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OBJETIVO DO CURSO

A lei da reforma trabalhista acaba de ser aprovada e altera mais de 100 artigos 

e regras de Direito Material e Processo do Trabalho. A nova lei entra em vigor a 

partir de novembro e traz novas definições para CLT, impacta na estrutura do Direito 

do Trabalho e do Processo, sendo imprescindível aos profissionais da área sua 

atualização. 

A Reforma Trabalhista agrega ao Direito do Trabalho princípios, solidifica regras ao 

trabalhador e ao empregador. As questões trabalhistas geram discussão em diversos 

segmentos sociais, dividindo opiniões. 

O objetivo do curso é apresentar e esclarecer de forma compacta os mais  de 100 artigos 

modificados ou acrescidos pela reforma.

Nesse cenário profissionais e estudantes demandam atualização acerca dos artigos 

e regras de Direito Material e Direito do Trabalho referentes à lei da Reforma Trabalhista. 

PÚBLICO-ALVO

O curso é destinado aos acadêmicos de Direito, Bacharéis em Direito, Advogados 

iniciantes e Advogados em geral que buscam uma atualização em relação ao Direito 

Material e Processo do Trabalho.



DOCENTE

Alexandre Luiz Ramos

Doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006). 

Mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (1998). Atualmente 

é Professor convidado permanente da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina. 

Desembargador do TRT-SC.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Competência da JT para homologação de acordos extrajudiciais. 

   Procedimento (Art. 652, f e 855-B)

- Súmulas (Art. 702)

- Prazos Processuais (Art. 775)

- Custas. Depósito recursal. Justiça Gratuita. Honorários Periciais. 

   (Art. 789, 790 e 790-B, 988)

- Honorários advocatícios e de sucumbência (Art. 791-A)

- Responsabilidade por dano processual (Art. 793-A)

- Exceção de incompetência territorial (Art. 800)

- Requisitos da petição inicial. Desistência da ação. (Art. 840 e 841)

- Preposto não empregado. (Art. 843, par. 3º)

- Arquivamento. Custas. Revelia. (Art. 844)

- Apresentação de contestação. (Art. 847)

- Ônus da prova. (Art. 818)

- Alterações no Recurso de Revista.

- Execução de ofício e a promovida pela parte (Art. 876 e 878)

- Prazo para manifestação sobre os cálculos de liquidação de sentença. 

   Atualização TR (Art. 879, par 2º e 7º)

- Garantia de execução. (Art. 882 e 884)

- Desconsideração da personalidade jurídica (Art. 855-A)

- Alterações e revogações (Art. 896)

- Transcendência.  (Art. 896-A)



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

INVESTIMENTO

Valor: R$345,00
20% de desconto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

Pagamento em até 3x no boleto

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc
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