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1 - Apresentação 
 

O Plano Institucional de Qualificação 2016 – PIQ 2016 foi elaborado com fundamento no 
Projeto Político Pedagógico e nas demandas resultantes do Levantamento de 
Necessidades de Formação. 

Nesse sentido define seus objetivos alinhados com o Plano Estratégico do Tribunal 
Regional do Trabalho da 23a. Região que tem entre suas finalidades promover a 
valorização da pessoas, melhorar as condições de trabalho, promover a gestão 
compartilhada e participativa, melhorar os processos de comunicação, garantir a melhora 
efetiva da qualidade vida. Os eventos de formação visam contribuir para a consecução 
desses fins. 

Para isso o PIQ 2016 define a metodologia a ser utilizada, considerando as peculiaridades 
do seu público-alvo, bem como as recentes inovações tecnológicas. Traz consigo ainda a 
pretensão de ampliar as formas de avaliação até então utilizadas, recursos esses que 
poderão contribuir para a melhoria dos eventos promovidos pela Escola Judicial. 

Por fim, com base nas experiências da equipe da EJUD, implementaram-se novos 
critérios para realização de eventos de formação e certificação, bem como para 
participação dos magistrados e servidores. 

 

2 - Objetivo Geral 
 

2.1 - Promover a formação inicial e continuada dos magistrados e servidores para 
contribuir com a melhorias dos serviços prestados à Sociedade. 

 

3 - Objetivos Específicos 
 

3.1 - Realizar cursos de formação inicial para magistrados e servidores recém-
empossados; 

3.2 - Realizar cursos de formação continuada para magistrados e servidores; 

3.3 - Realizar cursos de formação para Gestores das áreas judiciárias e administrativa; 

3.4 - Realizar cursos de reciclagem anual para os agentes de segurança. 
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4 - Referenciais Normativos 
 

As atividades de formação inicial e continuada realizadas pela EJUD23 são orientadas e 
fundamentadas na Resolução 01/2018 da ENAMAT, atualizada pelas Resoluções nº 
3/2009 e 7/2010, que apresentam, de forma geral, as competências a serem 
desenvolvidas para os magistrados. No que se refere aos servidores, a Resolução 
192/2014 do CNJ que dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Servidores do Poder Judiciário e a Resolução CSJT nº 159, de 27 de novembro de 
2015 que dispõe sobre a Política Nacional de Educação para servidores da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus. 

 

 

5 - Das Diretrizes Pedagógicas 
 

As atividades pedagógicas para 2016 se orientam no Projeto Político Pedagógico - PPP 
da EJUD23, aprovado pelo seu Conselho Didático Pedagógico em 2015. 

Para definição dos eventos de formação inicial e continuada foi realizada consulta a todas 
as Unidades, Judiciárias e Administrativas, que apresentaram suas demandas, as quais 
foram consideradas para fins de definição deste plano democrático. 

As concepções de conhecimento, de competências e de aprendizagem adotadas no PPP 
conduzem à compreensão da realidade como um todo e têm a pretensão de orientar a 
busca contínua de soluções e/ou inovações para os desafios e problemas atinentes à 
Justiça do Trabalho. 

Serão observadas ainda as diretrizes da Política Nacional de Educação fixadas pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho pela Resolução nº 159/2015: 

I - Otimizar os recursos orçamentários disponíveis para a educação corporativa, buscando 
a adoção de formatos, métodos, técnicas e soluções de aprendizagem, que assegurem a 
melhor relação custo-benefício para a Administração; 

II – Priorizar ações de instrutoria interna, educação a distância e compartilhamento de 
cursos; 

III – Avaliar, permanentemente, os resultados advindos das ações de capacitação. 

5.1 - Metodologia 

 

Para ter seus objetivos alcançados o PPP define o percurso do método científico, abaixo 
transcrito: 

a) problematização, tendo como ponto de partida a prática jurisdicional; 

b) teorização, definindo-a de forma interdisciplinar; conhecimentos que precisam ser 
apreendidos para tratar do problema compreendido enquanto síntese de relações sociais 
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e produtivas, de modo a promover a reflexão individual e coletiva; 

c) formulação de hipóteses, estimulando a criatividade na busca de soluções originais e 
diversificadas que permitam o exercício da capacidade de decidir a partir da identificação 
de consequências possíveis que envolvam as dimensões técnica, cognitiva, ética e 
política; 

d) intervenção na realidade que se constitui em ponto de partida e em ponto de chegada 
da ação jurisdicional, em um patamar agora superior, realidade compreendida, dissecada 
e sistematizada. 

A partir dessas diretrizes a EJUD23, conduzirá a realização de seus cursos e eventos, 
orientando os professores sobre o método e os resultados que se espera. 

Devido à característica do público alvo, outro princípio que se deve levar em consideração 
é o fato de que esses são magistrados e servidores que já trazem consigo conhecimentos 
e práticas sobre as suas funções ou atribuições. 

Esse fator induz à produção de cursos onde se pode aproveitar os potenciais de cada 
aluno, dando-lhes autonomia para que juntos possam avançar no processo de ensino-
aprendizagem. 

