
ITINERÁRIO FORMATIVO PARA O PJe-JT

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Público alvo
Magistrados, servidores, advogados e membros do Ministério Público

Responsabilidade
Magistrados e servidores – Escola Judicial(EJ) e Diretoria da Secretaria de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos(DSDRH)

Público externo – parceria com OAB e MPT

Tarefa
Operar o sistema de Processo Judicial  Eletrônico – PJe- JT (magistrados, 
servidores e operadores jurídicos que atuam na Justiça do Trabalho)

Competências necessárias para desempenho da tarefa

- Conhecimentos básicos em informática;
- Conhecimentos básicos em Direito Processual do Trabalho;
- Conhecimentos básicos em Direito Material;
- Conhecimento das Normas e Fundamentos do PJe;
- Conhecimento do fluxo do PJe;
- Conhecimento/operacionalização do sistema (magistrado);
- Conhecimento/operacionalização do sistema (servidores);
- Conhecimento/operacionalização do sistema (Advogados);
- Conhecimento/operacionalização do sistema (Ministério Público).

Itinerário formativo proposto

1  –  Competências  Informáticas  Básicas  aplicáveis  ao  Processo 
Judicial eletrônico

Conteúdo mínimo:
1 - Organização de pastas e arquivos
- Abrir, copiar e organizar arquivos e pastas

2 - Digitalização de documentos
- Demonstração de digitalização de documentos

3 - Gerenciamento de  e-mails
- Configuração do programa gerenciador de emails do Tribunal

4 - Pesquisa na Internet
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- Navegação e pesquisa na Internet

5 – Segurança da Informação

Público-alvo:  magistrados,  servidores  e  operadores  jurídicos  que 
necessitarem aperfeiçoar a competência em informática básica;
Carga horária: 12 horas
Modalidade: presencial
Responsabilidade: DSDRH em relação a magistrados e servidores;
Demais operadores: será disponibilizado material autoinstrucional no site 
do TRT.

EAD:  disponibilização de material autoinstrucional em plataforma virtual 
(para magistrados e servidores) e na internet (para demais interessados).

2 – Nivelamento em Processo do Trabalho aplicado

Conteúdo:
I – Justificação, Objetivos e Breve Introdução ao PJ-e 
- Breve exposição das mudanças no estilo de funcionamento de uma 
Vara do Trabalho, a partir da introdução da nova tecnologia;
-  Sistema de trabalho por “carteiras” de processos; 
- Importância do conhecimento do Processo do Trabalho;
- Breve comparação entre o fluxo processual do PJ-e e o fluxo da 
CLT/CPC.

II – Introdução ao Processo do Trabalho
- Processo judicial;
- Papel do juiz e do servidor na teleologia do processo;
- Competência material da Justiça do Trabalho;
- Fundamentos básicos do processo;
- Dinâmica entre o sistema de preclusões e nulidades.

  
III – Obrigações dos Juízes, Servidores e Auxiliares
- Distinção entre despachos, decisões interlocutórias e sentenças;
- Suspeições e impedimentos;
- Prazos do Juiz e da Secretaria;
- Lançamentos e publicações no sistema PJ-e.

IV – Iter do Processo do Trabalho
-  Da  distribuição  ao  processamento  de  recursos:  procedimentos 
legais, pressupostos e caminhos no sistema PJ-e;
-  Ritos  e  espécies  de  Ações,  e  as  especificidades  nos  seus 
processamentos;
- Prazos, e sua relação com o sistema de preclusões;
- Tutelas de urgência e evidência.

Carga horária: 40 horas 
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Público-alvo:  servidores  que  não  possuem  formação  jurídica  ou  que 
realizam atividades não especializadas nas Varas
Modalidade: semipresencial
Responsabilidade: DSDRH

3 - Curso de Direito Material do Trabalho - formação básica 

Conteúdo mínimo: 
Direito individual do trabalho - Relação de trabalho x Relação de emprego; 
Jornada de Trabalho; Salário.

Carga Horária (a definir)
Público-alvo:  servidores que não possuem formação jurídica ou realizam 
atividades não especializadas nas Varas
Modalidade: presencial
Responsabilidade: Escola Judicial

4 - Processo Eletrônico 

Conteúdo:

Módulo I – Processo Eletrônico I 
- Lei 11.419/2006 e suas conexões com o CPC e CLT:
- Resolução n. 94/2012 do CSJT:
- Medida Provisória 2.200/2001;

- Certificação digital.

