O IEL/RS, em parceria com o Conselho de Relações do Trabalho da FIERGS
(CONTRAB) apresentam a 2ª edição online do Curso de Preposto.
OBJETIVO
Capacitar prepostos de empresas em audiências iniciais, de instrução, de
mediação e de conciliação na Justiça do Trabalho, para que
possam acompanhar o processo nas negociações com as empresas.

PÚBLICO
O curso é voltado para representantes ou futuros representantes de
empresas em audiências na Justiça do Trabalho.

VANTAGENS
Aperfeiçoamento da capacidade de representação das
empresas, a compreensão dos aspectos processuais e os meios
adequados de resolução de conflitos.

AULAS
As aulas são virtuais, ao vivo e interativas.

HORÁRIOS
Aula Magna: 10h às 12h
Demais aulas: 9h às 12h

VALORES
Associados CIERGS/FIERGS: R$ 1.300,00
Público Geral: R$ 1.500,00
Valores podem ser parcelados em até 5x sem juros.

INSCRIÇÕES
Site do IEL.
(https://www.ielrs.org.br/evento/curso-de-preposto-2a-edicao)

MÓDULOS

AULA MAGNA
Data de realização: 9/9
Carga horária: 2 horas
Aula introdutória sobre conciliação e mediação no direito do trabalho
seus benefícios; os tipos de conflitos que podem ser resolvidos; acesso à justiça.

e

MÓDULO 1

DIREITO MATERIAL DO TRABALHO
Datas: 16/9, 22/9 e 23/9
Carga horária: 12 horas
Professor: Eugênio Hainzenreder
Para aprofundar temas relacionados à prevenção do passivo trabalhista, como jornada de
trabalho, equiparação salarial, acidente do trabalho, estabilidade e garantia de emprego e
formas de extinção do contrato.
Principais pontos a serem abordados: direito processual e material do trabalho; leis e resoluções
aplicadas no âmbito do direito material e processual do trabalho e como utilizá-las na
mediação e conciliação.

MÓDULO 2

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
Datas: 28/9, 30/9 e 7/10
Carga horária: 9 horas
Professor: Benôni Rossi
Apresentar as características do processo do trabalho, bem como os trâmites de uma
reclamatória trabalhista; analisar a audiência trabalhista, os diferentes meios de prova e a
sua importância da prova para o resultado do processo.
Principais pontos a serem abordados: a importância da prova no processo, dos meios de
prova e dos fatos controversos.

MÓDULO 3

O PAPEL DO PREPOSTO
Datas: 21/10, 26/10 e 28/10
Carga horária: 9 horas
Professora: Alessandra Lucchese
Compreender a importância do preposto e suas responsabilidades na representação da
empresa perante a Justiça do Trabalho, capacitando-o para prestação de informações,
seleção de documentos e atuação em o juízo.
Principais pontos a serem abordados: encaminhamento adequado da intimação; apuração de
informações e preparação da documentação; depoimentos pessoais; situações práticas de
audiência; subsídio de informações quando da inquirição das testemunhas.

MÓDULO 4

NOÇÕES DE CÁLCULO PARA MEDIAÇÃO
Datas: 9/11, 11/11, 16/11 e 18/11
Carga horária: 12 horas
Professora: Cláudia Laranja
Capacitar os prepostos à realização de cálculos estimativos de contingenciamento das
ações trabalhistas.
Principais pontos a serem abordados: integração e distribuição do valor das negociações;
técnicas básicas de negociação (a barganha de posições; a separação de pessoas de
problemas; concentração em interesses; desenvolvimento de opções de ganho mútuo;
critérios objetivos; melhor alternativa para acordos negociados).

MÓDULO 5

TEORIA E SOLUÇÃO DE CONFLITOS
Datas: 23/11, 26/11, 30/11 e 2/12
Carga horária: 12 horas
Professora: Aline Doral
Capacitar os prepostos à representação das empresas em audiências de mediação e
conciliação.
Principais pontos a serem abordados: o processo de mediação; audiência de conciliação e
mediação conforme o novo Código de Processo Civil; comunicação e técnicas de
mediação; Comunicação Não-Violenta; axiomas da comunicação; comunicação verbal e
não verbal; escuta ativa; premissas conceituais da autocomposição; ética durante o
processo.

MÓDULO 6

COMPLIANCE TRABALHISTA
Datas: 14/12 e 16/12
Carga horária: 6 horas
Professora: Eliana Herzog
Identificar os conceitos básicos e conteúdos relacionados ao Compliance com enfoque na
atuação em RH e na área trabalhista corporativa.

