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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento consolida as diretrizes gerais para a Formação Continuada de Juízes do 

Trabalho, a qual alcança todos os Magistrados Vitalícios, no âmbito dos Módulos Nacional e 

Regional, e constitui instrumento para sistematizar as atividades de qualificação de Juízes em sua 

carreira já consolidada, com vigência no biênio 2014-2015. 

 

Este Programa, pelo seu âmbito abrangente e seu papel de integração sistêmica da ENAMAT na 

atuação nacional e das 24 Escolas Judiciais nas atuações regionais, contempla um projeto 

político-pedagógico e vai mais além, sinalizando os caminhos a serem seguidos na formação 

institucional e profissional dos Juízes do Trabalho em toda a sua vida profissional. 

 

A elaboração do Programa fundamentou-se nos dispositivos normativos em vigor e incorporou 

os referenciais didático-pedagógicos significativos da prática da formação profissional de Juízes, 

já superada previamente a fase de Formação Inicial no curso do vitaliciamento. O Magistrado 

que passa a cumprir a Formação Continuada já ultrapassou os desafios da fase inicial da carreira, 

tendo adquirido as competências essenciais para sua integração profissional, e, agora, ingressa 

em nova fase como Aluno-Juiz. 

 

Os parâmetros jurídicos atinentes à normatização constitucional, legal e regulamentar em torno 

da formação do Juiz do Trabalho são o ponto de partida para a elaboração deste Programa, que 

pressupõe a conclusão exitosa da Formação Inicial. A ordem jurídica vigente, notadamente após 

a promulgação da Emenda Constitucional n.º 45, reconfigurou diversos elementos da carreira da 

Magistratura. Alguns aspectos merecem relevo, especialmente aqueles da profissionalização e da 

qualificação da formação do Magistrado, que repercutem tanto internamente na carreira 

(associados aos requisitos para vitaliciamento e ascensão profissional) quanto externamente para 

a sociedade (enfatizados no âmbito da efetividade do serviço jurisdicional ao cidadão). Na 

Justiça do Trabalho, as Resoluções Administrativas n.º
s
 1.362/2009 e 1.363/2009, editadas pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, definem as diretrizes gerais para o planejamento, a execução e a 

avaliação da Formação Continuada e constituem seu principal marco jurídico. 
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Os referenciais político-pedagógicos estão contextualizados no Programa e servem de parâmetro 

para a elaboração de projetos e execução de atividades de Formação Continuada, tanto no 

Módulo Nacional como nos Módulos Regionais. Em seu desenvolvimento, foram considerados 

os elementos das teorias contemporâneas de formação profissional, com as adaptações 

pertinentes à peculiaridade da função pública de alto relevo do prestador de jurisdição e das 

práticas bem-sucedidas das Escolas Judiciais, consolidadas em suas diversas experiências 

regionais, e na intensa e rica trajetória da ENAMAT no planejamento, na execução e na 

supervisão da Formação Inicial nos Módulos Nacional e Regional. 

 

O êxito alcançado nos indicadores quantitativos e qualitativos da Formação de Magistrados, 

nestes primeiros anos de existência da Escola Nacional, atesta o acerto do modelo implantado e 

constitui fonte de inspiração para o seu constante aperfeiçoamento, contemplando o 

desenvolvimento e o aprofundamento de competências profissionais já introduzidas na Formação 

Inicial e a aquisição de novas, compatíveis com a condição de Magistrado já vitalício. Com o 

vitaliciamento, o Magistrado se habilita a novos desafios na carreira, especialmente dois 

momentos marcantes na alteração de seu conteúdo ocupacional: a promoção a Juiz Titular de 

Vara do Trabalho e o acesso ao Tribunal Regional. Além disso, a Formação Continuada 

oportuniza elementos para o enfrentamento eventual de outros desafios, como a remoção para 

Unidades Judiciárias de competência especializada e o exercício de cargos de Direção nos 

Tribunais, por exemplo, que demandam competências ainda mais singulares, e tornam a 

Formação Continuada tão rica quanto desafiadora para Alunos-Juízes e Gestores de Escolas. 

