
 

PLANO DE CURSO

EVENTO: 

TEMA Formação de Conciliadores e Mediadores - MÓDULO 04 

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

Roberta Corrêa de Araújo, Juíza do Trabalho do TRT da 6ª Região 

DATA DE REALIZAÇÃO 20 de março de 2018

HORÁRIO 8h às 17h

CARGA-HORÁRIA 8 horas/aula

PÚBLICO-ALVO Magistrados e servidores

FORMATO Aula teórica

MODALIDADE Presencial

Nº VAGAS 50

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sala de aula da EJUD7

OBJETIVOS 

Propiciar  noções  básicas  fundamentais  de  Direito  Processual  do
Trabalho  para  conciliadores  e  mediadores  a  fim  de  que  estejam
dotados  de  conhecimento  técnico  jurídico  para  superar  entraves,
propor   e  incentivar  soluções  viáveis  e  adequadas  no  processo  de
mediação e conciliação.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Direito Processual do Trabalho – Noções básicas de importância
na  audiência:  Princípios  do  processo  do  trabalho:  oralidade;
simplificação  processual;  celeridade.  Inovações  da  Lei  13.467   no
âmbito  da  conciliação  judicial  e  extrajudicial  nos  conflitos
trabalhistas. Competência: em razão da matéria; em razão da pessoa;
em razão do território.  Procedimento Sumaríssimo e Procedimento
Ordinário. Ônus da Prova. Distribuição do ônus. Inversão do ônus da
prova.  Principais  nulidades no processo do trabalho.  Representação
das partes e procuradores. Acordos em execução: momento oportuno;
processos no TRT, no TST, em AI; AP; embargos à execução; bens
penhorados, depósito recursal suficiente ou insuficiente; estabilização
da conta; parcelamento; incidência previdenciária; custas. Incidentes
em audiência  – casos concretos;  acordos simulados;  pluralidade de
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autores; pluralidade de réus Conciliação em Dissídios coletivos.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS(S) /
DIMENSÕES A SER(EM)

DESENVOLVIDA(S)

Após o treinamento,  o aluno será capaz de:  Identificar as questões
jurídicas relevantes do litígio; Contornar entraves jurídicos que surjam
como  empecilho  ou  complicador  de  uma  solução  satisfatória;
Propor/incentivar/  encaminhar   soluções  adequadas  e  juridicamente
viáveis para o deslinde da controvérsia. 

INSCRIÇÕES Site da EJUD7

MODELOS DE AVALIAÇÕES A
SEREM UTILIZADOS E PRAZO

PARA ENTREGA
Registro Reflexivo/sete dias corridos após a realização do curso.

CERTIFICAÇÃO

Emissão de certificado e aproveitamento do curso para quaisquer de
seus  fins,  regulamentado  pelos  termos  do  art.  2º,  §§  1º  e  2º,  da
Resolução  ENAMAT  nº  08/2011  –  inseridos  pela  Resolução
ENAMAT nº 12/2012 (frequência integral).

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO Uso exclusivo da EJUD7
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