SIMULAÇÕES
Datas: 13/10, 03/11, 08/12
Carga horária: 9 horas
Professora: Dinéia Anzilieiro

Momentos para colocar em prática o conteúdo repassado nos módulos.

DOCENTES

DR. EUGÊNIO HAINZENREDER JÚNIOR
É Advogado Sócio-Diretor do Rossi, Maffini, Milman & Grande
Advogados e titular da cadeira nº 23 da Academia de
Direito do Trabalho do Rio Grande do Sul (ASRDT). Leciona
desde 2004 nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em
Direito da PUC/RS, e é professor conv idado de div ersos Cursos
de Especialização em Direito e Processo do Trabalho na
Univ ersidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e
Univ ersidade de Passo Fundo (UPF).
Também é parecerista da Rev ista Científica da Escola
Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e foi
presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de
Empresas no Rio Grande do Sul (SATERGS), no biênio
2018/2020.
Pós-doutor em Direito pela Univ ersidade de Sev ilha/Espanha.
Doutor em Direito pela PUC/RS, com
período de pesquisa na Univ ersidad Complutense de Madrid.
Mestre em Direito do Estado PUC/RS. Especialista em Direito
do Trabalho e Processo do Trabalho pela UNISINOS. Bacharel
em Direito pela PUCRS,

DR. BENÔNI ROSSI
Com mais de 20 anos de experiência na área
Trabalhista, também possui experiência em
direito privado. Atuou como presidente e vicepresidente da Associação de Advogados
Trabalhistas de Empresas no Rio Grande do Sul
(SATERGS), e como professor de Direito
Trabalhista nas Faculdades Rio-Grandenses
(FARGS).
Sócio-diretor do RMMG Advogados. Sua prática
inclui consultoria trabalhista e contencioso.
Mestre em Direito na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUCSP). Especialista em
Direito do Trabalho. Especialista em Negociação
Empresarial na Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Bacharel em Direito pela PUC/RS.

DRA. ALESSANDRA LUCCHESE
É advogada empresarial, sócia do Becker Direito
Empresarial e Diretora do IBGTr – Instituto Brasileiro
de Governança Trabalhista. Especialista em
Direito do Trabalho, Direito Econômico,
Governança e Gestão de Riscos. Fundou o WLM
- Women in Law Mentoring Brazil e o
canal Programa Compliance, onde também
atua como curadora de conteúdo, além de
integrante do CWC, Compliance Women
Comitee.
Especialista em Governança Corporativa e
Gestão de Riscos pela PUC/RS. Especialista em
Direito do Trabalho pelo Centro de Estudos do
Direito do Trabalho. Especialista em Direito
Econômico pela FGV e Bacharel em Direito pela
Unisinos.

SRA. CLAUDIA LARANJA
Possui mais de 20 anos de experiência na
área contábil e de auditoria.
É professora na Verbo Jurídico, na
FADERGS, na Monteiro Lobato, na ESA
CUBO e na Instituição LM Cursos, a qual é
sócia.
Especialista em Perícia e Auditoria –UFRGS.
Graduada em Ciências Contábeis PUC/RS.

EXMª. SRª. JUÍZA
ALINE DORAL STEFANI FAGUNDES
Juíza do Trabalho no TRT da 4ª Região desde
2005. Supervisora do Cejusc-JT 2º Grau – TRT da 4ª
Região Formadora dos Servidores Conciliadores
da Escola Judicial do TRT 4ª Região.
Possui certificação em Mediação pela
Universidade de Indiana em parceria com o
Governo de Indiana, EUA; e em Mediação de
Disputas, pela Educação Executiva da
Universidade de Harvard – Harvard Negotiation
Institute, EUA.
Mestre Membro do Conselho Consultivo
da Faculdade de Direito de Chetinnad, Índia.
Atuou como advogada de 1993 a 2005. É Mestre
em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito
Robert H. McKinney, da Universidade de Indiana,
Estados Unidos. Bacharel em Direito pela PUC/RS.