 

Pela sua natureza programática, o presente documento destina-se a referenciar a integração e a 

sistematização de ações nas instâncias formativas nacional e regional, na medida em que 

explicita os princípios orientadores, estabelece objetivos gerais e define eixos teórico-práticos de 

competências gerais e específicas na formação profissional do Juiz do Trabalho. Além disso, 

promove a continuidade das diretrizes pedagógicas fundamentais já apresentadas e validadas na 

Formação Inicial, com Magistrados agora mais experientes e inseridos na carreira. 

 

A formação profissional do Magistrado do Trabalho constitui processo dinâmico e perene, ao 

longo de toda a carreira de forma institucionalizada, nutrido nos desafios da prática profissional 

cotidiana, e, como tal, reveste-se de essencial caráter de organicidade e sistematicidade em todas 

as fases. A Formação Continuada, portanto, deve atribuir seguimento linear à Formação Inicial já 
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concluída e conferir-lhe a integridade necessária para que, mais do que momentos episódicos de 

interação e aprendizagem, seja o principal instrumento da consolidação da prática profissional 

consciente, qualificada e transformadora que a sociedade espera da Justiça Social. Dos seus 

operadores, por fim, espera-se não apenas o engajamento comprometido nas ações formativas, 

mas também a crítica construtiva para seu aperfeiçoamento constante. 

 

A Direção 
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Programa Nacional de Formação Continuada de Juízes do Trabalho 2014-2015 9 

 

 

01. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

 

01.01. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA DE FORMAÇÃO 

 

01.01.01. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 

(ENAMAT) 

 

A formação profissional de Juízes do Trabalho no Brasil é realizada precipuamente pelas Escolas 

da Magistratura, tanto em nível nacional (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados do Trabalho – ENAMAT) como em nível regional (Escolas Judiciais da 

Magistratura do Trabalho). Em seu conjunto, essas Escolas compõem o Sistema Integrado de 

Formação da Magistratura do Trabalho – SIFMT (art. 19 da nova redação dada à Resolução 

Administrativa n.º 1.158/2006 do TST). 

 

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT é 

a primeira Escola do Brasil destinada a regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e 

promoção na carreira de Juízes instituída em um Tribunal Superior. Ela cumpre o estabelecido 

pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (da Reforma do Judiciário), que, no artigo 111-A, § 2º, I, 

diz: 

 

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos 

dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo 

Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 

(....) 

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: 

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-

lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na 

carreira. 
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Na mesma EC 45/2004, ficou estabelecido ainda que seria instalada uma Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados junto ao Superior Tribunal de Justiça, criada pela 

Resolução n.º 03, de 30/11/2006, daquele Órgão. 

 

A ENAMAT foi instituída pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio da Resolução 

Administrativa nº 1.140/2006 do Tribunal Pleno, no dia 1.º de junho de 2006, com o fim de 

promover a seleção, a formação e o aperfeiçoamento dos Juízes do Trabalho (art. 1
o
).  A 

Resolução foi resultado dos intensos trabalhos preliminares realizados por três Comissões de 

Ministros do TST. 

 

Em 30 de junho de 2006, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho indicou, por meio da 

Resolução Administrativa n.º 1.152/2006, os Ministros Ives Gandra Martins Filho e Luiz 

Philippe Vieira de Mello Filho para os cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente, da 

ENAMAT. Além da Direção, a Escola é dotada de um Conselho Consultivo (art. 3
o
 da nova 

redação dada à Resolução Administrativa n.º 1.140/2006), integrado por 3 (três) Ministros do 

TST, 2 (dois) membros de direção de Escolas Regionais de Magistratura Trabalhista e um Juiz 

Titular de Vara do Trabalho com experiência em atividades de formação, todos escolhidos pelo 

Tribunal Superior do Trabalho. O Conselho tem por função assessorar a direção da Escola e, 

sendo integrado por Juízes dos Tribunais Regionais e das Varas, visa à integração das Escolas 

Regionais com a ENAMAT, além de trazer a experiência das Escolas já existentes e incorporar a 

perspectiva dos desafios concretos enfrentados na jurisdição por todas as instâncias jurisdicionais 

trabalhistas. 

