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Regulamentação da Escola Judicial
Interessado : Gabinete da Vice-Presidência

Resolução Administrativa
n. 166/2009

Aprova o Regulamento Interno da
Escola Judicial do egrégio Tribunal
Regional do Trabalho da 23ª Região.

C E R T I F I C O  que, o egrégio Tribunal Regional do Trabalho
da 23ª Região, na Décima Quarta Sessão, Extraordinária, hoje realizada, sob a
presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador João Carlos Ribeiro de
Souza, Presidente, com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Osmair Couto, Vice-Presidente, Leila Conceição da Silva
Calvo, Roberto Benatar, Maria Berenice Carvalho Castro Souza, Tarcísio
Régis Valente, Edson Bueno de Souza, Maria Beatriz Theodoro Gomes e da
Excelentíssima Procuradora do Trabalho Eliney Bezerra Veloso,

Considerando que o atual Regulamento Interno da Escola
Judicial Regional foi instituído pela Resolução Administrativa n. 033/2000;

Considerando recomendação da ENAMAT no sentido de dotar
as Escolas Judiciais Regionais de autonomia, administrativa e financeira;

Considerando que a plena autonomia da Escola Judicial
Regional pressupõe o exercício de ordenança de despesa;

Considerando que o ordenador nato de despesa é o Presidente
do Tribunal, subscritor da Tomada de Contas Anual junto ao Tribunal de Contas
da União (TCU);

Considerando que a Escola Judicial Regional compõe a estrutura
administrativa do Tribunal, vinculando-se diretamente à Presidência;

Considerando que a dualidade de gestão da Escola Judicial
Regional pode criar conflitos de competência entre o seu Diretor e o ordenador
nato de despesa;

Considerando a necessidade de regulamentar interna corporis o
módulo regional de formação inicial dos juízes;

R E S O L V E U, por unanimidade, aprovar o Regulamento
Interno da Escola Judicial do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região que passa a ter a seguinte redação:
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Da Instituição

Art.1º. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região é órgão
integrante desta Corte, conforme previsão contida no inciso VIII, do artigo 8º de
seu Regimento Interno, e regulamentada pela Resolução Administrativa n. 31/94.

Parágrafo único. A Escola tem como sede a cidade de Cuiabá e será regida por
este Regimento Interno e pelas normas complementares que vierem a ser
baixadas pelo seu Diretor, nos limites de suas atri buições regimentais.

Seção II
Finalidade

Art. 2º. São fins da Escol a Judicial:

I - propiciar meios para especialização, aperfeiçoamento e atualização dos
magistrados ao exercício do poder e função jurisdicional;

II - realizar cursos, seminários e outras atividades culturais não só de interesse do
Tribunal como também da comunidade jurídica;

III - organizar e disponibilizar, através de publicações, os trabalhos doutrinários
produzidos por magistrados e servidores especialmente aqueles decorrentes de
eventos promovidos ou patrocinados pela escol a;

IV - administrar a biblioteca do Tribunal, nesta inserida a pesquisa doutrinária; e

V – promover cursos de atualização e aper feiçoamento na área jurídica.

Seção III
Atividades

Art. 3º. Para consecução de seus fins, a Escola judicial promoverá:

I – Módulo Regional da Formação Inicial, dirigido aos Juízes recém-empossados;

II - cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização de magistrados,
assessores de Desembargadores e assi stentes de Juiz de 1º Grau;

III - cursos de extensão j urídica;

IV - seminários, encontros, simpósios, painéis e outras atividades culturais
destinadas a apri morar o homem e o profissional;
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V - intercâmbios com outras escolas de magistratura e instituições universitárias;
VI - pesquisas científicas; e

VII - publicações de estudos e trabalhos.

§ 1º. Fica assegurada à Direção da Escola Judicial autonomia para celebrar
acordos de cooperação técnica, ajustes, convênios, parcerias ou qualquer outra
modalidade de ação cooperativada com instituições congêneres, públicas ou
particulares, que venham ao encont ro dos objetivos e finalidades desta instituição;

§ 2º. O regime, espécie, carga horária e regulamentação dos cursos obedecerão
ao planejamento anual  que será aprovado pelo Conselho Didático-Pedagógico, na
forma dos artigos 19 a 25 do presente Regulamento.

CAPÍTULO II
MÓDULO REGIONAL DE FORMAÇÃO INICIAL

Art. 4º. No início do Módulo Regional de Formação Inicial, os Juízes do Trabalho
Substitutos recém-empossados deverão permanecer, no mínimo, 60 dias à
disposição da Escola Judicial Regional para fins de integração e participação de
aulas teóricas e práticas tuteladas sob super visão da Escola.

