
Programação do Curso de 
ATUALIZAÇÃO SOBRE A REFORMA TRABALHISTA 

 
 
Dia 19 de agosto 
  
MANHÃ: 9h às 12h 
 
Professor Doutor Desembargador Wolney de Macedo Cordeiro 
 
Unidade 1 – Negociado sobre o legislado – fim da contribuição e o 
palel dos sindicatos na negociação coletiva, representação dos 
trabalhadores no ambiente de trabalho, poderes e limitações da 
Justiça do Trabalho, o que pode e o que não pode ser negociado  
 
TARDE: 13h30 às 16h30 
 
Professor Doutor Juiz Paulo Henrique Tavares da Silva 
 
Unidade 2 - Grupo econômico, sucessão, responsabilidade dos 
sócios; desconsideração da personalidade jurídica do empregador   
 
Dia 26 de agosto  
 
MANHÃ: 9h às 12h 
 
Professor Especialista Juiz Clóvis Rodrigues Barbosa 
 
Unidade 3 – Danos Morais – hipóteses de configuração, 
tabelamento da indenização, aspectos processuais  
 
TARDE: 13h30 às 16h30 
 
Professora Especialista Juíza Mirella D’Arc de Melo Cahu 
Arcoverde de Souza 
 
Unidade 4 -  Normas sobre saúde dos trabalhadores - redução do 
intervalo intrajornada, partição das férias, gestantes e lactantes e o 
trabalho insalubre  

 
Dia 02 de setembro 
  



MANHÃ: 9h às 12h 
 
Professor Mestre Juiz Marcelo Rodrigo Carniato 
 
Unidade 5 - Trabalho intermitente, teletrabalho, trabalhador 
exclusivo autônomo - novos atores na relação da prestação de 
serviços (4 horas-aula)  
 
TARDE: 13h30 às 16h30 
 
Professora Mestre Juíza Roberta de Paiva Saldanha 
 
Unidade 6 -  Terceirização - novas hipóteses, direitos dos 
terceirizados, responsabilidades dos contratantes, aspectos 
processuais (4 horas-aula) 
 
Dia 09 de setembro 
 
MANHÃ: 9h às 12h 
 
Professor Juiz Paulo Nunes de Oliveira 
 
Unidade 7- Novos procedimentos na terminação contratual - 
quitação anual, dispensa da assistência sindical, despedida em 
massa, aspectos processualista e o papel da Justiça do Trabalho (4 
horas-aula) 
 
TARDE: 13h30 às 16h30 
 
Professor Mestre Juiz Sérgio Cabral dos Reis 
 
Unidade 8 - Alterações no processo do trabalho (4 horas-aula)  
 
 
Dia 16 de setembro   
 
MANHÃ: 9h às 12h 
 
Professor Mestre Juiz Francisco de Assis Barbosa Júnior 
 
Unidade  9 - Jornada de trabalho - horas de percurso, jornada de 12 
x 36, compensação, trabalho em tempo parcial (4 horas-aula); 
Justiça gratuita e litigância de má-fé - novas conceituações, custas 



processuais e indenizações, limitação ao direito de acionar em juízo 
(4 horas-aula)   