 

Em 3 de agosto de 2006 (Resolução Administrativa n.º 1.154/2006), foram indicados como 

membros do Conselho Consultivo da ENAMAT os Ministros Gelson de Azevedo, Antônio José 

de Barros Levenhagen e Aloysio Corrêa da Veiga, a Desembargadora Dóris Luise de Castro 

Neves (TRT da 1ª Região/RJ), o Desembargador José Roberto Freire Pimenta (TRT da 3ª 

Região/MG) e o Juiz Titular de Vara do Trabalho Giovanni Olsson (TRT da 12
a
 Região). Em 14 

de setembro daquele ano, foi aprovado pelo Tribunal Pleno, por meio da Resolução 

Administrativa n º 1.158/2006, o Estatuto da Escola. 
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No dia 18 de setembro daquele ano, data em que a Justiça do Trabalho comemorava os 60 anos 

de sua integração ao Poder Judiciário (ocorrida na Constituição de 1946), a primeira Diretoria foi 

empossada e instalada a Escola. 

 

A Primeira Turma de Juízes do país a integrar-se em uma Escola da Magistratura em nível 

nacional concluiu o curso em outubro de 2006. Foram 72 Juízes do Trabalho Substitutos, 

oriundos de sete Tribunais Regionais (1ª Região/RJ, 3ª Região/MG, 5ª Região/BA, 7ª 

Região/CE, 10ª Região/DF e TO, 14ª Região/RO e AC e 18ª Região/GO). 

 

Entre os objetivos institucionais da ENAMAT encontram-se os seguintes, definidos no art. 2
o
 da 

citada Resolução Administrativa n.º 1.140/2006, com a atualização e consolidação da Resolução 

Administrativa n.º 1.362/2009, do Tribunal Pleno: 

 

Art. 2º - São objetivos institucionais da ENAMAT: 

I – desenvolver estudos com vista à implantação de concurso público de ingresso na 

Magistratura Trabalhista de âmbito nacional;  

II – promover e regulamentar cursos de formação inicial, de formação continuada, de formação 

de formadores, e outras atividades de ensino, intercâmbio e estudos, diretamente ou por meio de 

convênios, com a finalidade de proporcionar o conhecimento profissional teórico e prático para 

o exercício da Magistratura; 

III – fomentar pesquisas e publicações em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, 

Formação Profissional e outras áreas relacionadas às competências necessárias ao exercício da 

profissão, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional;  

IV – definir a política de ensino profissional para Magistrados, nas modalidades presencial e a 

distância, e regulamentar os aspectos administrativos, tecnológicos e pedagógicos de sua 

execução no âmbito das Escolas Regionais;  

V – coordenar o Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho, integrado pelas 

Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho, para assegurar a sistematicidade e a 

organicidade da qualificação profissional do Magistrado. 

 

Em linhas gerais, a instituição da ENAMAT tem como objetivo promover a seleção, a formação 

e o aperfeiçoamento dos Juízes do Trabalho, que necessitam de formação profissional específica 
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e de atualização contínua, dada a relevância da função estatal que exercem. Para tanto, a Escola 

promove as seguintes atividades básicas no âmbito de ensino:   

 

(a) Cursos de Formação Inicial: presenciais em sua sede, em Brasília–DF, dirigidos aos Juízes do 

Trabalho Substitutos recém-empossados vitaliciandos;         

 

(b) Cursos de Formação Continuada: sob formatos variados, como seminários e colóquios 

jurídicos, presenciais ou a distância, no Brasil ou no exterior, inclusive mediante convênios, 

dirigidos a todos os Juízes Trabalhistas vitalícios em exercício, de qualquer grau de 

jurisdição;  e       

 

(c) Cursos de Formação de Formadores: dirigidos principalmente a Juízes-Formadores das 

Escolas Regionais da Magistratura (mas também a outros profissionais de ensino, inclusive os 

gestores escolares), para a profissionalização das Escolas no âmbito regional. 