Art. 5º. Após a conclusão do período previsto no art. 5º, os Juízes deverão
cumprir, no mínimo, carga semestral de 40 horas-aula e carga anual de 80
horas/aula de at ividades de formação inicial até o vitaliciamento, conjugadas entre
aulas teóricas e práticas tuteladas sob super visão da Escola Judi cial Regional.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, será implantado,
preferencialmente, regime de alternância entre as atividades na jurisdição e as
atividades formativas para que as experiências e dificuldades concretas dos
Juízes sejam objeto de acompanhamento e discussão periódica na Escola
Judicial.

Art. 6º. O Módulo Regional de Formação Inicial será composto de:

I - bloco de disciplinas básicas, que envol verá os seguintes conteúdos míni mos:

a) deontologia da Magistratura;
b) direitos fundamentai s sociais no mundo do tr abalho;
c) administração judiciária de Vara do Trabalho;
d) relacionamento interpessoal (com partes, Advogados, membros do Ministério
Público, outros Magistrados e Servidores);
e) técnicas de juízo concil iatório trabalhista;
f) técnicas de instrução processual trabalhista;
g) efetividade da execução tr abalhista;
h) tecnologias aplicadas na jurisdição trabalhista; e
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i) temas contemporâneos de di reito.

II - bloco de disciplinas complementares, em número mínimo de cinco, que será
definido por ocasião de cada Módulo pela Escola Judicial, com ênfase em
saberes práticos, e que poderá envolver conteúdos como:

a) linguagem jurídica;
b) elementos do trabal ho e da produção na sociedade contempor ânea;
c) subjetividade do Juiz (emoção e razão);
d) mecanismos sócio-jurídicos de proteção da dignidade da pessoa humana;
e) qualidade de vida no mei o-ambiente do trabalho;
f) segurança pessoal e familiar;
g) formação profissional (de Servidores, Magistrados, trabalhadores e
empreendedores);
h) matéria administrativo-funcional; e
i) relacionamento com entidades privadas afins (entidades sindicais,
universidades, associações comerciais, entidades de defesa de grupos
discriminados, etc.).

III - bloco de estágios, organizado por ocasião de cada Módulo pela Escola, com
base em aspectos relevantes observados na prática da jurisdição, que envolverá
no mínimo:

a) laboratório judicial, com simulação de at ividades profissionais;
b) estágios supervisionados em instituições afins públicas, como: unidades da
Receita Federal do Brasil e do Ministério do Trabalho e Emprego; ofícios do
Ministério Público do Trabalho; entidades sindicais e empresas, dentre outros,
sempre do âmbito regional ou local de inserção profissional do Magistrado;
c) integração e troca de experiências profissionais com outros Magistrados e
Servidores; e
d) exercício jurisdicional tutelado, em atividades práticas, para progressiva
aquisição de competênci as sob supervisão da Escola.

CAPÍTULO III
ORGANICIDADE ESTRUTURAL

Seção I
Da Estrutura Administrativa

Art. 7º. A Escola Judicial, vinculado à Presidência do Tribunal, tem como estrutura
a seguinte forma:

I - Diretor;

II - Seção de Gestão Administrativa, compreendendo: o Setor de Apoio à
Capacitação dos Discentes e o Setor de Biblioteca e Arquivo Documental ; e
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III - o Conselho Didático-Pedagógico.

Parágrafo único. O organograma da estrutura administrativa da Escola Judicial
Regional consta do Anexo I desta Resol ução e dela faz parte integrante.

Art. 8º. O cargo de Diretor é privativo de Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 23ª Região, a quem competirá escolher o titular da Seção de Gestão
Administrativa.

§ 1º. O mandato do Di retor terá a mesma duração do mandato da Presidênci a.

§ 2º. O Chefe da Seção de Gestão Administrativa será designado dentre os
servidores do Tribunal a quem competirá, por delegação desta Resolução, a
gerência de todas as ações administrativas que visem ao atendimento das metas
traçadas pela Escola judicial.

Art. 9º. O Diretor conduzirá e dirigirá a Escola Judicial com auxilio da Seção de
Gestão Administrativa.

Parágrafo único. Nos impedimentos e afastamentos, por licença ou férias do
Diretor, a substituição será exercida pelo Desembargador a quem couber a
Presidência deste Regional.

Art. 10. O Conselho Didático-Pedagógico exercerá a função consultiva e
deliberativa e será composto pelos seguintes membros:

a) Diretor da Escola;
b) Vice-Presidente do Tribunal;
c) Desembargador indicado pelo e. Tribunal Pleno; e
d) Dois Juízes de 1° Grau indicados pela AMATRA XXIII.

