
                                                                       

Curso destinado a bacharéis e advogados com pouca experiência na área trabalhista ou que desejam aperfeiçoar sua atuação em audiências trabalhistas e processo do 

trabalho. Tem por foco a qualidade e se baseia em três idéias principais: desenvolvimento de uma visão holística do processo do trabalho, apromoramento da capacidade de 

síntese na elaboração de peças processuais e aperfeiçoamento na elaboracao de peças processuais, escritas e orais.   A vião holísitica do processo garante ao advogado 

antever os reflexos de determinados atos processuais e garante a melhor escolha dentre as opções e seus objetivos. A capacidade desíntese proporciona a utilizacao de 

argumentos, indicação ou impugnação dos fatos relevantes à causa, evitando perda de eficiência e do foco. Por fim, o aperfeiçoamento na elaboração de peças processuais 

se dá com a conjugação das anteriores dimensões. Permite mais adequado posicionamento e manuseio das ferramentas processuais, tanto para a elaboração de peças, 

como na condução das audiências.  O curso apresenta discussão prévia de doutrina, apresentação de dispositivos legais e jurisprudênias, assim  como elaboração de planilhas 

para o dersenvolvimento de peças.                                            

Defesa: elaboração da peça processual (preliminares) 4

Defesa: Elaboração da peça processual (mérito). Ônus da prova. 

Disciplinas Carga horária

Técnicas de redação de peças processuais trabalhistasTécnicas de redação de peças processuais trabalhistasTécnicas de redação de peças processuais trabalhistasTécnicas de redação de peças processuais trabalhistas

CANAL: verificar disposição de canais

Informações Gerais:

Períodos e Horários:

Apresentação. Anáslie estrutural do direito material e processual do trabalho. Princípios. 

Noite (ao vivo): 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 27 e 28 de janeiro das 18h50 às 22h40

Manhã (retransmissão): 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 e 31 de janeiro das 07h50 às 11h40

 Total de Aulas: 36 aulas 

4

Petição Inicial. Exposição de fatos e formulação de pedidos. 4

4

Investimento: 

CADASTRO SIGA CURSO: 8654 TURMA MANHÃ: 9907

TURMA NOITE: 9905

Mandado de segurança. Correição parcial. 4

Defesa: elaboração da peça processual (preliminares)

Replica e razões finais. Sentenças e embargos de declaração. 

Recurso ordinário e recurso adesivo. Recurso de revista. 

Embargos à execução. Agravo de petição. Exceção de pré-executividade. 

4

4

4

4

TOTAL 36

Professor 

HENRIQUE MACEDO HINZ. Mestre e Doutor em Direito do Trabalho – PUCSP. Doutorando em Economia pela UNICAMP. Ex advogado e consultor

trabalhista.  Juiz do Trabalho. 

Consulte tabela de preços. Noite (Ao vivo): 225,00 e Manhã (Retransmissão) 200,00


