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Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

EJud4 EaD > A Prática Processual Trabalhista no Primeiro Grau: Da Inicial ao
Encerramento da Instrução 

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 20 de maio de 2022 12:15
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>
Cco: Secretaria de Comunicacao Social <secom@trt4.jus.br>, Escola Judicial - Secretaria Executiva <escola@trt4.jus.br>, Escola
Judicial - Formacao Administrativa <ej.formacaoadministrativa@trt4.jus.br>, Escola Judicial - Formacao e Aperfeicoamento
<ej.formacaojuridica@trt4.jus.br>, Escola Judicial - Núcleo de EaD <ej.ead@trt4.jus.br>, SEGESP Adicional de Qualificacao
<ej.aq@trt4.jus.br>, Diretores de Secretaria de Vara do Trabalho <diretores.vt-lista@trt4.jus.br>, SEGESP - Diretores de
Secretaria das Varas e Assistente-Chefe de Postos <segesp.diretoresvt-lista@trt4.jus.br>, Varas POA <varaspoa-
lista@trt4.jus.br>, Varas e Postos do Interior <varas.postos.interior-lista@trt4.jus.br>

A PRÁTICA PROCESSUAL TRABALHISTA NO PRIMEIRO GRAU: DA INICIAL AO
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO 

Diretores/as de Secretaria de Vara do Trabalho podem indicar servidores/as até o dia
26/05/2022, 

por meio de formulário disponível neste link.

Período de Realização: 1º a 30/06/2022. Encontros síncronos (aulas
telepresenciais), pela plataforma Zoom, nos dias 10, 17 e 24/06/2022 (sextas-feiras),
das 10h às 12h.

Modalidade: EaD Colaborativo, com atividades semanais assíncronas e com aulas
telepresenciais (síncronas).

Local: EJud4 On-Line.

Tutor: Maurício Machado Marca, Juiz do TRT4. 

Ementa: Eficácia temporal das normas processuais introduzidas pela lei 13.467/17. 
Integração do processo do trabalho pelas normas processuais civis. Aptidão da 
petição inicial: a (des)necessidade de pedidos líquidos. Citação. Citação por hora 
certa e da Fazenda Pública. Tutelas de urgência e evidência. Competência material e 
em razão do lugar. Procedimentos: ordinário, sumaríssimo, sumário, homologação de 
acordo extrajudicial e exibição de documentos. Contestação. Reconvenção. Prazo da 
Fazenda Pública para contestar. A prova no processo do trabalho. Amplitude e limites 
do poder-dever do juiz na direção probatória. Prova pericial e quesitos 
complementares. Distribuição dinâmica do ônus da prova.

Carga Horária: 25 horas-aula.

Público-alvo: Servidores/as de Secretarias de VTs, preferencialmente que elaborem
despachos e decisões interlocutórias, indicados/as pelos/as Diretores/as de

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEmYXYHhrVm23KQIAPGJnbH9fbRXsL9xosBQZhjy1tpuUJ5Q/viewform
https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2667
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Secretaria. Caso haja mais indicados/as do que o nº de vagas disponíveis, será
realizado sorteio.

Nº de vagas/participantes: 25 vagas.

Avaliações: 
- Avaliação de aprendizagem: será realizada ao longo do processo, com base
no critério das atividades programadas dentro do ambiente virtual. A nota final
será composta pela média das notas obtidas em cada uma das atividades. Para
aprovação, o/a aluno/a deverá realizar todas as atividades programadas e
alcançar nota final igual ou superior a 70 pontos, o que corresponde a um
mínimo de 70% do rendimento total proposto.
- Avaliação de reação.

Certificação:
- Terão direito à certificação os/as servidores/as que acessarem as
atividades (ao vivo), na EJud4 On-Line, no link do ambiente do
curso, realizarem todas as atividades propostas e obtiverem 70 pontos ou 
mais na média das atividades;
- A frequência nos encontros telepresenciais será registrada
automaticamente quando do acesso ao link da transmissão do
evento, disponível no ambiente da EJud4 On-Line. O registro não será
processado caso o acesso se dê diretamente para a sala do Zoom, sem ter
passado pelo ambiente do curso na EJud4 On-Line.

Plataforma Zoom:
- Será necessária a prévia instalação, pelo/a participante, do aplicativo 
Zoom, na versão mais recente, no equipamento a ser utilizado, conforme
orientações constantes neste link. 
- Em caso de dificuldades para a instalação do aplicativo, a Setic deverá ser
contatada, via sistema Assyst. 
-  O acesso à EJud4 On-Line e aos encontros pela plataforma Zoom devem
ser feitos pelo navegador da internet aberta, e não pelo ETR (Estação de
Trabalho Remoto) ou Gabinete Virtual, sob pena de bloqueio do acesso ao
usuário.

Adicional de Qualificação: Válido para todos os cargos do TRT4.

OBSERVAÇÕES: 
1. Lembre-se de comunicar a inscrição no curso à sua chefia imediata. 
2. Nos termos do disposto no § 2º do art.6º da Resolução 159/2015 do CSJT, não
poderão participar de ações de capacitação os servidores em gozo de férias, ou
usufruindo as licenças previstas nos incisos I a VII do artigo 81, detalhadas nos
artigos 83, 84, 85, 86, 87, 91 e 92, os afastamentos previstos nos artigos 93, 94, 95,
96-A, assim como as licenças dispostas nos artigos 202, 207, 208, 210 e 211, todos
da Lei nº 8.112/90.

https://docs.google.com/document/d/1Y3loDVrY9vtriYA9EmNGFtjwT_Yp8yWoDz5cyv6BoM8/edit?usp=sharing
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Este evento atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da da Agenda da ONU 2030 

***
Calendário Anual de Atividades da EJud4:

Acompanhe a programação em Portal Vox > Vida Funcional > Cronograma de Cursos

Site:
https://www.trt4.jus.br/portais/escola

Facebook:
www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4

Instagram:
www.instagram.com/ejud4

Canal no YouTube: Escola Judicial TRT4
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD

https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos
https://www.trt4.jus.br/portais/escola
http://www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
http://www.instagram.com/ejud4
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD

