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Processo PROAD n. 2870/2016 

Proponente : Gabinete da Presidência 

 

Resolução Administrativa 
n. 275/2016 (*) 

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

 

CERTIFICO que o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da  

23ª Região na Décima Sessão Ordinária, hoje realizada, sob a presidência da 

Ex.ma Desembargadora Maria Beatriz Theodoro Gomes, Presidente, com a 

presença dos Ex.mos Desembargadores Eliney Bezerra Veloso, Vice-Presidente, 

Tarcísio Régis Valente, Osmair Couto, Edson Bueno de Souza e do Ex.mo 

Procurador do Trabalho Fabrício Gonçalves de Oliveira. 

 

Considerando que o atual Regulamento Interno da Escola Judicial 

Regional foi instituído pela Resolução Administrativa n. 166/2009;  

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 a necessidade de regulamentar interna corporis o 

módulo regional de formação inicial dos juízes e servidores; 

Considerando a Resolução n. 192, de 8 de maio de 2014, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do 

Poder Judiciário; e 

Considerando a Resolução Administrativa n. 160/2014 que 

estabelece a nova estrutura da Escola Judicial atribuindo-lhe a competência 

exclusiva pelas ações de formação e aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores 

do TRT da 23ª Região,  
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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: 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Seção I 

Da Instituição 

 

Art.1º. A Escola Judicial -  EJUD 23 é Unidade de Apoio Administrativo do Tribunal 

Regional do Trabalho da 23ª Região e faz parte do sistema integrado de formação 

da Magistratura do Trabalho, coordenado pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT. 

 

Parágrafo único. A Escola Judicial tem sede na cidade de Cuiabá e será regida 

por este Regulamento Interno e pelas normas complementares que vierem a ser 

editadas pelo seu Diretor, nos limites de sua competência. (Parágrafo único do art. 1º, 

com redação dada pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

Seção II 

Da finalidade 
 

Art. 2º. São fins da Escola Judicial: 
 
I – instituir e ministrar cursos de formação inicial e continuada, bem como o 
aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores do TRT da 23ª Região; 
 
II – incentivar projetos e atividades de ensino, pesquisa e produção científica 
multidisciplinar, voltadas às atividades administrativa e jurisdicional; 
 
III – acompanhar e orientar os Juízes do Trabalho Substitutos em estágio probatório, 
com vistas ao vitaliciamento; 
 
IV - realizar outras atividades culturais de interesse da comunidade jurídica;  
 

V - organizar e disponibilizar, por meio de publicações, os trabalhos doutrinários 

produzidos por magistrados e servidores especialmente aqueles decorrentes de 

eventos promovidos ou patrocinados pela escola; e 

 
VI - administrar a biblioteca do Tribunal. (Inciso VI do art. 2º, com redação dada pela RA n. 
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174/2017, de 21/08/2017) 
 
 

Seção III 

Das atividades 
 

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

 

I - formação inicial e continuada dos Magistrados e Servidores; 

 

II - seminários, encontros, simpósios, painéis e outras atividades científico-culturais 

destinadas a aprimorar o homem e o profissional; 

 

III - intercâmbios com outras escolas de magistratura e instituições universitárias; e 

 

IV- pesquisas científicas, 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 encontro 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 
DA FORMAÇÃO INICIAL DOS MAGISTRADOS 

 

Art. 4º. Na primeira etapa do Curso 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 supervisão da Escola.  (Art. 4º, com redação 

dada pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

Art. 5º. Após a conclusão do período previsto no art. 4º, os Juízes deverão cumprir, 

no mínimo, carga horária semestral e anual, em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pena ENAMAT. (Resolução da ENAMAT 09/11) 

 

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 
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sejam objeto de acompanhamento e discussão periódica na Escola Judicial. 

 

Art. 6º. A Formação Inicial será composta de: 

 

I - bloco de disciplinas básicas, que envolverá os seguintes conteúdos mínimos: 

 

a) deontologia da Magistratura; 

b) direitos fundamentais sociais no mundo do trabalho; 

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 conciliatório trabalhista; 

f) técnicas de instrução processual trabalhista; 

g) efetividade da execução trabalhista; 

h) tecnologias aplicadas na jurisdição trabalhista; e 

i) temas contemporâneos de direito. 

 

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 trabalho e da produção na sociedade contemporânea; 

c) subjetividade do Juiz (emoção e razão); 

d) mecanismos sócio-jurídicos de proteção da dignidade da pessoa humana; 

e) qualidade de vida no meio-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 atuação supervisionada, organizado pela Escola Judicial por ocasião 

de cada Módulo, com base em aspectos relevantes observados na prática da 

jurisdição, que envolverá no mínimo: (Inciso III do art. 6º, com redação dada pela RA n. 

