1964. 
AAVV - Estudos do Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, V, Coimbra, 2007. 
AAVV - Estudos do Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, VI, Coimbra, 2012. 
AAVV - O novo Processo Civil - Impactos do Novo CPC no Processo do Trabalho, 2.ª ed, 2014. 

Alegre, Carlos - Código de Processo do Trabalho Anotado, Coimbra, 2001. 
Brito, Pedro Madeira de - A tramitação do processo declarativo comum no Código de Processo do Trabalho, in Estudos 
do Instituto de Direito do Trabalho, III, Coimbra, 2002, 443-471. 



 

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt 

Correia, João/ Pereira, Albertina - Código de Processo do Trabalho Anotado, Coimbra, 2015. 

Ferreira, Alberto Leite - Código de Processo do Trabalho Anotado, 4.ª ed, Coimbra, 1996. 
Lopes-Cardoso, Álvaro - Manual de Processo do Trabalho, Lisboa, 2000. 
Martinez, Pedro Romano - Direito do Trabalho, 7.ª ed, Coimbra, 2015. 
Martins, Alcides - Direito do Processo Laboral, 2.ª ed, Coimbra, 2015. 

Pinheiro, Paulo Sousa - Curso Breve de Direito Processual do Trabalho, 2.ª ed, Coimbra, 2014. 

 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Professional Master Course 

 
 

Curricular unit 

Employment Law III 

 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Pedro Madeira de Brito – 2 hours/week 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
None 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
The learning objectives to get a global knowledge of employment law including the labour process as instrumental to 
this branch. The study of the employment process has the objective identify the differences and similarities between 
the special process law applied to employment law disputes and the civil process, but also allow the students in the 
future to be aware about employment disputes resolution. We want also to discuss the autonomy of special process 
law applied to employment law disputes compared to civil proceedings. 
 
Syllabus 
Principles of the labour process law. Specific inadmissibility. Different types of process. Setlement of the dispute. 
Common and Special Procedure. Appels 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The syllabus aims  is the identification of the specificities of the employment procedure in court  and consequently 
allow an approximation of procedural law to employment Law fulfilling the objective of recognizing the procedural 
dimension of employment law. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Lectures presentation of general aspect and presentation works by small groups of students on the contents of the 
employment procedure. Works must have a descriptive of incidences of civil procedure in employment procedure and 
study of case law. A final examination of the course should be done to assess students' knowledge 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The teaching methodology is consistent with the learning outcomes, because the work on different aspects of the 
employment procedure give the students the opportunity to identify  the articulation of the employment procedure 
with the civil procedure and substantive employment law 
 
Main Bibliography 
Martinez, Pedro Romano - Direito do Trabalho, 6.ª ed, Coimbra, 2013. 
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Pinheiro, Paulo Sousa - Curso Breve de Direito Processual Do Trabalho: Conforme As Alterações Ao Código de Processo 
Do Trabalho, Introduzidas Pelo DL No 295/2009, de 13 de Outubro, 2010. 
AAVV - Curso de Direito Processual do Trabalho, Lisboa, 1964. 
AAVV - Estudos do Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, V, Coimbra, 2007. 
AAVV - Estudos do Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, VI, Coimbra, 2012. 
Brito, Pedro Madeira de - A tramitação do processo declarativo comum no Código de Processo do Trabalho, in Estudos 
do Instituto de Direito do Trabalho, III, Coimbra, 2002, 443-471. 
Lopes-Cardoso, Álvaro - Manual de Processo do Trabalho, Lisboa, 2000. 
Alegre, Carlos - Código de Processo do Trabalho Anotado, Coimbra, 2001. 
Ferreira, Alberto Leite - Código de Processo do Trabalho Anotado, 4.ª ed, Coimbra, 1996. 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