A tecnologia digital é um dos recursos mais importantes para utilização dessa 
metodologia, visto que ela permite o compartilhamento, ainda que a distância, dos 
conhecimentos, das boas práticas, das soluções e eventos de formação promovidos por 
esta Escola Judicial ou por qualquer outro Órgão Governamental. 

 

5.2 - Avaliação 

 

No PPP concebe-se a avaliação como prática multidisciplinar que, integrando todo o 
processo pedagógico, tem como objetivo validar as soluções educacionais e seus 
resultados. Assim compreendida, a avaliação é também o ato de planejar, estabelecer 
objetivos e verificar seu alcance, envolvendo a tomada de decisões para a melhora do 
processo como um todo. 

Para atingir esse objetivo a EJUD23 pretende adotar gradativamente as avaliações 
diagnósticas, formativa e de resultados conforme premissas definidas no Projeto 
Pedagógico. 

5.3 - Ano Letivo Da Escola Judicial 

 

O ano letivo da Escola Judicial para a realização dos cursos será dividido em dois 
semestres, a saber: 

- Fevereiro a junho; 

- Agosto a outubro. 
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6 - Levantamento de Necessidades de Formação (resul tado da consulta) 
 

No quadro abaixo apresentamos a compilação que resultou do Levantamento de 
Necessidade de Formação, cujo resultado da pesquisa se encontra anexo, os quais 
poderão ser utilizadas quando as demandas apresentadas pelas unidades não estiverem 
contempladas neste tópico. 

As Participações em eventos externos serão analisadas de acordo com os temas 
compatíveis com este Plano, com a aprovação do gestor da Unidade demandante e do 
Diretor da Escola Judicial. 
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6.1 - Ações de formação Inicial e Continuada para 2 016 

 

Item Cursos/Temas Área Público alvo Inicio Fim H Início H fim 
1 Preparatório para o teletrabalho - 

EAD 
Administrativa/Gestão Magistrados e 

Servidores 
1-fev-16 29-fev-16 7:30 14:30 

2 Língua Portuguesa Línguas Magistrados e 
Servidores 

15-fev-16 16-fev-16 7:30 14:30 

3 Técnica legislativa – Portarias e 
Resoluções 

Judiciária Servidores 29-fev-16 1-mar-16 7:30 14:30 

4 Processo de Conhecimento (A 
distância e presencial) 

Judiciária Magistrados e 
Servidores 

1-mar-16 1-abr-16 7:30 14:30 

5 Formação inicial - Módulo 
Regional 

Judiciária Magistrados 1-mar-16 30-abr-16 7:30 14:30 

6 Linguagem brasileira de sinais Línguas Servidores 7-mar-16 9-mar-16 7:30 14:30 
7 Direito Administrativo – Lei 8112 

e LOMAN 
Judiciária Servidores 7-mar-16 8-mar-16 7:30 14:30 

8 Didática para facilitadores de 
aprendizagem (Dr. Paulo) 

Administrativa/Gestão Magistrados e 
Servidores 

10-mar-16 11-mar-16 7:30 14:30 

9 Desenvolvimento Profissional e 
Pessoal 

Administrativa/Gestão Magistrados e 
Servidores 

21-mar-16 22-mar-16 7:30 14:30 

10 Aplicabilidade do novo CPC na 
Justiça do Trabalho 

Judiciária Magistrados e 
Servidores 

4-abr-16 5-abr-16 7:30 14:30 

11 Análise do ônus da prova Judiciária Magistrados e 
Servidores 

14-abr-16 15-abr-16 7:30 14:30 

12 Processo de Execução (Presencial - 
moodle - videoconferência) 

Judiciária Magistrados e 
Servidores 

18-abr-16 20-mai-16 7:30 14:30 

13 Pje – Novas versões Judiciária Magsitrados e 
Servidores 

19-04-16 20-04-16 7:30 14:30 
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Item Cursos/Temas Área Público alvo Inicio Fim H Início H fim 
14 1ª Semana Jurídica Judiciária Servidores 9-mai-16 13-mai-16 7:30 14:30 
15 Gestão da diversidade Responsabilidade Social Magistrados e 

Servidores 
23-mai-16 23-mai-16 7:30 14:30 

16 Ética Responsabilidade Social Magistrados e 
Servidores 

24-mai-16 24-mai-16 7:30 14:30 

17 Conciliação e Mediação Judiciária Magistrados e 
Servidores 

30-mai-16 31-mai-16 7:30 14:30 

18 Suprimento de fundos - EAD Administrativa/Gestão Servidores 1-jun-16 30-jun-16 7:30 14:30 
19 Processo do Trabalho - Visão Geral 

- EAD 
Judiciária Magistrados e 

Servidores 
1-jun-16 30-jun-16 7:30 14:30 

20 Formação de Gestores Administrativa/Gestão Magistrados e 
Servidores 

6-jun-16 8-jun-16 7:30 14:30 

21 Atendimento ao Público Administrativa/Gestão Servidores 17-jun-16 17-jun-16 7:30 14:30 
22 Contratos Administrativos Administrativa/Gestão Servidores 29-jun-16 30-jun-16 7:30 14:30 