174/2017, de 21/08/2017) 

a) laboratório judicial, com simulação de atividades profissionais; 

b) estágios supervisionados em instituições afins públicas, como: unidades da 

Receita Federal do Brasil e do Ministério do Trabalho e Emprego; ofícios do 
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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 competências sob supervisão da Escola. 

 

Parágrafo único. A formação inicial compreende: 

 

I – módulo nacional, a cargo da ENAMAT; e 

 

II – módulo regional, organizado pela EJUD 23. 

 

 

CAPÍTULO III 
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS 

 

Art. 7º. A formação continuada do magistrado, após o vitaliciamento, visa: 

 

I – complementar e atualizar os conhecimentos teóricos na perspectiva das 

necessidades práticas da aplicação do direito na atividade judicante; 

 

II - propiciar a troca de experiências pessoais e profissionais entre os Magistrados; 

 

III – propiciar ao Magistrado manter-se atualizado sobre as inovações da Ciência 

Jurídica e de outros ramos conexos ao Direito; 

 

IV – aprofundar o estudo de disciplinas especializadas da Ciência Jurídica e da 

Tecnologia da Informação; e 

 

V – promover encontros de melhoria da qualidade de vida dos Magistrados, 

objetivando maior satisfação pessoal e realização profissional e a motivação para 

um constante aprimoramento humano, ético e profissional. 

 

Art. 8º. A formação continuada será promovida mediante cursos, seminários, 

congressos e palestras, segundo a programação da EJUD 23. 

 

Art. 9º. Nas atividades de formação continuada e de aperfeiçoamento, a EJUD 23 

poderá utilizar instrumentos de ensino a distância, a fim de permitir a participação de 

todos os Magistrados. 
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Art. 10. Os registros relativos à participação de Magistrados em cursos e outros 

eventos de formação promovidos pela EJUD 23, bem como as informações oriundas 

da ENAMAT, serão fornecidos para a instrução de processos refentes aos 

assentamentos funcionais do magistrado. 

 

 

CAPÍTULO IV 
DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS SERVIDORES 

 

Art. 11. A formação dos Servidores tem caráter permanente, desde seu ingresso no 

serviço público e ao longo de sua vida funcional e será desenvolvida conforme a 

Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do poder 

Judiciário. 

 

Art. 12. A formação e o aperfeiçoamento dos Servidores serão desenvolvidos nas 

seguintes modalidades: 

 

I – formação inicial; e 

 

II – formação continuada. 

 

§ 1º. A formação inicial dos Servidores refere-se ao desenvolvimento das 

competências necessárias para o desempenho das atividades inerentes às 

atribuições das unidades, ministrados aos Servidores em estágio probatório, com 

avaliação final obrigatória. 

 

§ 2º. A estrutura e forma do curso de formação inicial dirigida aos Servidores recém-

empossados serão definidas no Plano Institucional de Qualificação – PIQ.   

 

§ 3º.  A formação continuada refere-se ao desenvolvimento das competências ao 

longo da vida funcional do Servidor e compreende: 

 

I – ações educacionais de ordem técnica, gerencial e comportamental; 

 

II – formação de multiplicadores; e 

 

III – programas de pós-graduação lato e stricto sensu. 

 

Art. 13. A EJUD 23, através do PIQ, oferecerá ações educativas para o 
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desenvolvimento das competências necessárias ao alcance dos objetivos 

estratégicos definidos pelo TRT da 23ª Região. 

 

Art. 14. As ações relativas à formação e ao aperfeiçoamento dos Servidores serão 

conduzidas, preferencialmente, por Magistrados e Servidores na condição de 

Instrutores Internos. (Art. 14, com redação dada pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

 

CAPÍTULO V 
DA ORGANICIDADE ESTRUTURAL 

 

Seção I 

Da Estrutura Administrativa  
 

Art. 15. A estrutura administrativa da Escola Judicial está prevista na Resolução 

Administrativa n. 117/2017.  (Art. 15 e parágrafo único, com redação dada pela RA n. 174/2017, de 

21/08/2017) 

 

Parágrafo único. Integram também a estrutura da Escola Judicial a Diretoria e o 

Conselho Didático-Pedagógico. 

 
Art. 16. A Diretoria será composta por um Desembargador que exercerá o cargo de 

Diretor e um Juiz que exercerá o cargo de Vice-Diretor, ambos eleitos pelo Tribunal 

Pleno. 

 

§ 1º. O mandato do Diretor e do Vice-Diretor terá a mesma duração do mandato da 

Presidência. 

