
 

 

Reestruturação das Empresas após a Reforma Trabalhi sta 

Data, horário e local 
 
Data: 02 de agosto de 2018. 
Horário do treinamento: 08:30 às 18:30 [Carga horária de 8 horas] 
Local: ParlaMundi Eventos da Legião da Boa Vontade 

 

Objetivos da capacitação 
 
Através da troca de experiência e difusão de boas práticas, o evento visa esclarecer todas 
as mudanças trazidas pelo Reforma Trabalhista. 
 

Programação 
 
Reforma Trabalhista e as Alterações nas Empresas - Análise Comparativa 
- Alterações no contrato de trabalho - Transição dos empregados contratados antes da 
vigência da Lei 
- Modalidades de contratação - Trabalho intermitente e teletrabalho 
- Prêmios, metas, aumento de produtividade e não integração na remuneração 
- Empregadores - Grupo econômico 
- Sócio retirante 
- Prescrição e prescrição intercorrente 
- Multas por infrações administrativas 
- Jornada de trabalho - Banco de horas, acordo de compensação, hora extra e tempo de 
deslocamento/parcial 
- Parcelamento das férias 
- Trabalho da mulher 
- Contratação de autônomo 
- Livre estipulação do trabalho e limitação 
- Sucessão trabalhista 
- Padrão de vestimenta 
- Salário e integração 
- Equiparação salarial 
- Alteração do contrato de trabalho 
- Extinção do contrato de trabalho 
- Programa de demissão voluntaria ou incentivada 
- Demissão por justa causa 
- Rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo 
- Contribuições devidas pelos empregados ao sindicato 
- Contribuição sindical 



 

 

- Convenções e acordos coletivos do trabalho 
- Multas trabalhistas 
- Competência e prazos da justiça do trabalho 
- Custas processuais e justiça gratuita 
- Processo do trabalho 
- Dano Extrapatrimonial 
- Responsabilidade por dano processual 
- Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
- Processo de Jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial 
- 35 propostas de alteração da jurisprudência trabalhista (súmulas e orientações 
jurisprudenciais) 

 

Público Alvo 
 
O curso é uma valorosa oportunidade destinada, especialmente, para os empresários de 
todos os segmentos do mercado e quaisquer portes, gestores, administradores, 
assessores, analistas de RH, contadores, gerentes, prepostos, advogados e demais 
interessados no assunto. 
 

Facilitador 
 
Dr. Adriano Jannuzzi Moreira 
 
Graduado em Direito pela UFMG em 1986, especializou-se em Direito Tributário pela 
Universidade Gama Filho. Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton 
Campos. Possui MBA em Gestão de Negócios pela Faculdade de Estudos 
Administrativos de Minas Gerais. Pela UPC Universitat Politécnica da Catalunha 
especialização Internacional em Gestion Integrada de Prevencion, Médio Ambiente y 
Calidade e Síndrome del Edificio Enfermo. Professor de Pós-Graduação da Faculdade 
Arnaldo. Professor convidado da Pós-Graduação lato sensu PUC/MG. Advogado 
responsável pelo contencioso e consultoria trabalhista de Santos Moreira Advogados 
Associados. Palestrante da Sodepe Brasil. Consultor nas áreas de avaliação e 
desempenho da gestão empresarial e manejo avançado de crises. É autor dos livros: 
Responsabilidade Civil do empregador por atos ilícitos de seus empregados (1ª. Ed. São 
Paulo: IOB, 2007), e; Responsabilidade Civil do Empregador: Técnicas de Gestão 
Preventiva em Perspectiva Jurídica (1ª.Ed. Curitiba: Lex Magister, 2012), participação em 
congressos internacionais, com artigo Prevención Como Factor De Competitividad De Las 
Empresas En El Siglo 21: Una Nueva Mirada Sobre Brasil defendido na ORP 2014 e 
diversos artigos publicados dentro e fora do Brasil. Foi condecorado em 2014 com a 
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Desembargador Ari Rocha, Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região. 
 
 
 



 

 

 
 
 

Investimento 
 
Até 13/07 
Associados: R$ 450,00 
Não-Associados: R$ 600,00 
 
Após 13/07 
Associados: R$ 600,00 
Não-Associados: R$ 750,00 
 
 

Formas de Pagamento: 
 
Boleto: Para empresas em 1x. 
Cheque: Para pessoas físicas em até 2 vezes sem juros. 
Cartão de crédito: PF e PJ em até 2 vezes sem juros. 
No caso de boleto ou cheque antes da realização do curso a primeira parcela deverá ser 
realizada. 
Aceitamos nota de empenho. 
 
O aluno terá direito a material didático, coffee-break, certificado de participação. 
 
A inscrição da Pessoa Física como não associado, proporcionará a filiação do inscrito 
como sócio da ABRH-DF com dispensa do pagamento da anuidade referente o período 
de agosto/2018 a agosto/2019.  
 

Inscrições 
 
Pessoa Física: 
https://sistema.abrhdf.org.br/candidato-curso-pf.php?idCurso=320    
 
Pessoa Jurídica:  
https://sistema.abrhdf.org.br/candidato-curso-pj.php?idCurso=320&dadosNF=  
 
 
 
 
 



 

 

Cancelamento 
 
Eventual cancelamento da inscrição deverá ser feito por escrito em até 10 dias antes da 
data do evento e, caso o pagamento já tenha sido efetuado, o valor pago poderá ser 
utilizado como crédito para qualquer outro treinamento realizado pela ABRH-DF ou, se 
preferir restituição do valor, haverá uma multa de 20% do valor pago. Os inscritos que não 
cancelarem sua participação e não comparecerem ao evento serão cobrados no valor 
integral da inscrição. A ABRH-DF reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou 
mesmo cancelar o curso em razão do número de interessados. Nestes casos todos os 
inscritos serão avisados até o dia 25 de julho de 2018 e os valores pagos serão 
devolvidos integralmente. 
 
 
 

Dados da ABRH-DF 
 
Razão Social: ABRH-DF - Associação Brasileira de Recursos Humanos  
CNPJ: 03.659.059/0001-84 
Inscrição Estadual: 07.343.661/0001-48 
Endereço: SRTVN Quadra 701 – Ed. Centro Empresarial Norte – Bloco B – Salas 534/536 
Asa Norte - Brasília – DF CEP: 70.719-903 
 
Informações: (61) 3327-1112 / 98311-0005 / abrhdf@abrhdf.com.br  
 
 