Seção II
Das Competências

Art. 11. Compete ao Dir etor:

I - dirigir a Escola Judicial e convocar reuniões;

II - representar a Escola Judicial nos eventos dos quais ela participe ou venha a
organizar ou promover;

III - despachar os expedi entes da Escola Judicial e assinar sua correspondência;

IV – promover a realização de acordos de cooperação técnica, ajustes, convênios,
parcerias ou qualquer outra modalidade de ação cooperativada com instituições
congêneres, públicas ou particulares, que venham ao encontro dos objetivos e
finalidades desta instituição;
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V - coordenar a participação de Magistrados em eventos jurídico-culturais e exigir-
lhes os relatórios ou ensaios decorrentes;

VI – contratar professores para ministrarem cursos ou palestras nos eventos
patrocinados pela escola ou efetivar os ajustes necessários, em caráter definitivo,
quando não importarem despesas;

VII – contratar pessoal necessário ao apoio nos congressos, seminários,
conferências, palestras e cursos promovidos ou organizados pela Escola Judicial,
ou convocar servidores para tal fim, quando insuficiente para tanto os do seu
quadro;

VIII - elaborar plano anual de atividades, com vista à adequação orçamentária e
financeira do respectivo exercício;

IX - elaborar, com o responsável  pela área, as previsões dos conteúdos
programáticos dos cursos que serão ministrados pela Escola Judicial; e

X - baixar instruções e ordens de serviços necessários ao funcionamento da
Escola.

Art. 12. Compete à Seção de Gest ão Administrativa:

I - gerir as ações administrativas da Escola Judicial, coordenando e
supervisionando as áreas sob sua responsabilidade, a fim de possibilitar o fiel
cumprimento das metas tr açadas pela di reção;

II - elaborar e apresentar os projetos de publicação de periódicos e livros bem
como os planos de aquisição para o acervo da Biblioteca;

III - formular a proposta orçamentária para o custeio das atividades da Escola
Judicial, a qual será encaminhada ao Diretor da Escola;

IV - supervisionar a elaboração dos boletins de jurisprudência, dos periódicos e
livros bem como a execução dos ser viços informativos por via eletrônica; e

V - exercer outras funções inerentes à área administrativa ou que lhe sejam
delegadas pelo Diretor.

Art. 13. Compete ao Consel ho Didático-Pedagógico:

I - definir as diretrizes gerais dos cursos da Escola Judicial, seus regimes,
controles de conteúdos cur riculares, critérios de avaliação da mesma;

II - manter a unidade didática e de avaliação da escola;

III – decidir os recursos de natureza curricular e pedagógica que lhes sejam
submetidos.
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IV - coordenar a publicação dos estudos jurídicos desenvolvidos pelos
magistrados ou resultantes das palestras, congressos, seminários, conferências e
cursos promovidos ou organizados ou pela Escola ou de que participem os
magistrados;

V - elaborar e apresentar os projetos de cursos, seminários e eventos congêneres
dirigidos aos magi strados do Tr ibunal;

VI - supervisionar a realização dos cursos, seminários e eventos congêneres
dirigidos aos magi strados do Tr ibunal; e

VII - exercer outras funções inerentes à área pedagógica ou que lhe sejam
delegadas pelo Diretor.

Art. 14. O Conselho reunir-se-á mensalmente, bem como no início e no fim do
ano letivo e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor da Escola ou
pela maioria dos seus membros.

Parágrafo único. O Conselho deliberará por maioria simples dos seus membros.

Art. 15. O organograma dos cargos e funções da Seção de Gestão Administrativa
obedecerá àquela do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.

Art. 16. Compete ao Setor  de Apoio à Capaci tação dos Discentes:

I - planejar, coordenar e executar as atividades de aperfeiçoamento de
magistrados deste Tribunal;

II - organizar eventos que visem aperfeiçoar Magistrados, Assessores de
Desembargadores e Assistentes de Juiz em diversas áreas da Justiça do
Trabalho;

III - desenvolver ações que visem à promoção do crescimento do ser humano e
do desenvol vimento organizacional;

IV - incentivar o desenvolvimento profissional contínuo, em especial:

a) o desenvolvimento gerencial;
b) o domínio de conceitos e f erramentas em tecnol ogia de informação; e
c) a especial ização em matérias da doutrina trabalhista.