 

§ 2º. O Coordenador de Ensino será designado, por indicação do Diretor da Escola 

Judicial, dentre os servidores do Tribunal a quem competirá, por delegação desta 

Resolução, a gerência das ações administrativas e pedagógicas que visem ao 

atendimento das metas traçadas pela Escola judicial. 

 

Art. 17. O Diretor conduzirá e dirigirá a Escola Judicial com auxílios do Vice-Diretor 

e da Coordenadoria de Ensino.  

 

§ 1º. Nas ausências e impedimentos do Diretor, o Vice-Diretor responderá pela 

Escola Judicial.  (§ 1º do art. 17, com redação dada pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

§ 2º. Nas ausências e impedimentos do Vice-Diretor, responderá pela Escola 
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Judicial o Presidente do Tribunal e, nas ausências e impedimentos deste, o Vice-

Presidente ou o Desembargador do Trabalho mais antigo presente na sede. (§ 2º do 

art. 17, com redação dada pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

Art. 18. O Conselho Didático-Pedagógico exercerá a função consultiva e deliberativa 

e será composto pelos seguintes membros, cujo mandato terá a mesma duração do 

mandato da Presidência: 

 

a) Diretor da Escola Judicial, que o presidirá; 

b) Vice-Diretor da Escola Judicial; 

c) Desembargador indicado pelo Egrégio Tribunal Pleno; 

d) Juiz de 1° grau indicado pelo Tribunal Pleno;  

e) Titular da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano. 
(Alíneas a, b, c, d e e do art. 18, com redação dada pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

 

Seção II 

Das Competências 
 

Art. 19. Compete ao Diretor: 

 

I - dirigir a Escola Judicial e convocar reuniões; 

 
II – representar a Escola Judicial nos eventos dos quais ela participe, organize ou 
promova; (Inciso II do art. 19, com redação dada pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 
 
III - despachar os expedientes 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; 
 

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 
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solicitar à Presidência que convoque servidores e/ou magistrados para tal fim, 

quando insuficientes para tanto os do seu quadro e ausente prejuízo para as 

atribuições da unidade de origem; 

 
VIII - elaborar plano anual de atividades, sujeito à verificação de adequação 
orçamentária e financeira em relação ao 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. 

 

Parágrafo único. Compete ao Vice-Diretor substituir o Diretor e exercer outras 

atribuições que lhe forem delegadas pelo Diretor da EJUD 23. 

 

Art. 20. Compete ao Conselho Didático-Pedagógico: 

 
I – elaborar o planejamento e gestão estratégica do conhecimento no âmbito do TRT 
da 23ª Região, em consonância com o seu planejamento estratégico, favorecendo o 
desenvolvimento das competências pessoais e funcionais dos Magistrados e 
Servidores; 
 
II - manter a unidade didática e de avaliação da escola; 

 

III – decidir os recursos de natureza curricular e pedagógica que lhes sejam 

submetidos. 

 

IV - coordenar a publicação da Revista Eletrônica, dos estudos jurídicos 

desenvolvidos pelos magistrados e servidores ou resultantes das palestras, 

congressos, seminários, conferências e cursos promovidos ou organizados ou pela 

Escola ou de que participem os magistrados e servidores;  

 

V - supervisionar a realização dos cursos, seminários e eventos congêneres 

dirigidos aos magistrados e servidores do Tribunal; e 

 

VI - exercer outras funções inerentes à área pedagógica ou que lhe sejam delegadas 

pelo Diretor. 

 

Art. 21. O Conselho reunir-se-á semestralmente, bem como no início e no fim do 

ano letivo e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor da Escola ou pela 

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

Art.  22. As competências do Coordenador de Ensino, Assistente de Coordenadoria, 

Setor de Educação Coorporativa, Setor de Ensino a Distância e da Biblioteca ficam 

estabelecidas no Regulamento Geral deste Tribunal. (Art. 22, com redação dada pela RA n. 

174/2017, de 21/08/2017) 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Art. 23. Os cursos promovidos pela Escola Judicial serão publicados no sítio da 

Escola Judicial, indicando: (Redação anterior do art. 28, renumerado para art. 23 pela RA n. 174/2017, 

de 21/08/2017) 

 

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 disponíveis; 

g) valor da taxa de inscrição; e 

h) prazo e local de inscrição. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

 

Art. 24. As ações de formação e aperfeiçoamento deverão ser avaliadas, sempre 

que possível, orientando novas tomadas de decisões e observada a especificidade 

da ação formativa, em quatro dimensões: reação, aprendizagem, aplicação e 

resultado. (Redação anterior do art. 29, renumerado para art. 24 pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

§ 1º. A avaliação de reação tem como objetivo diagnosticar as impressões dos 

servidores sobre as ações formativas com relação a conteúdo, instrutores, recursos 

educacionais, ambiente, instalações e outros. 

