
 

PLANO DE CURSO

EVENTO: 

TEMA Os Reflexos da Sentença Trabalhista na Área Previdenciária 

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

Maria Rafaela de Castro – Juíza do Trabalho do TRT da 7ª Região

Graduação  em Direito pela  Universidade  Federal  do  Ceará  (2003).
Experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional.
Juíza do Trabalho lotada na 7a Região. Mestre em Ciências Jurídicas
pela  Universidade  do  Porto  em  Portugal.  Professora  de  cursos
preparatórios.

DATA DE REALIZAÇÃO 16 de março de 2018

HORÁRIO 8h às 17h

CARGA-HORÁRIA 08 horas/aula

PÚBLICO-ALVO Magistrados e servidores

FORMATO Aula teórica

MODALIDADE Presencial

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sala de aula da EJUD7

OBJETIVOS 

Principais questionamentos: Qual a validade probatória da Sentença
Trabalhista no âmbito do INSS para o fim de comprovação de tempo
de  contribuição?   O  reconhecimento  da  relação  de  emprego  pela
Justiça do Trabalho surtirá efeitos para sua aposentadoria?

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Necessidade  de  analisar  a  definição  do  que  é  tempo  de
contribuição  e  qual  a  sua diferença  com tempo de serviço,
expondo  as  exigências  e  condições  para  que  se  qualifique
determinado  fato  como  válido  para  aposentadoria  e  as
constantes mudanças na legislação.

2. Existe a diversidade da análise pelo INSS entre  a Sentença
que advém de prova documental e àquelas homologatórios de
acordo ou apenas baseadas em prova testemunhal e ainda o
valor do inicio da prova material com base principalmente na
posição da Justiça Federal.

3. Quais as posições que o INSS levanta para afastar a aplicação
imediata  da  Sentença  Trabalhista?   Há  antíteses  que
contrariam todos os argumentos da autarquia previdenciária,
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sobretudo dando soluções para enfrentar o conflito.
4. Críticas  ao  pensamento  do  INSS:  constrói-se  uma  zona  de

tensão que se instala no Poder Judiciário, já que uma mesma
situação  pode  ser  avaliada  sob  diferentes  ângulos,  seja  na
Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal, causando evidente
insegurança jurídica, uma vez que o segurado insatisfeito com
a  decisão  do  INSS,  deverá  acionar  a  Justiça  Federal  para
solucionar seu litígio, podendo receber decisão diversa quanto
ao  emprego  já  reconhecido,  pois  pelo  lapso  de  tempo  o
segurado terá grande dificuldade em produzir a documentação
necessária para garantir seu direito a aposentadoria. 

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

DESENVOLVIDA(S)

Após o treinamento, o aluno será capaz de: 

1. Entender o alcance e importância das sentenças trabalhistas

2. Compreender  os  reflexos das  decisões  judiciais  em relação
aos benefícios previdenciários

3. Entender os entendimentos do STJ e STF sobre a matéria.

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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