V - discutir amplamente com os magistrados os paradigmas emergentes de
aperfeiçoamento, capaci tação e desenvolvimento profissional;

VI - oferecer aos magistrados opor tunidades de participação em eventos externos
de aperfeiçoamento e desenvol vimento profissional;
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VII - promover a ampla disseminação dos conhecimentos adquiridos em eventos
externos;

VIII - estimular a pesquisa voltada para a inovação de produtos, abordagens,
métodos e tecnol ogias;

IX - propor normas, instruções e regulamentos de cursos de aperfeiçoamento e
capacitação;

X - desenvolver atividades administrativas relacionadas com a programação,
supervisão, execução e avali ação dos cursos realizados;

XI - auxiliar a administração do TRT da 23ª Região quando da realização de
Concurso Público de Magistrados e Servidores;

XII - manter intercâmbio com centros de desenvolvimento profissional de outros
órgãos, principalmente com os da Justi ça do Trabalho; e

XIII - executar os demais atos e atribuições que lhe sejam determinados pela
administração da Escola Judicial.

Art. 17. Compete ao Setor  de Biblioteca e Arquivo Documental :

I - guarda e conservação de documentos, li vros e publicações;

II - organizar a biblioteca do Tribunal classificando e catalogando os livros, os
periódicos, as obras de referência e demais publicações, segundo as normas
pertinentes;

III - identificar as obras para ordenação e recolocação nos seus respectivos
lugares;

IV - preparar as publicações para consultas e empr éstimos;

V - organizar, conservar e manter atualizados os catálogos da bi blioteca;

VI - providenciar as encadernações e zelar pela conservação do acervo;

VII - divulgar os materiais sob sua custódia através de murais, listagens de novas
aquisições, etc.

VIII - orientar os leitores no uso das obras de referência e dos catálogos;

IX - supervisionar o funcionamento da sal a de leitura;

X - registrar e controlar os empréstimos, devoluções e reservas de obras;

XI - proceder ao inventário do patrimônio bibliográfico;
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XII - pesquisar, selecionar e propor a aquisição de livros, periódicos e outros
documentos par a a biblioteca;

XIII - fornecer listas para doação e permutas;

XIV - manter intercâmbio com bibliotecas, centros de pesquisa e instituições afins;

XV - controlar os pedidos de assinaturas e renovações de tí tulos de periódicos;

XVI - atender às requisições dos Juízes, Diretores e Chefes, bem como às
consultas dos advogados e ser vidores;

XVII - remeter às Varas do Trabalho e aos juízes do Tribunal, como atualização
legislativa, todas as leis, decretos, atos e portarias, que sejam do interesse da
Justiça do Trabalho para conhecimento imediato dos destinatários;

XVIII - remeter relatório semestral das atividades à Seção de Gestão
Administrativa; e

XIX - responder pela pesquisa doutrinária solicitada pelas unidades técnicas do
Tribunal.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Art. 18. Os cursos promovidos pela Escola Judicial serão publicados no sítio do
Tribunal, indicando:

a) data e horário do curso;
b) relação das disciplinas ofertadas;
c) carga horária disciplinar;
d) conteúdo programático;
e) requisitos exigidos para a inscrição;
f) número de vagas di sponíveis;
g) valor da taxa de inscrição; e
h) prazo e local de inscrição.

CAPÍTULO V
DO CORPO DOCENT E

Art. 19. A Escola não manterá corpo docente permanente, constituindo-o a cada
curso por meio de convites a profissionais e empresas de reconhecida
capacidade técnica, a critério do Diretor e do Conselho Pedagógico da Escola
Judicial.
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CAPÍTULO VI
DO CORPO DISCENTE

Art. 20. O corpo discente da Escola será formado preferencialmente por
magistrados do Tribunal Regional do Trabalho.

Parágrafo único. Poderão participar dos eventos promovidos pela Escola
Procuradores, servidores, advogados, acadêmicos de Direito e a comunidade em
geral nos eventos abertos.

Art. 21. São direitos dos alunos:

I – receber conhecimentos jurídicos inspirados nos princípios de liberdade e
valorização do ser  humano; e

II – utilizar as salas e dependências escolares.

Art. 22. São deveres dos alunos:

I – zelar pela conservação dos móvei s, utensílios e equi pamentos da Escola;

II – contribuir para maior eficiência dos cursos; e

III – indenizar os danos causados ao patrimônio da Escola.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 23. A direção da Escola Judicial goza de autonomi a científica quanto aos atos
praticados no âmbito de suas competências atri buídas nesta resol ução.

Art. 24 – Ficam revogadas as di sposições em contrário, em especial, a Resolução
Administrativa n. 033/2000.

Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua
publicação.

Cuiabá-MT, quarta-feira, 16 de dezembro de 2009.

José Lopes da Silva Júnior
Secretário do Tribunal Pleno
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ANEXO I

ORGANOGRAMA

Organograma Estrutural da Escola Judicial do TRT da 23ª Região

Conselho Didático
Pedagógico

Setor de Apoio à Capacitação
dos Discentes

Setor de Biblioteca e
Arquivo Documental

Seção de Gestão Administrativa

Diretor


