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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - PAC 2017 

1. Apresentação 

A Escola Judicial do TRT da 23ª Região no cumprimento de sua finalidade coloca à disposição 

dos magistrados e servidores o Plano Anual de Capacitação - PAC 2017. Trata-se do principal 

instrumento de planejamento das ações de capacitação, voltado para o desenvolvimento de 

competências necessárias que garantam a eficácia dos resultados almejados pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 23ª Região. 

O presente documento consolida as diretrizes gerais para a formação e aperfeiçoamento de 

magistrados e servidores, relativas ao exercício 2017, oriundas das Resoluções  

nº 01/2008, 03/2009 e 18/2015 da ENAMAT, bem como as orientações contidas nas Resoluções 

192/2014 e 159/2015, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, respectivamente, que dispõem sobre as capacitações de magistrados e servidores do 

Poder Judiciário. 

Em 2017, o PAC foi elaborado tendo como base o programa de formação inicial, curso de 

reciclagem anual, Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, coleta de 

informações junto a servidores e chefias, bem como demandas por treinamentos advindas de 

processos administrativos, correições, propostas orçamentárias e normatizações, visando ao 

compartilhamento de responsabilidades, demandas e recursos orçamentários. 

Este plano tem como combinação o tripé estratégico da busca pelo conhecimento, isto é, a 

disposição pelo aprender; a habilidade para as práticas necessárias, ou seja, o saber e fazer 

bem feito; e, a postura comportamental, sendo representada pelo querer/saber e fazer 

corretamente, a fim de propiciar o crescimento pessoal e laboral de todos os magistrados e 

servidores com o intuito de melhorar o desempenho institucional. 

 



 

Plano Anual de Capacitação  Página 5 

 

Embora alguns eventos foram distribuídos ao longo do ano, deu-se ênfase às ações de 

capacitação no primeiro semestre. Pretende-se realizar uma avaliação no mês de junho e 

verificar a possibilidade de atendimento de outras demandas, momento em que será 

publicado uma segunda versão deste documento. 

Para atender ao preconizado, o Tribunal enfrenta o desafio de assegurar o comprometimento 

de todas as unidades administrativas e judiciárias para a implementação do Plano Anual de 

Capacitação – PAC 2017.  

2. Objetivos do Plano 

2.1. Objetivo Geral 

o Proporcionar aos magistrados e servidores todas as condições necessárias ao 

pleno desenvolvimento da carreira, ao aprimoramento profissional e à 

melhoria da eficácia administrativa, a fim de aprimorar, continuamente, os 

serviços prestados à sociedade. 

2.2. Objetivos Específicos 

o Promover ações que atendam às necessidades de capacitação dos magistrados 

e servidores do TRT da 23ª Região em consonância com a missão, visão de 

futuro, valores institucionais e objetivos estratégicos; 

o Gerir o modelo adotado de forma compartilhada com as unidades, de modo 

que as necessidades levantadas e as competências mapeadas tornem-se 

estratégicas para a capacitação;  

o Promover a valorização e o desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais, a fim de aprimorar a prestação de serviço jurisdicional; 

o Sistematizar o programa de capacitação a partir das necessidades reais e não 

de demandas aleatórias, capazes de agregar valor ao TRT da 23ª Região e aos 

magistrados e servidores, com foco em resultados; 

o Otimizar recursos evitando gastos e esforços em treinamentos desnecessários; 
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o Favorecer a equidade do acesso às ações de capacitação no Plano Anual de 

Capacitação; 

o Contribuir para o crescimento profissional e pessoal dos magistrados e 

servidores, visando à melhoria do clima organizacional; 

o Incentivar o repasse de conhecimentos adquiridos por magistrados e 

servidores em construção de modelos “informais de capacitação e 

desenvolvimento” de baixo custo. 

3. Diretrizes 

O PAC 2017 contempla as necessidades de capacitação das unidades administrativas e 

judiciárias, que deverão ser realizadas de forma presencial, a distância ou semipresencial, ou 

por meio da participação em encontros, congressos, seminários ou eventos similares, sempre 

correlacionados ao cargo ou ambiente organizacional. 