 

Além de atividades na área de ensino, a Escola Nacional desenvolve atividades de pesquisa e 

publicação. Com isso, a ENAMAT deve alcançar a capacitação judicial e a atualização dos 

Juízes, contribuindo para uma melhor qualidade na prestação jurisdicional. 

 

A ENAMAT é dirigida pelos Ministros Renato de Lacerda Paiva, Diretor, e Emmanoel Pereira, 

Vice-Diretor, e funciona no edifício sede do TST, no 5º andar do Bloco A. Na forma de 

Resolução Administrativa do TST, integram hoje o Conselho da ENAMAT os Ministros Alberto 

Luiz Besciani de Fontan Pereira, Dora Maria da Costa e Kátia Magalhães Arruda, os 

Desembargadores do Trabalho João Leite de Arruda Alencar (TRT da 19ª Região/AL) e Leila 

Aparecida Chevtchuk de Oliveira (TRT da 2ª Região/SP) e o Juiz Titular de Vara do Trabalho 

Giovanni Olsson (TRT da 12a Região/SC), o qual também acumula a função de Juiz-Assessor da 

Direção da Escola. 

 

01.01.02. Escolas Regionais Judiciais da Magistratura do Trabalho  

 

A formação de Juízes do Trabalho também é realizada pelas Escolas Regionais da Magistratura, 

que atuam no âmbito dos vinte e quatro Tribunais Regionais do Trabalho. 
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Embora a formação profissional específica para o exercício de qualquer função privada ou 

pública seja indispensável, a área jurídica sempre se ressentiu da ausência de programas e de 

instituições encarregadas de formação sistemática. O Juiz, o Membro do Ministério Público e 

mesmo o Advogado acessavam o exercício profissional pleno após seleções fundadas em exames 

de títulos, ou provas meramente teóricas, ou provas de alcance prático de objeto limitado e de 

avaliação controversa, partindo-se da pressuposição largamente equivocada de que tão somente a 

obtenção do título de Bacharel em Direito seria suficiente para habilitar à plena prática 

profissional em qualquer ramo.  

 

Entretanto, e diante da crescente demanda no meio profissional, a inexistência de previsão de 

instituições oficiais específicas para promover a formação de Juízes (até o advento da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004) permitiu o surgimento de diversas entidades que, de forma parcial ou 

total, assumiam em âmbito regional atividades de formação em maior ou menor escala com 

alguma regularidade.  

 

Na área trabalhista, em particular, emergiram inúmeras Escolas com objetivos diversos e 

naturezas jurídicas distintas
1
. Do ponto de vista de sua natureza jurídica, surgiram Escolas 

Judiciais, Escolas Associativas e Escola Fundacional. Do ponto de vista de seus objetivos 

institucionais, as Escolas promovem formação profissional de Juízes (e, em alguns casos, de 

Servidores), formação acadêmica em nível de pós-graduação, preparação para concursos 

públicos ou preparação para o mercado de trabalho de outras profissões jurídicas. 

 

As Escolas Judiciais vinculam-se aos Tribunais Regionais. Nessa condição, constituem órgãos 

judiciários de relativa autonomia administrativa e financeira, por conta de restrições do regime 

orçamentário que condicionam as suas ações, por vezes, à prévia aprovação do ordenador de 

despesas. A despeito dessa peculiar limitação em alguns contextos regionais, constitui fato 

incontestável que a Escola Judicial, como órgão do Tribunal, possui, em tese, plena autonomia 

pedagógica e total integração com os demais mecanismos de planejamento e controle da 

atividade jurisdicional na Região e pode voltar-se para ações de formação em áreas sensíveis. 

Em linhas gerais, as Escolas Judiciais, como regra, e diante da sua natureza institucional e suas 

                                                 
1
 No aspecto, ver o aprofundado Diagnóstico de escolas de magistratura existentes no Brasil, elaborado pela 

Juíza Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa e apresentado em 30/8/2005 na Reunião da ENM-AMB em 

Mangaratiba–RJ. Disponível em: http://www.enm.org.br/docs/diagnostico_escolas.pdf.  Acesso em: 5 nov. 2007. 

http://www.enm.org.br/docs/diagnostico_escolas.pdf
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limitações de atuação pública, promovem tão somente atividades de formação profissional. 

Entretanto, e mesmo essas, frequentemente combinam a formação de Juízes com a formação de 

Servidores, seja no amplo espectro (todos os cargos da instituição), seja no âmbito de pertinência 

(apenas cargos de maior complexidade mais afeitos à estrita atividade judiciária: Assessores e 

Assistentes de Juiz, por exemplo). 

 

As Escolas Associativas, por sua vez, historicamente emergiram no vácuo das entidades oficiais 

de formação profissional, animadas pela iniciativa e pelo interesse dos próprios Juízes em sua 

qualificação pessoal, e atingem número também significativo 
2
. Além de visarem ao suprimento 

de lacunas da formação profissional (diretamente ou mediante convênio com Tribunais e Escolas 

Judiciais), as Escolas Associativas usualmente também promovem a formação acadêmica de 

docentes e pesquisadores da área jurídica no âmbito do sistema nacional de pós-graduação, com 

cursos em sentido lato ou mesmo estrito, por meio de convênio com Instituições de Ensino 

Superior – IES. Da mesma forma, e por serem vinculadas a entidades privadas (associações de 

Juízes), igualmente tendem a promover, em muitos casos, cursos preparatórios para concursos 

públicos de carreiras jurídicas e de preparação ao mercado de trabalho em geral, além de outras 

atividades científico-culturais que, direta ou indiretamente, podem constituir receita 

complementar. Entretanto, o volume de cursos e sua regularidade são muito variáveis, e tendem 

a mesclar o custeio das atividades associativas e formativas com os valores arrecadados nos 

cursos preparatórios, embora essa questão se condicione às peculiaridades de cada uma dessas 

entidades.  

 

Além dessas entidades citadas, vinculadas a Tribunais ou Associações, o sistema brasileiro de 

formação viu surgir o modelo fundacional, no qual convergem os interesses privados e públicos
3
. 

Uma fundação pode combinar a sua gestão privada bipartida entre as entidades fundadoras com 

os objetivos públicos de sua instituição, na medida em que está diretamente relacionada aos 

Juízes da própria área de atuação. Em relação a seus objetivos institucionais, a entidade 

fundacional tende a realizar atividades similares às Escolas Associativas, embora com modelo de 

gestão diferenciado pelo seu caráter e natureza singulares. 

  

                                                 
2
 Dados atuais da ENAMAT indicam a existência de 18 Escolas Associativas, com perfis bem diferenciados. 

3
 No âmbito trabalhista, há registro de apenas uma entidade sob esse modelo fundacional, instituída pela Associação 

de Magistrados e pelo Tribunal da respectiva Região. 
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Em perspectiva histórica, o interesse pela qualificação sistemática de Juízes do Trabalho é fato 

relativamente recente, com ressalva de iniciativas pontuais e isoladas
4
. Ainda no âmbito 

específico da Justiça do Trabalho, a formação de Juízes passou a ser analisada de forma  

sistemática com a criação do Conselho Nacional de Escolas da Magistratura do Trabalho – 

CONEMATRA, no ano de 2004, integrado por Escolas Associativas, Judiciais e Fundacional. 

 

As associações nacionais de Juízes igualmente vêm implementando, no período recente, 

inúmeras ações de qualificação e aperfeiçoamento, mediante a instituição de comissões temáticas 

especializadas e a promoção de cursos e eventos nacionais e internacionais, ministrados 

diretamente ou em convênio com Instituições de Ensino Superior – IES, que revertem não 

apenas em favor dos seus associados, mas também de toda a coletividade 
5
. 

 

Esse rico e complexo cenário passou a sofrer alterações, com a edição da Emenda Constitucional 

n.º 45/2004, que modificaram o regime de recrutamento e formação de Juízes, introduzindo 

algumas mudanças significativas.  

 

A principal alteração diz respeito à institucionalização do sistema nacionalizado de formação de 

Juízes. A introdução das Escolas Nacionais, no âmbito do TST e do STJ, é formulada com a 

expressa atribuição de “regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira” 

(CF, art. 111-A, § 2
o
, II), as quais assumem o papel de coordenação do sistema. 

