PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
ESCOLA JUDICIAL

PLANO DE AÇÃO FORMATIVA
Evento:
CURSO PORTUGUÊS JURÍDICO
Data:

Modalidade:

13/8 a 21/9/2018
EAD
Público alvo:
Carga horária:
Magistrados e servidores de Gabinetes e Varas
60 horas (seis semanas)
Tutoria:
Marcelo Paiva
Professor - Instituto Educere Ltda

1. Objetivos
Desenvolver no participante capacidade de produzir e interpretar textos relacionados à atividade
jurídica de forma eficiente, clara e correta. A boa redação de textos jurídicos é fundamental para
realização profissional de quem tanto depende da linguagem.
2. Conteúdo programático
1. A importância da linguagem na atividade jurídica.
2. Padronizações e normatizações.
3. Linguagem jurídica: expressões e vocabulário.
4. Erros de preciosismo, rebuscamento ou coloquialismo.
5. Dúvidas comuns no uso adequado de expressões jurídicas.
6. Argumentação e principais erros lógicos estruturais.
7. Princípios de um texto adequado.
8. Diferentes estruturas (pensamento dedutivo, indutivo etc).
9. Linguagem adequada em órgãos públicos.
10. Organização do pensamento.
11. Aspectos gramaticais relacionados à linguagem jurídica (pontuação, concordância, regência,
crase, pronome etc.).
3. Metodologia
A característica fundamental do curso é a interação do aluno com o professor por meio de um
ambiente virtual especialmente elaborado para o curso. Em todas as etapas, haverá participação

e acompanhamento do professor-tutor com possibilidade de interação professor-participante e
participante-participante com mediação do professor.
Diversas informações sobre como proceder em cada etapa do curso com orientação do estudo de
cada conteúdo serão realizadas no início das aulas. Durante todo o curso, o professor manterá
contato para tirar dúvidas, propor exercícios e resolver possíveis dificuldades.
No ambiente virtual, o participante encontra recomendação de estudo por conteúdo,
informações sobre metodologia, fórum de dúvidas, webmail, biblioteca, atividades, avaliações,
relatórios de sua participação.
4. Currículo resumido do instrutor:
Marcelo Paiva coordenada cursos de pós-graduação de Português Jurídico, Língua Portuguesa,
Linguística e Revisão de Texto; autor de 46 livros sobre o uso adequado de nosso idioma em
especializações relacionadas principalmente à atividade institucional; ministra cursos e presta
consultoria a diversos órgãos públicos: Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça,
Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal de Contas da União, Superior Tribunal Militar, Ministério
Público da União, Câmara dos Deputados, Polícia Federal, tribunais regionais e estaduais,
ministérios etc.
5. Critérios de aprovação:
Serão aprovados os participantes que apresentarem pelo menos 75% de participação nas
atividades obrigatórias propostas e média aritmética mínima de 7,0 pontos, considerando-se
duas avaliações cognitivas que serão realizadas.
6. Competências a serem desenvolvidas:
Competência para cujo desenvolvimento a atividade deverá contribuir, conforme Anexo da
Resolução nº 18/2015 da ENAMAT: "Demonstrar domínio do idioma falado e escrito na atuação
nos casos judiciários”.
7. Cancelamento das inscrições:
Uma vez iniciado o curso, não será possível cancelar as inscrições. O participante que abandonálo estará sujeito às penalidades legais, podendo implicar no ressarcimento total das despesas
havidas com a inscrição.