Com foco na otimização dos recursos e valorização dos talentos do Tribunal, na realização dos 

eventos ou análise quanto à conveniência de participação em eventos externos, a Escola 

Judicial observará, necessariamente: 

1º. Possibilidade de a capacitação ocorrer sem ônus para o Tribunal, por meio de parcerias 

ou cursos disponibilizados por outros órgãos; 

2º. Realização de cursos de capacitação por meio de instrutores do quadro de pessoal, entre 

magistrados e servidores; 

3º. Preferência às iniciativas de capacitação que contemplem mídias alternativas e que 

possibilitem abranger o maior número de pessoas a um menor custo para o TRT da 23ª 

Região; 

4º. Parcerias com outros Órgãos visando repartir os custos de contrações in company; 

5º. Atendimento de capacitações de unidades que não receberam treinamentos no ano de 

2016. 
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4. Metodologia 

Etapas básicas para desenvolvimento das atividades: 

o Diagnóstico das necessidades de capacitação: 

Programa de formação inicial, curso de reciclagem anual, Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação e Comunicação, coleta de informações junto a servidores e chefias, 

demandas por treinamentos advindas de processos administrativos, correições, 

propostas orçamentárias e normatizações. 

o Apresentação do PAC 2017 à Diretoria da EJUD. 

o Aprovação do PAC 2017 pelo Conselho Didático-Pedagógico. 

o Execução do Plano, com o auxílio das áreas envolvidas no processo. 

o Avaliação e acompanhamento das ações de capacitação ao final dos semestres. 

5. Execução do Plano 

A execução do PAC 2017 é de responsabilidade da equipe da EJUD 23 em conformidade com 

a distribuição das ações de capacitação ao longo do ano (item 15), que poderá sofrer ajustes 

de acordo com as necessidades. 

Poderão ser celebrados convênios e parcerias com outras escolas judiciais, associações e 

instituições de ensino para a promoção de estudos e a difusão do conhecimento, visando ao 

intercâmbio de informações, materiais, boas práticas, docentes e estudantes. 

6. Tipos de Eventos 

o Eventos Internos 

Realizados nas dependências do TRT da 23ª Região, ou em locais por ele definidos, 

ministrados por instrutores próprios ou contratados. O conteúdo, a carga-horária, 

o público-alvo e as demais características dos eventos serão definidos e 
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supervisionados pela EJUD, mediante planejamento (proposta) apresentado pelo 

instrutor e/ou organizador. 

o Eventos Externos 

Promovidos e organizados por terceiros, abertos ao público. 

o Educação a distância 

Mediada por tecnologias em que alunos e professores estão separados espacial 

e/ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente 

tradicional de ensino-aprendizagem. 

7. Público-alvo 

Os eventos de capacitação a serem desenvolvidos terão como público-alvo principal os 

magistrados e servidores do TRT da 23ª Região. 

8. Corpo docente 

O corpo docente para implementação do presente plano será definido pela EJUD 23 no 

momento de detalhamento dos eventos e será composto de professores-formadores, tutores, 

conteudistas e palestrantes, tecnicamente qualificados e de pluralidade intelectual, 

preferencialmente, com experiência profissional, e oriundos tanto da área jurídica, de outros 

órgãos do Poder Judiciário, bem como de outras áreas afins, conforme a demanda do tema a 

ser desenvolvido. 

São considerados instrutores internos aqueles que possuem vínculo com a administração 

pública, compondo o quadro próprio do órgão ou não. Além de ser recomendado pelo CSJT, a 

preferência por instrutoria interna é uma estratégia eficaz e econômica para a realização de 

programas de educação corporativa, pois favorece o compartilhamento interno de 

conhecimentos e habilidades, promovendo a gestão do conhecimento. 
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9. Avaliação das ações formativas 

Conforme a Resolução 159/2015 do CSJT, as ações de formação e aperfeiçoamento deverão 

ser avaliadas, sempre que possível, pelos órgãos do Poder Judiciário. As avaliações permitem 

realimentar os demais processos de diagnóstico, planejamento e execução das ações 

formativas, contribuindo para a melhoria de qualquer plano, programa ou projeto e 

orientando novas tomadas de decisões. 

A aplicação do tipo da avaliação envolve a análise do contexto, medindo reação, 

conhecimento e habilidades adquiridas, impacto no ambiente de trabalho e resultados, por 

meio da aplicação de questionários junto aos participantes e respectivos gestores das 

unidades. 

Neste contexto, ainda, analisa-se a relação entre custos e benefícios organizacionais da 

implementação de programas de treinamento. 

O Conselho Nacional de Justiça traz quatro dimensões de avaliação:  

o Avaliação de reação: diagnostica as impressões dos servidores sobre as ações 

formativas com relação a conteúdo, instrutores, recursos educacionais, ambiente, 

instalações e outros. 

o Avaliação de aprendizagem: examina se os servidores absorveram os conhecimentos 

e aperfeiçoaram as habilidades e as atitudes; 

o Avaliação de aplicação: identifica se os servidores estão utilizando, na atividade 

laboral, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes decorrentes da ação formativa; 

o Avaliação de resultado: analisa se a ação formativa contribuiu para o alcance da 

estratégia.  

10. Certificação 

Os certificados serão emitidos em conformidade com a Resolução Administrativa  

nº 008/2011, da ENAMAT, que dispõe: 
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“(...) 