 

§ 2º. A avaliação de aprendizagem tem como objetivo examinar se os 

conhecimentos foram absorvidos e aperfeiçoaram as habilidades e as atitudes. 

 

§ 3º. A avaliação de aplicação tem como objetivo identificar se estão sendo 
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utilizados na atividade laboral os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

decorrentes da ação formativa. 

 

§ 4º. A avaliação de resultado tem como objetivo analisar se a ação formativa 

contribuiu para o alcance da estratégia da instituição. (§ 4º do art. 24, com redação dada pela 

RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 25.  A Escola não manterá corpo docente permanente, constituindo-o a cada 

curso por meio de convites a profissionais e empresas de reconhecida capacidade 

técnica.  (Art. 25, com redação dada pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 
 

CAPÍTULO IX 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 26. O corpo discente da Escola será formado, preferencialmente, por 

Magistrados e Servidores do Tribunal Regional do Trabalho. (Redação anterior do art. 31, 

renumerado para art. 26 pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

Parágrafo único. Poderão participar dos eventos promovidos pela Escola 

Procuradores, servidores, advogados, acadêmicos de Direito e a comunidade em 

geral nos eventos abertos. 

 

Art. 27. São direitos dos alunos: (Redação anterior do art. 32, renumerado para art. 27 pela RA n. 

174/2017, de 21/08/2017) 

 
I – receber conhecimentos jurídicos inspirados nos princípios de liberdade e 
valorização do ser humano; e 
 
II – utilizar as salas e dependências escolares durante a realização dos eventos nos 

quais estejam regularmente inscritos. (Inciso II do art. 27, com redação dada pela RA n. 174/2017, 

de 21/08/2017) 

 

Art. 28. São deveres dos alunos: (Redação anterior do art. 33, renumerado para art. 28 pela RA n. 

174/2017, de 21/08/2017) 

 

I – zelar pela conservação dos móveis, utensílios e equipamentos da Escola; 
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II – contribuir para maior eficiência dos cursos; e 

 

III – indenizar ou ressarcir eventuais danos ou prejuízos causados à EJUD 23. 

 

 

CAPÍTULO X 

DA MEDALHA PANTANAL 

 

Art. 29. O Conselho Didático-Pedagógico e a Direção da Escola poderão conferir 

medalhas de reconhecimento a pessoas que tiverem prestado relevantes serviços à 

Escola Judicial. (Redação anterior do art. 34, renumerado para art. 29 pela RA n. 174/2017, de 

21/08/2017) 

 

Art. 30. A medalha PANTANAL será confeccionada em Latão (liga de cobre e zinco) 

com acabamento dourado, obtido por banho de ouro, com 80mm de diâmetro, 4mm 

de espessura e demais especificações conforme Anexo. (Redação anterior do art. 35, 

renumerado para art. 30 pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 31. A direção da Escola Judicial goza de autonomia científica e de execução 

orçamentária quanto aos atos praticados no âmbito de suas competências atribuídas 

nesta resolução. (Redação anterior do art. 36, renumerado para art. 31 pela RA n. 174/2017, de 

21/08/2017) 

 

Art. 32. Compete ao Diretor da EJUD 23, ouvido o Conselho Didático-Pedagógico, 

interpretar as normas constantes deste regimento e decidir os casos omissos. 
(Redação anterior do art. 37, renumerado para art. 32 pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

Art. 33 – Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, a Resolução 

Administrativa n. 166/2009. (Redação anterior do art. 38, renumerado para art. 33 pela RA n. 

174/2017, de 21/08/2017) 

 

Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Obs.: Ausentes os Ex.mos Desembargadores Roberto Benatar, em gozo de férias regulamentares, 

João Carlos Ribeiro de Souza, em virtude de licença médica, e Bruno Luiz Weiler Siqueira, 

afastado para realização de curso de Mestrado. 



 

 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO  

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO  

  

13 
(Republicação) - Disponibilizada na edição n. 2300/2017 do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - Cadernos Administrativo 
e Judiciário do TRT - 23ª Região de 25/08/2017 (6ªf), e publicada em 28/08/2017 (2ªf), nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei 
11.419/2006. 

 

Cuiabá-MT, segunda-feira, 28 de novembro de 2016. 

 

Antônia Mônica França 

Secretária do Tribunal Pleno, em substituição 

 

(*) Resolução Administrativa n. 275/2016, republicada de forma consolidada, em 

cumprimento à determinação constante da RA n. 174/2017. 
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ANEXO 

(Redação anterior do Anexo II, renumerado para Anexo pela RA n. 174/2017, de 21/08/2017) 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DA MEDALHA (NOME DA MEDALHA) 

 

 

 

 

 

 

 

 