 

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, no cumprimento 

da norma constitucional em seu respectiva área de atuação, editou a Resolução n.º 01, de 

17/9/2007, que dispõe sobre o curso de formação para ingresso na Magistratura, no âmbito dos 

Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.  Posteriormente, a ENFAM editou a 

Resolução n.º 02, de 16/3/2009, que estabelece diretrizes gerais para os conteúdos programáticos 

mínimos dos cursos de formação para ingresso na carreira da magistratura e dos cursos para fins 

de vitaliciamento e promoção por merecimento dos magistrados. Mais recentemente, e com a 

Resolução n.º 01, de 6/6/2011, regulamentou o Curso para Ingresso na Magistratura, 

                                                 
4
  Há registro de Escolas de Magistratura dedicadas exclusivamente à formação de Juízes, mas os dados são esparsos 

e incompletos, e os levantamentos não indicam a atuação sistemática e contínua ao longo do tempo. 
5
 A literatura recente aponta dezenas de jornadas, simpósios, congressos, publicações e cursos voltados para a 

formação profissional promovidos pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – 

ANAMATRA e pela Associação dos Magistrados do Brasil – AMB, diretamente pela Escola Nacional da 

Magistratura – ENM, que constitui órgão dessa última. 
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estabelecendo o cumprimento de 480 horas-aula, ao longo de 4 meses, como etapa do concurso 

público. 

 

O Conselho da Justiça Federal – CJF, por sua vez, editou a Resolução n.º 532/2006, que 

introduziu o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa para Juízes Federais e definiu as 

estratégias gerais e os programas de formação. Além disso, o CJF instituiu a Resolução nº 94, de 

17/12/2009, que altera dispositivos da Resolução n.º 67, de 3/7/2009, que dispõe sobre normas 

para a realização do concurso público para investidura no cargo de Juiz Federal Substituto, no 

âmbito da Justiça Federal.  

 

Outra alteração fundamental é a definição do caráter profissionalizante da formação do Juiz. A 

formação profissional se incorpora como requisito para a promoção e o acesso (formação 

continuada, basicamente), seja porque estabelece a “previsão de cursos oficiais de preparação, 

aperfeiçoamento e promoção de magistrados,...” (CF, art. 93, IV), seja porque agora condiciona 

o merecimento “[...] conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e 

presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou 

reconhecidos de aperfeiçoamento” (CF, art. 93, II, c). 

 

Essas alterações, de forma geral, impulsionaram a instalação de Escolas Judiciais em todos os 

Tribunais e deflagraram o fenômeno da intensa requalificação da formação onde ela já existia, 

tanto nos elementos da política judiciária como na reflexão e nas práticas pedagógicas concretas 

dentro desses espaços de formação. De forma mais específica, ampliaram significativamente as 

atribuições e as responsabilidades das Escolas Judiciais sobre a qualificação dos profissionais na 

carreira 
6
. 

 

Em face do caráter público e da relevância institucional da Formação Inicial, notadamente por 

servir de suporte ao processo de vitaliciamento dos Juízes, essa modalidade de formação é 

precipuamente atribuída às Escolas Judiciais. No entanto, essas entidades podem celebrar 

convênios com Instituições de Ensino Superior – IES, com outras Escolas Judiciais ou com 

Escolas Associativas ou Fundacionais para esses propósitos, desde que sempre mantenham a 

                                                 
6
  Sobre o tópico, ver: NALINI, José Renato. A vocação transformadora de uma escola de juízes. Revista da Escola 

Nacional da Magistratura. Brasília, ano II, n. 4, p. 21-33, 2007; e FREITAS, Graça Maria Borges de. Formação 

judicial no Brasil: modelo educativo em construção após a constituição de 1988. Revista da Escola Nacional da 

Magistratura.  Brasília, ano II, n. 4, p. 55-65, 2007.  
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elaboração e coordenação do projeto didático-pedagógico e a direção dos instrumentos de 

avaliação aplicáveis. 