DRA. ELIANA HERZOG
Sócia da Chiapin Herzog Advogados, com foco em
consultoria jurídica empresarial, gov ernança corporativa,
compliance e proteção de dados como área estratégica
institucional. É fundadora da Women in Law Mentoring Brazil.
É professora na FASAUDE | IAHCS – Instituto de Administração
Hospitalar e Ciências da Saúde; Conselheira CONTRAB da
FIERGS; Membro da Div isão Jurídica da Comissão de
Proteção de Dados; e Coordenadora do Comitê
Permanente de Ética e Compliance da FEDERASUL.
Membro do Comitê Jurídico e do Grupo de Trabalho de
Compliance do Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre SINDIHOSPA; e da Comissão de Ética e Compliance da
OAB/RS. Membro do Grupo de Segurança e Priv acidade de
Dados ASSESPRO-RS. Julgadora do Tribunal de Ética da
OAB/RS. Conselheira CEDECON RS – Conselho Estadual de
Defesa do Consumidor – Biênios 2019/2020 e 2021/2022.
Associada IBGC. Curso Formação de Conselheiros Turma
103/2020. Curso Conselheiros de Administração IBGC.
Advogada com especialização em Administração Hospitalar
e Negócios em Saúde (IAHCS/PUC), em Gestão Estratégica e
Redação de Contratos Empresariais (Unisinos), e
em Compliance Anticorrupção (LEC –
Legal Ethics & Compliance).

DRA. DINÉIA ANZILIERO DAL PIZZOL
Advogada. Mestre em Direito (PUCRS), Vice-Presidente da
ACRIERGS e Julgadora Titular junto ao Tribunal de Ética e
Disciplina da OABRS (TED/OABRS).
É certificada pelo Projeto de Negociação de Harv ard, em
Cambridge, Massachusetts, na Harv ard Univ ersity.
Membro da Comissão de Educação Jurídica e
da Comissão de Direitos Humanos da OABRS. Membro
Titular do Comitê Municipal de Atenção aos Imigrantes,
Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas
(COMIRAT-RS).
Líder do Grupo de Estudos em Educação Jurídica da
Escola Superior da Advocacia - ESA. Possui curso de
formação em Mediação Judicial pelo Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul TJRS/UNIRITTER. Membro da
Comissão Organizadora do Concurso de Júri Simulado da
Escola Superior da Advocacia - ESA-OABRS. Professora nas
disciplinas de Meios Alternativos de Solução de Litígios,
Estágio prático de Mediação, Conciliação, Negociação e
Arbitragem e Direitos Humanos.
Foi pesquisadora do Instituto de Pesquisas Econômicas e
Aplicadas (IPEA) em Brasília/DF nos anos de 2011 e 2013.

DEPOIMENTOS

“O conteúdo é muito rico, pois proporciona conhecimentos de
Direito do Trabalho que é fundamental para entender e prevenir
possíveis erros cometidos pelas empresas. Além da parte
teórica, o curso proporciona ao participante exercitar a prática
na atuação como Preposto, além da troca de experiências
entre os participantes e os professores que, aliás, são de
excelentes níveis".
Sandra Maria Pereira Pinheiro

Participante da 1ª edição do Curso de Preposto

"Tenho certeza que qualquer pessoa que fizer este curso
será um ótimo Preposto, pois o mesmo proporciona todo
o conhecimento, todos os detalhes das audiências e
perícias".
Sandra Todescato

Participante da 1ª edição do Curso de Preposto

“Os ensinamentos foram fundamentais para o meu crescimento
profissional e técnico diante do processo trabalhista. Em diversos
momentos consegui colocar em prática os ensinamentos nos
processos da empresa onde trabalho, principalmente à frente de
perícias trabalhistas, onde são envolvidas as partes reclamantes e
reclamadas. Sugiro que a pessoa que tiver a disponibilidade para
fazer o curso, faça! Assim que possível".
Tainã Hebling Cardoso

Participante da 1ª edição do Curso de Preposto

"O aprendizado proporcionado pelo curso é de grande valor, não só pelo
conteúdo teórico disponibilizado, que cresce drasticamente de qualidade ao
ser trabalhado por grandes professores, mas também pelas experiências que
as oficinas nos proporcionam. Ao final do curso, compreendi que o proposto
necessita (além de toda a informação pertinente ao processo) saber lidar
emocionalmente com a negociação".
Willian Felipe Tavares da Silva - Grupo Sumesa
Participante da 1ª edição do Curso de Preposto

"Participei do 1º Curso de Preposto do IEL e faço destaque a
qualificação e dedicação dos instrutores e da equipe técnica, que a
cada encontro compartilharam os melhores conteúdos, métodos e
ferramentas, incentivando nossa participação e a troca de
experiências entre os alunos, favorecendo o aprendizado."
Débora Dullius – Analista Corporativo do Sistema FIERGS
Participante da 1ª edição do Curso de Preposto

Dúvidas ou
informações
Telefone | (51) 3347.8960
WhatsApp | (51) 99273.8597
E-mail | prepostos@ielrs.org.br