Módulo II – Processo Eletrônico II

- Princípios e Teoria Geral do Processo Eletrônico;

- Natureza Jurídica do Documento Eletrônico;

- Segurança de Dados e Processo Eletrônico;

- Gestão do conhecimento para o processo judicial;

Módulo III – Direito Eletrônico - optativo

- As redes sociais, o virtual e o processo judicial;

-  Virtualização  da  empresa  (a  empresa-rede,  teletrabalho, 

monitoramento  de  e-mails,  uso  de  dispositivos  móveis,  assédio 

eletrônico);

- Publicidade Virtual - Resoluções n. 121/2010 e 143/2011 do  CNJ- 

Processo e Direitos Fundamentais.

Público-alvo: magistrados e servidores
Carga horária: 08 horas para cada módulo, que serão oferecidos de forma 
independente. São prioritários os módulos I e II para a operação do Pje.
Modalidade: presencial
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Responsabilidade: Escola Judicial

5 – O PJe-JT – O uso do sistema 

Conteúdo: Operação da ferramenta do PJe
− Treinamento, pela equipe do CSJT, para magistrados e  servidores 

de Nova Lima e replicadores – 20 a 24/08/2012;

− Treinamento, pela equipe do CSJT, para servidores de Gabinetes, 
Turmas e replicadores na 2ª Instância – 27 a 30/08/2012;

− Treinamento por equipe local do TRT3 nas demais Unidades.

(A capacitação será feita no local de trabalho, por meio do ambiente 

de treinamento a ser disponibilizado para o Tribunal pela Enamat e 

CSJT, ou no Laboratório de Informática do TRT).

Público-alvo: magistrados e servidores
Recomendável a todos os operadores externos do PJe.
Carga horária: 16 horas
Modalidade: presencial
Responsabilidade: CSJT, equipe de replicadores do TRT3, Escola Judicial, 
Diretoria da Secretaria de Informática(DSCI) e DSDRH 

6 - Sistema AUD

Módulo I – Atualização no Sistema AUD

Conteúdo: revisão  das  funcionalidades  do  sistema  na  perspectiva  de 

importação de textos para o PJe

Público-alvo: digitadores de audiência e seus substitutos 
Carga horária: 8 horas
Modalidade: presencial
Responsabilidade: DSDRH 

7 – Curso: Elementos do Processo Judicial em Meio Eletrônico

Curso produzido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados do Trabalho(ENAMAT)

Unidade 1 – Uma nova maneira de ver o processo judicial

Unidade 2 – Atividade judicial e a convivência entre dois mundos

Unidade 3 – Informação digital
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Unidade 4 – A virtualização do processo judicial. A Lei 11.419/2006 e seu 

diálogo com o Direito Processual

Unidade 5 – Certificação digital

Unidade 6 – Manual do Magistrado

Público alvo: magistrados

Carga horária: 20 horas

Modalidade: autoinstrucional, a distância

Responsabilidade: Escola Judicial

8 – Curso Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho – 

PJe/JT – 1º Grau

(Elaborado pelo CSJT)

Público alvo:  magistrados e servidores da 1ª Instância e servidores da 

DSCI
Carga Horária: 40 horas

Modalidade: autoinstrucional, a distância

Responsabilidade: Escola Judicial
(Foi feita convocação pela Presidência, estabelecendo-se como 

obrigatórios os módulos I e II para os servidores, e, para os 

magistrados, também o módulo III. Nº de inscritos: 1.221; 1.172 

servidores e 49 magistrados)

- Módulo I - Introdução ao PJe-JT 

- Módulo II - Unidade Judiciária 

- Módulo III - Magistrado

- Módulo IV - Advogado/Procurador

- Módulo V - Cidadão

- Módulo VI - Oficial de Justiça

- Módulo VII - Perito

- Módulo VIII - Administração 

9 – Curso Direito Eletrônico (em parceria com o CNJ)

Conteudista: Des. José Eduardo de Resende Chaves Júnior

Construção do curso: equipe do CNJ

Carga horária: a definir

Modalidade: a distância
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Responsabilidade: Escola Judicial

(Previsto no calendário de 2013. Data a definir.)

10 - Capacitação do público externo (advogados e procuradores) 

Conforme parcerias estabelecidas com o MPT, OAB e ESA.
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