 

01.02. MODELO ATUAL DE RECRUTAMENTO DE JUÍZES DO TRABALHO 

 

01.02.01. O Recrutamento Regionalizado de Juízes do Trabalho 

 

O sistema de recrutamento dos Juízes do Trabalho deve ser considerado na análise de seu 

processo de formação profissional, uma vez que produz efeitos sobre a definição do perfil do 

Aluno-Juiz em formação. 

 

A tradição na Justiça Laboral brasileira registra o ingresso na carreira no cargo de Juiz do 

Trabalho Substituto, sendo nomeado e empossado após prévia aprovação em concurso público 

de provas e títulos realizado no âmbito de cada Tribunal Regional, conforme a existência de 

cargos vagos e segundo calendário próprio. 

 

A Constituição Federal de 1988, mesmo com as alterações protagonizadas pela Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, ratificou o modelo de ingresso na carreira trabalhista apenas 

mediante concurso público de provas e títulos (CF, art. 93, I), com a exceção do provimento de 

um quinto dos cargos nos Tribunais, reservados a egressos da carreira do Ministério Público do 

Trabalho e da Advocacia (CF,  art. 115, I). 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho, por sua vez, nos dispositivos recepcionados pela nova 

ordem constitucional, estabelece que os concursos serão realizados “de acordo com as instruções 

expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho” (CLT, art. 654, § 3.
o
), e este Órgão regulamentou 

o sistema de recrutamento mediante a Resolução Administrativa n.º 907/2002 e suas alterações. 

No bojo desse instrumento normativo, estão previstos os requisitos de inscrição, as fases do 

concurso, a formação de bancas avaliadoras, os conteúdos detalhados das provas e diversos 

outros aspectos de sua operacionalização que são conduzidos pelos Tribunais Regionais. 

 

Por outro lado, em 21/5/2009, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 75/2009, 

que regulamenta os concursos públicos para ingresso na Magistratura, a qual recebeu alterações 

posteriores, como a Emenda n.º 01, de 4/11/2011. 
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Dentre as inúmeras alterações introduzidas podem ser destacadas a padronização de critérios de 

seleção e a procedimentalização dos certames. Mais além, também foi autorizada, como uma 

possibilidade ao órgão de recrutamento, a realização de um curso preparatório remunerado como 

fase do concurso público (art. 5.
o
, § 2.

o
). Entretanto, no âmbito da Justiça do Trabalho, esse 

dispositivo não vem sendo utilizado, notadamente à vista das inúmeras restrições do ponto de 

vista pedagógico e administrativo de Escolas e Tribunais sobre a sua viabilidade e seus efeitos 

sobre a carreira, ainda que existam estudos e debates em andamento. 

 

Cabe salientar, ainda, que constitui atribuição da ENAMAT “desenvolver estudos com vista à 

implantação de concurso público de âmbito nacional para ingresso na Magistratura do 

Trabalho” (art. 2.
o
, I, da Resolução Administrativa n.º 1.158/2006, com a redação dada pela 

Resolução Administrativa n.º 1.362/2009).  

 

Nesse contexto, permanece modelo de recrutamento regionalizado de Juízes do Trabalho pelos 

respectivos Tribunais Regionais em que prestaram concurso, embora segundo critérios gerais de 

procedimento seletivo fixados nacionalmente.  

 

01.02.02. A Integração na Carreira  

 

A construção do processo de formação dos Juízes deve considerar igualmente as características 

de sua carreira, notadamente a sistemática de integração pela sua vinculação administrativo-

funcional e a mobilidade interna. 

 

Ao ingressar, o Juiz integra-se na carreira pela incorporação administrativo-funcional aos 

quadros de um Tribunal Regional. Na medida em que cada Magistrado está vinculado a um 

Tribunal Regional específico e existe pouca mobilidade na carreira, a formação sofre grande 

influência das peculiaridades regionais em termos de natureza das demandas e processos 

produtivos relacionados. Por isso, ressalta-se a importância dos espaços regionais de formação, 

como mais aptos a identificar e responder a essas especificidades. 
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Atualmente, por força da Resolução n.º 104, de 25/5/2012, do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, os vocábulos para a denominação dos cargos da carreira passaram a ser: Juiz do 

Trabalho Substituto, Juiz Titular de Vara do Trabalho e Desembargador do Trabalho. 

