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

EJud4 EaD > Itinerário para Assistentes de Execução - Parte 2 - Fluxograma de
Liquidação e de Execução - T1 e T2/2022 

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 7 de junho de 2022 10:49
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

ITINERÁRIO PARA ASSISTENTES DE EXECUÇÃO 
PARTE 2: FLUXOGRAMA DE LIQUIDAÇÃO E DE EXECUÇÃO

T1 e T2/2022 

Inscrições abertas até as 12h do dia 10/06/2022, neste link
(entre com seu login e senha da rede > menu Inscrições > aba Inscrições Abertas).

Caso tenha dúvidas para realizar a inscrição pelo novo Sistema EJudTRT, consulte o
tutorial disponível aqui.

Período de Realização: 14/06 a 13/07/2022. Encontros síncronos (aulas
telepresenciais), pela plataforma Zoom, nos dias:

- 23/06 (5ª-feira), das 10h às 11h30min;
- 30/06 (5ª-feira), das 18h às 19h30min;
- 07/07 (5ª-feira), das 10h às 11h30min.

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

Local: EJud4 On-Line.

Tutores:
- Turma 1: Marcelo Bergmann Hentschke, Juiz do TRT4. Pós-graduado em
Ciências Políticas e em Direito do Trabalho. Multiplicador em Técnicas de Juízo
Conciliatório. Professor de Direito e Processo do Trabalho da ULBRA em
1994/1995 e 2001/2002, professor de Direito e Processo do Trabalho na IMED-
Cetra desde 2014.
- Turma 2: José Américo Ilha de Quadros, Servidor do TRT4. Bacharel em
Direito. Diretor de Secretaria na 27ª VT de Porto Alegre.

Conteúdo Programático:
Liquidação. Execução. Citação.
- Elaboração de despachos. Fluxograma da liquidação. Súmulas e orientações
jurisprudenciais da SEEx do TRT 4ª Região e do TST.
- Fluxograma da liquidação, com indicação dos próximos passos e apresentação
de modelos de despachos e de decisões, com análise passo a passo, desde a
liquidação até a extinção da execução.
Execução. Penhora.

https://sisejud.trt4.jus.br/ejud/
https://drive.google.com/file/d/1H2rgctgk8Ewa8zX5AJwtNmak-G_FMArD/view?usp=sharing
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- Elaboração de despachos. Fluxograma. Súmulas e orientações jurisprudenciais
da SEEx do TRT 4ª Região e do TST.
Execução. Defesa do executado e impugnação à sentença de liquidação.
- Elaboração de despachos. Fluxograma. Súmulas e Orientações jurisprudenciais
da SEEx do TRT 4ª Região e do TST.
Execução. Expropriação.
- Elaboração de despachos. Fluxograma. Súmulas e Orientações jurisprudenciais
da SEEx do TRT 4ª Região e do TST.
Execução contra a Fazenda Pública, Massa Falida e empresas em
recuperação judicial.
- Elaboração de despachos. Fluxograma. Súmulas e orientações jurisprudenciais
da SEEx do TRT 4ª Região e do TST.

Carga Horária: 30 horas-aula. 

Público-alvo: Servidores/as que atuam no 1º grau, preferencialmente aqueles/as que, 
tendo sido convocados/as para as turmas de 2020-2021, não obtiveram a certificação 
e também aqueles/as oriundos de unidades judiciárias que não atingiram a meta de 
capacitação de 2 servidores/as por unidade, ao final da fase de convocações de 2020-
2021. Terão preferência também, aqueles/as alunos/as que concluíram a Parte 1, na
turma realizada no período de 22/04 a 06/06/2022.

Nº de vagas/participantes: 20 vagas em cada turma*.
* Solicite sua inscrição em apenas uma das duas turmas. Caso o número de
interessados/as exceda o número de vagas disponíveis, poderá haver
remanejamento dos/as inscritos/as.

Avaliações: 
- Avaliação de aprendizagem: Participar dos fóruns de debates de cada 
unidade, com ao menos duas intervenções em dias diferentes, as quais terão 
20% de peso na nota. Realizar também a tarefa final, que corresponde a 40% da 
nota do curso.  
- Avaliação de reação: Após o encerramento do curso, os/as participantes 
deverão acessar o sistema EJudTRT e responder a avaliação de reação.

Certificação:
- Terão direito à certificação os/as servidores/as que obtiverem 70 pontos ou 
mais na média das atividades;  
- Não serão certificados/as alunos/as que já tenham obtido certificação na turma 
de 2021.

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.

https://docs.google.com/document/d/1Y3loDVrY9vtriYA9EmNGFtjwT_Yp8yWoDz5cyv6BoM8/edit?usp=sharing
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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.

 

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

***
Descrição das imagens apresentadas nesta mensagem: 1) Logotipos do TRT da 4ª Região e da Escola Judicial; 2) Selo do ODS nº 16 da Agenda
da ONU 2030 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), quadrado na cor azul, com a ilustração na cor branca de uma pomba com um ramo de oliveira

no bico e carregando um malhete nos pés. Fim da descrição.

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