23 Língua Portuguesa - EAD Línguas Magistrados e 
Servidores 

1-ago-16 31-ago-16 7:30 14:30 

24 Processo de Conhecimento (A 
distância e presencial) 

Judiciária Magistrados e 
Servidores 

1-ago-16 2-set-16 7:30 14:30 

25 Elaboração de Termo de 
Referência 

Administrativa/Gestão Servidores 11-ago-16 12-ago-16 7:30 14:30 

26 Tecnologia da Informação Administrativa/Gestão Servidores 16-ago-16 17-ago-16 7:30 14:30 
27 Desenvolvimento Profissional e 

Pessoal 
Administrativa/Gestão Magistrados e 

Servidores 
22-ago-16 23-ago-16 7:30 14:30 

28 Formação de precedente judicial Judiciária Magistrados e 
Servidores 

1-set-16 2-set-16 7:30 14:30 

29 Processo de Execução (Presencial - 
moodle - videoconferência) 

Judiciária Magistrados e 
Servidores 

13-set-16 21-out-16 7:30 14:30 

30 Reciclagem para oficial de justiça Judiciária Servidores 22-set-16 23-set-16 7:30 14:30 
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Item Cursos/Temas Área Público alvo Inicio Fim H Início H fim 
31 2ª Semana Jurídica Judiciária Magistrados 3-out-16 7-out-16 7:30 14:30 
32 Reciclagem para agentes de 

Segurança 
Administrativa/Gestão Servidores 17-out-16 19-out-16 7:30 14:30 

33 Política de responsabilidade 
socioambiental da Justiça do 
Trabalho 

Responsabilidade Social Magistrados e 
Servidores 

31-out-16 1-nov-16 7:30 14:30 
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7 - Orçamento e Planilha de custos 
 

Para realização das atividades planejadas a Escola Judicial conta com o orçamento abaixo discriminado: 

 

Item 
Objetivo Estratégico 

Associado Descrição da Despesa Quantidade 
Unidade de 

medida 
Valor 

unitário  
Valor Estimado 

Total 
1 Promover a valorização das 

pessoas 
Realização de eventos de formação 
inicial e continuada para servidores 

780,00 Servidor R$ 1.140,70 R$ 889.747,00 
2 Promover a valorização das 

pessoas 
Realização de eventos de formação 
inicial e continuada para 
magistrados 60,00  Magistrado  R$ 5.439,65 R$ 326.379,00 

TOTAL  R$ 1.216.126,00 
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8 - Critérios para realização de eventos de formaçã o e certificação 
 

Os eventos iniciados pela Escola Judicial terão seus projetos e os demais procedimentos 
realizados pelos seus servidores. 

Os eventos demandados por outras Unidades do TRT23, deverão ter seus projetos, 
básico e pedagógico, bem como todos os documentos necessários, providenciados pela 
Unidade demandante, que o submeterá à Escola Judicial para análise e aprovação pelo 
seu Diretor. 

Para fins de certificação os eventos deverão ter carga horária mínima superior a 4 horas e 
com prévia aprovação. 

Na contratação por inexigibilidade de licitação, os processos devem ser entregues à 
Escola Judicial, devidamente autuados e com os documentos necessários e antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco dias) da data para a realização do evento. 

Na contratação com pagamento de gratificação por encargo de curso, os processos 
podem ser entregues na Escola Judicial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

A ausência ou desistência injustificada do magistrado ou servidor inscrito em evento de 
formação, ou sua não certificação por motivo de frequência ou aproveitamento 
insatisfatório, implicará o ressarcimento do total dos investimentos havidos com sua 
participação e/ou reposição das horas afastadas para a participação no curso. 

Serão consideradas como justificativas de ausências e/ou desistência as previstas em Lei 
ou outras normas legais em vigor na Justiça do Trabalho. 

Para certificação serão necessárias a frequência mínima de 80% e participação em 100% 
das atividades propostas pelo professor. 

 

9 - Critérios para participação nos eventos de form ação 
 

Para participar dos eventos de formação os magistrados e servidores deverão atender 
aos seguintes requisitos: 

Apresentar na inscrição a declaração de participação, conforme modelo fornecido pela 
EJUD em que deverá conter: 

- Anuência do gestor da sua Unidade; 

- Concordância com possível ressarcimento, conforme estipulado neste PIQ 2016; 

- Ter condições tecnológicas, caso necessário; 

- Possibilidade de realizar curso sem prejuízo das suas atribuições; 

- Não estar em férias ou usufruindo das licenças previstas nos inciso I a VII do artigo 81, 
detalhadas no artigos 83 a 87, 91 e 92, dos afastamentos previstos no artigos 93 a 96-A, 
assim como das licenças dispostas nos artigos 202, 207, 208, 210 e 211, todos da Lei 
8.112/90. 

Terá preferência na inscrição o magistrado ou o servidor que ainda não participou de 
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eventos de formação no ano letivo em curso. 

 

 

Cuiabá, janeiro de 2016 

 