Art. 2ª - Os certificados de frequência e aproveitamento emitidos pelas Escolas 
Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho nos cursos de Formação Inicial e de 
Formação Continuada, tanto em atividades presenciais quanto à distância, serão 
nacionalmente válidos para comprovação da atividade formativa discriminada pelo 
total de sua carga horária declarada e independem de homologação pela ENAMAT, 
ressalvado o disposto no art. 5º da presente Resolução. 

Art. 3º – Para o efeito do disposto no artigo 2º, o certificado deverá conter:  

I – no anverso: 

a) Nome da Escola Judicial emitente, data de emissão e assinatura da autoridade 
responsável, e, havendo mais de uma Escola Judicial promotora, menção ao 
nome de todas, independentemente de haver ou não emissão conjunta do 
certificado; 

b) Natureza de atividade como Curso de Formação Inicial e/ou Curso de Formação 
Continuada, nome do curso promovido e período de realização; 

c) Declaração da frequência e do aproveitamento pelo Magistrado, indicando seu 
cargo e Tribunal de origem; 

d) Caso houver, a existência de outra entidade pública ou privada copromotora 
conveniada; 

II – no verso: 

a) Indicação discriminada dos módulos, do nome dos instrutores e de sua profissão 
e titulação acadêmica. 

b) Carga horária total do curso, computada à razão de 60 minutos por hora- aula 
declarada; 

c) Indicação da modalidade de realização por ensino presencial, por ensino a 
distância ou ambos; 

d) Caso houver, o resultado da atividade avaliativa ou contributiva do resultado do 
curso. 

§ 1º - Na hipótese de promoção de curso em convênio com outra entidade, pública 
ou privada, que não seja Escola Judicial integrante do SIFMT (alínea “d” do inciso II 
do art. 3º), a validade do certificado estará condicionada à homologação pela 
ENAMAT, observadas as normas de regência. 

§ 2º - Os certificados emitidos até a publicação da presente Resolução serão válidos 
pelo total das horas-aula declaradas, ainda que considerem tempo de hora-aula 
diferente do definido na alínea “b” do inciso II do caput. Sua aceitação para 
comprovação de atividades formativas por Escola Judicial diversa da emitente do 
certificado estará condicionada à satisfação dos demais requisitos definidos na 
presente, sendo permitida, se for o caso, e a qualquer tempo, a expedição de novo 
certificado na forma devida.” (Resolução ENAMAT Nº 008/2011).” 
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11. Resultados Esperados 

o Formação e treinamento continuado de acordo com as necessidades identificadas; 

o Transparência e clareza quanto às ações de capacitação; 

o Avaliação das ações de capacitação e mensuração do desempenho dos participantes 

para análise da efetividade do Plano. 

12. Áreas de atuação 

Para a construção deste plano, adotou-se como base as cinco áreas de atuação utilizadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça, abaixo descritas:  

Administrativa/Gestão: Contratação e convênios, Licitação, Gestão de Pessoas, Gestão por 

competências, Gestão por projetos, Gestão da qualidade, Educação corporativa, 

Comunicação, Gestão estratégica, Gestão documental, Secretariado, Finanças públicas, 

Auditoria, Administração de recursos materiais, Organização de eventos, outros. 

Judiciária: Normas jurídicas, Jurisprudência, Elaboração de textos jurídicos, Procedimentos e 

rotinas judiciais, Mediação, Custas judiciais, outros. 

Línguas: Línguas estrangeiras, Português, outros. 

Responsabilidade Social: Gestão socioambiental, Sustentabilidade, Comunidade e sociedade, 

outros. 

Tecnologia da Informação: Hardware, Software, Sistemas de comunicação, Sistemas de 

telecomunicações, Gestão de informações e de dados, Segurança da informação, outros. 

A adoção das áreas de atuação para o planejamento das capacitações permitirá, ao final do 

ano letivo, apresentar as informações necessárias para o Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário (CEAJUD). Dessa forma, será possível 
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conhecer a realidade dos órgãos da Justiça do Trabalho, promover comparativos e traçar 

melhorias diante do cenário encontrado. 

13. Disponibilidade Orçamentária 

Os recursos orçamentários serão oriundos da rubrica específica para capacitação de 

magistrados e servidores do TRT da 23ª Região, conforme detalhamento das tabelas abaixo.  

A execução das ações de capacitação constantes dos projetos ficam condicionadas à existência 

de tais recursos. 

