
 

PLANO DE APRENDIZAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE INOVAÇÕES 
LEGISLATIVAS RELATIVAS À JUSTIÇA DO TRABALHO – MÓDULO I 

Modalidade: Educação à Distância 

 

1. DATA DE INÍCIO: 14 de setembro de 2017 

2. DATA DE TÉRMINO: 29 de outubro de 2017 

3. CARGA HORÁRIA: 30 h 

4. DESCRIÇÃO 

O Curso de Formação Continuada sobre Inovações Legislativas Relativas à Justiça do Trabalho, na 

modalidade de educação à distância, terá carga horária de 30 horas, divididas em cinco aulas de 

conteúdo específico. Os primeiros dias do curso serão destinados à ambientação e os últimos 

quatro dias, à avaliação.  Nos demais dias os Alunos-Juízes se dedicarão a leitura, discussão e 

avaliação das aulas.  

5. OBJETIVO GERAL 

Oferecer ao Aluno-Juiz espaço para reflexões e debates sobre as inovações constitucionais e 

legislativas que alteraram de maneira significativa o direito material e processual do trabalho.  

Após a abordagem da cada nova matriz teórica, o curso apresentará questões práticas, que são 

enfrentadas no dia a dia do exercício da jurisdição. 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao final do curso, o Aluno-Juiz deverá ser capaz de:  

– Analisar e aplicar as novas legislações que tratam de: 

 Terceirização e imputação de responsabilidade aos entes públicos na condição de 

tomadores de serviços; 



 

 Contrato de parceria – cabeleireiro e manicure ante a nova lei 13.352/2016; 

 Atuação dos movimentadores de mercadorias em conformidade com a Lei 

12.023/2009, como trabalhadores avulsos sem vínculo empregatício mediante 

intermediação do sindicato da categoria, e também como trabalhadores com 

vínculo empregatício celetista. Os efeitos desta nova lei na configuração da 

representação sindical (categoria diferenciada). Os desdobramentos para o SAT  e 

para o RAT; 

 Trabalho doméstico, com análise das Leis 5859/72, 6887/1980 e 8.212/91 e 

também as alterações trazidas pelas Leis 10.208/2001, 11.324/2006. As 

novas diretrizes estabelecidas  pela EC 73/2013 e Lei Complementar 

150/2015. 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

INÍCIO TÉRMINO AULA 
CARGA 

HORÁRIA 
DA AULA 

CONTEÚDO 

14/9/2017 20/9/2017 Ambientação 2 h 
Ambientação e Preparação para as 

Atividades 

21/9/2017 27/9/2017 Aula 1 5 h Alterações Legislativas Menores 

28/9/2017 4/10/2017 Aula 2 5 h Movimentadores de Mercadoria 

5/10/2017 11/10/2017 Aula 3 5 h Trabalho Doméstico I 

12/10/2017 18/10/2017 Aula 4 5 h Trabalho Doméstico II  

19/10/2017 25/10/2017 Aula 5 5 h Rescisão do Contrato Empregatício 



 

26/10/2017 29/10/2017 Avaliação 3 h Avaliação da Aprendizagem 

 

ATENÇÃO! 

Desistência do curso: 

 Não será possível o cancelamento da matrícula do aluno após o início do curso. 

 O prazo para cancelamento de matrícula será até o dia anterior ao início do curso. 

 O Aluno-Juiz deverá encaminhar a solicitação de desistência, no prazo acima 

mencionado, para sua Escola Judicial (responsável pelas inscrições e por concretizar o 

cancelamento junto à ENAMAT). 

 No caso de desistência no decorrer do curso, será aplicado o conceito SEM 

APROVEITAMENTO. 

  

Onde a Justiça vai à Escola 


