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Estágio Supervisionado II -   RETIFICAÇÃO 

Conteúdo programático de prática processual - 8º semestre 

 

Após verificação na grade curricular e nos respectivos conteúdos ministrados até 

a presente data aos alunos do 8º semestre (matutino e noturno) houve-se por bem realizar 

uma alteração no item  3.1. Peça processual a ser desenvolvida (manuscrita) relativo a 

pasta de estágio supervisionado II . 

Atualmente, o conteúdo solicitado é a apresentação de contrarrazões de apelação 

do caso concreto que se inicia com a seguinte frase:  No dia 20 de dezembro de 2019, na 

cidade do Rio de Janeiro, Rodrigo e um amigo foram para um bar para comemorar o fim 

de ano letivo e passaram a ingerir bebida alcoólica....  

 

A partir desta data, o item 3.1. Peça processual a ser desenvolvida (manuscrita) 

deve ser substituído por uma peça processual trabalhista, cujo conteúdo segue a abaixo: 

 

“Ronaldo, funcionário da sociedade empresária PetDog Ltda., comunicou 

a sua chefia direta no dia 25 de março de 2020, que não mais gostaria de 

trabalhar naquela empresa, pedindo a sua demissão. Informou a empresa 

que cumpriria o aviso prévio com trabalho, a partir do dia 01/04/2020, o 

que de fato ocorreu. Findo o contrato, Ronaldo ajuizou reclamação 

trabalhista afirmando que durante o aviso prévio não teve a redução da sua 

jornada em duas horas diárias nem faltou a sete dias corridos, razão pela 

qual requereu o pagamento de novo aviso prévio e sua integração para 

todos os fins. Considerando essa situação, você, como advogado(a) 

contratado(a) pela sociedade empresária, deve a defesa da sociedade 

empresária PetDog Ltda. deixando claro a tese de mérito que você 

sustentaria para defesa.” 

 

Gostaríamos de esclarecer que este corpo docente continua à disposição de todos os 

alunos para auxiliar no desenvolvimento das atividades proprostas.  

 

Atenciosamente,  

                                                     

Profª Drª Lays Helena P. e Silva Dolivet         Profª Ms. Silvia A. A. Pereira Barretto  

  Coordenação do Curso de Direito                 Coordenação de Estágio             