 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES R$ 1.219.637,00 

Diárias no país   R$ 256.977,87  

Passagens para o país     R$ 102.240,00  

Diárias a colaboradores eventuais no país R$ 12.000,00 

Outros serviços de terceiros - pessoa física    R$ 309.192,00 

Apoio administrativo, técnico e operacional R$ 208.320,00 

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica     R$ 242.107,13  

Indenização de Transporte – Pessoal Civil  R$ 60.000,00       

Contribuições previdenciárias – serviços de terceiros R$ 28.800,00        
Fonte: P:\SOF\CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 

 
 

 CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS R$ 543.288,00  

Diárias no país     R$ 162.732,00 

Passagens para o país      R$ 36.000,00  

Outros serviços de terceiros - pessoa física     R$ 135.960,00  

Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica R$ 82.582,00 

Indenização de Transporte – Pessoal Civil       R$ 24.000,00  

Obrigações tributárias e contrib. op. intra-orcamentárias        R$ 12.000,00  

Equipamentos e material permanente R$ 90.014,00 

Fonte: P:\SOF\ CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
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14. Números 

Itens Valores 

Número de magistrados 84 

Média de investimento por magistrado R$ 6.467,71 

Número de servidores 859 

Média de investimento por servidor R$ 1.419,83 

15. Distribuição de recursos por áreas de atuação (servidores) 

Áreas de Interesse Parcela do Orçamento Dotação (R$) 
Administrativa/Gestão 35% 426.872,95 

Judiciária 40% 487.854,80 

Línguas 5% 60.981,85 

Tecnologia da Informação 17% 207.338,29 

Responsabilidade Social 3% 36.589,11 
Total  100% 1.219.637,00 

16. Distribuição de recursos por áreas de interesse (magistrados) 

Áreas de Interesse Dotação (R$) 
Argumentativo-discursivo 

543.288,00 

Jurídico-diquelógico 
Jurídico-deontológico 
Político-institucional 
Sóciointerativo 
Administrativo-funcional 
Jurisdicional-trabalhista 
Jurídico-trabalhista 
Sociopsicológico 
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17. Desdobramento das Áreas de Atuação  

o Servidores 

Área de Atuação Ação de Capacitação 
Distribuição de cursos por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Administrativa/Gestão 

 

Formação inicial de servidores •    

Teletrabalho • • •  

Gestão tributária de contratos e convênios  •   

eSocial  •   

Sistema Contas-Vinculadas  •   

AUD I  •   

Construção de indicadores de desempenho e de resultados  •   

Avaliação de desempenho/feedback  • •  

AUD II  •   

SRH/Folha Web  •   

Soluções práticas para problemas na licitações e contratos  •   

Ergonomia e saúde ocupacional   •  

Sustentabilidade nas compras públicas e embasamento jurídico   •  

Formação da brigada de incêndio   •  

Fiscalização e gestão de contratos administrativos   •  

Iluminação artificial    • 

Gestão de Processos    • 

Normas Técnicas (NR 10/NR 06/ NR 09)    • 

Reciclagem dos agentes de segurança    • 
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Área de Atuação Ação de Capacitação 
Distribuição de cursos por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Judiciária 

Formando conciliadores CSJT • •   

 O novo Código de Processo Civil e seus reflexos no Processo do 
Trabalho 

 •   

Ferramentas eletrônicas  •   

Saúde mental e doenças ocupacionais  •   

Atualização de cálculos trabalhistas  •   

 Precedentes  •   

Novo CPC Execução   •  

Recursos trabalhistas   •  

Recuperação Judicial   •  

Workshop Oficial de Justiça    • 

 
 

Área de Atuação Ação de Capacitação 
Distribuição de cursos por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Línguas 
Português jurídico  •   

Libras   • • 

 
 

Área de Atuação Ação de Capacitação 
Distribuição de cursos por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Responsabilidade Social 
Diversidade e Inclusão  •   

Noções de gestão socioambiental  •   
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Área de Atuação Ação de Capacitação 
Distribuição de cursos por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Tecnologia da Informação 

Dispositivos móveis IOS  •   

Cursos na plataforma EAD (validade um ano)  •   

Excel  •   

MCSA Windows server  •   

Desenvolvimento para dispositivos móveis android  •   

 Oracle database – Backup and Recovery  •   

Angular JS   •  

Contratação de serviços de TIC   •  

Fiscalização de contratos de TIC    • 

Técnicas de Desenvolvimento Android Avançado    • 

o Magistrados 

Área de Atuação Ação de Capacitação 
Distribuição de cursos por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Argumentativo-discursivo 
Jurídico-diquelógico 

Jurídico-deontológico 
Político-institucional 

Sócio interativo 
Administrativo-funcional 
Jurisdicional-trabalhista 

Jurídico-trabalhista 
Sociopsicológico 

Formação Inicial Módulo Regional •    

Formação Inicial Módulo Nacional  •   

Semana Jurídica – Formação inicial e continuada  • •  

Efetividade da Execução Trabalhista e Desconsideração da 
Personalidade Jurídica (ENAMAT) 

 •   

Impactos do NCPC/2015 na atuação de Desembargadores e Tribunais 
Regionais do Trabalho (Segundo Grau) (ENAMAT) 

 •   

Gestão Socioambiental no TRT-PR  •   

Reuniões do CONEMATRA •  •  
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