
 

PLANO DE CURSO

EVENTO: 

TEMA A Reforma Trabalhista na Prática

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

LAURA ANISIA MOREIRA DE SOUSA PINTO (juíza do trabalho, pós
graduação em direito publico e mestre em direito constitucional pela
Unifor);

FRANCISCO ALVES DE MENDONÇA JUNIOR (Diretor de secretaria
da vara de Crateús, tecnico judiciário, com formação em direito pela
Unifor, com pós-graduaçao em Direito e processo do Trabalho pela
Universidade Entre rios do Piauí)

DATA DE REALIZAÇÃO 17 e 18 de maio de 2018

HORÁRIO 8h às 17h

CARGA-HORÁRIA 16 horas aula, sendo 8 horas teoria e 8 horas de pratica

PÚBLICO-ALVO Magistrados e servidores

FORMATO Aula Teórica e Pratica

MODALIDADE Presencial

LOCAL DE REALIZAÇÃO EJUD7

OBJETIVOS 

• Laura  Anísia  Moreira  de  Sousa  Pinto  –  Parte  Teórica  -
Apresentar  as possíveis  mudanças referentes a reforma na
parte processual, ponto a ponto, inclusive com as principais
mudanças apesentadas pela MP 808/2017;

• Francisco  Alves  de  Mendonça  Júnior  –  Parte  Prática  -
Apresentar  minutas  de  despacho  referente  as  principais
alterações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Direito  Processual  do  Trabalho  (Sumulas e OJs;  contagem
prazo; custas; justiça gratuita; honorários periciais; honorárias
advocatícios;  litigância de má-fé; exceção de incompetência
em razão  do lugar;  ônus  da  prova;   petição  inicial  e  seus
requisitos;  contestação;  execução  e  contribuição
previdenciária;  desconsideração  da  personalidade  jurídica;
jurisdição voluntária; 

• Exposição  teórica  e  em  seguida  exposição  de  minutas  de
despacho.

EIXO TEMÁTICO CORRESPONDENTE
Resolução  Enamat  Nº  18/2015  -  Eixo  Teórico-Prático  de
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Competências  Específicas  –  Subeixo  Jurídico-Trabalhista,  conform
definido pelo Programa Nacional de Formação Continuada vigente.

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

DESENVOLVIDA(S)

Após o treinamento, o aluno será capaz de ter o alcance sobre os
principais  pontos  que  serão  objetos  de  mudança  na  legislação
trabalhista com a reforma no seu aspecto processual, bem como j[á
dispor  de  algumas  minutas  de  despachos  que  deverão  ser
introduzidas  em  seu  quotidiano  devido  as  recentes  mudanças
realizadas pela lei 13.467/17.

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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