 

Também constitui peculiaridade da carreira da Magistratura no Brasil, inclusive a Laboral, que 

se ingressa no cargo de Juiz Substituto e que, segundo certos requisitos (de tempo e/ou 

qualificação e/ou conveniência administrativa), pode haver mobilidade. Em linhas gerais, e 

ressalvadas especificidades de outras carreiras, a mobilidade na Magistratura do Trabalho pode 

ser entendida em termos verticais ascendentes 
7
 ou horizontais. A mobilidade vertical ascendente 

ocorre pelos institutos sucessivos da promoção (dentro da mesma primeira instância) e pelo 

acesso (entre a primeira instância e a segunda instância – Tribunal). A mobilidade horizontal 

ocorre entre os cargos da mesma classe, mas para Tribunais Regionais distintos, de forma 

unilateral (remoção) ou bilateral (permuta), mas é bastante restrita e implica perda de 

antiguidade na carreira 
8
. 

 

No caso específico da Justiça Laboral, após a posse no cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 

ingressa-se na Formação Inicial, que perdura durante todo o período de vitaliciamento. No 

momento em que for confirmado no cargo com o vitaliciamento, passa a integrar o regime de 

Formação Continuada e ter a possibilidade de promoção e acesso. Entretanto, pela peculiar 

estrutura da carreira da Magistratura do Trabalho, dividida em apenas quatro cargos – Juiz do 

Trabalho Substituto, Juiz Titular de Vara do Trabalho, Desembargador do Trabalho e Ministro 

do TST –, o Juiz ingressante pode, em tese, concorrer a uma promoção (a Juiz Titular de Vara do 

Trabalho) e a um acesso (a Desembargador do Trabalho) ao longo de sua carreira, que tende a se 

estender por décadas, e, em circunstâncias muito restritas, à nomeação ao cargo de Ministro. 

 

Além disso, também é da peculiar estrutura da carreira da Magistratura Trabalhista Brasileira 

que todos os Juízes possuem, desde a posse, competência funcional plena em seus limites 

                                                 
7
 Não há previsão legal de mobilidade vertical descendente punitiva (“regressão”), embora haja casos excepcionais 

de mobilidade vertical descendente voluntária (“reversão”), identificados nas decisões de alguns Tribunais 

Regionais do Trabalho. 
8
 As possibilidades de permuta e remoção na carreira são bastante limitadas, tendo sido regulamentadas de forma 

mais detalhada, no âmbito trabalhista, pela Instrução Normativa n.º 5/2000 do TST, que vigorou até final de 2007, 

quando foi revogada. 
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territoriais de lotação
9
, o que reforça a importância da intensa formação profissional desde o 

ingresso. Como exemplo, cabe observar que, mesmo em caráter de substituição ou auxílio, o Juiz 

do Trabalho Substituto com poucos meses de experiência exerce as mesmas atribuições 

funcionais (em termos de volume de trabalho, responsabilidades administrativas e complexidade 

do conteúdo ocupacional) que um Juiz Titular de Vara do Trabalho com décadas no cargo. Na 

medida em que não existe, na legislação atual, progressividade na aquisição de responsabilidades 

funcionais, a formação profissional deve ser particularmente intensa, o que constitui grande 

desafio do ponto de vista da construção do eixo formativo do Juiz Laboral.  

 

01.03. DA FORMAÇÃO INICIAL 

 

Enquanto a Formação Continuada constitui instrumento de sistematização das atividades de 

qualificação de Juízes do Trabalho Vitalício Substituto, Titular de Vara ou Membro de Tribunal, 

a Formação Inicial dos Magistrados do Trabalho, como prevista na legislação em vigor, ocorre a 

partir da posse no cargo e perdura ao longo do período de vitaliciamento do Juiz. Consiste, a 

Formação Inicial, na base teórica e metodológica do processo de ensino-aprendizagem 

desenvolvido na primeira fase da carreira. 

O profissional Magistrado do Trabalho, ao longo do percurso formativo inicial, deverá adqurir e 

desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas e suficientes para o pleno exercício 

da jurisdição em todos os seus desdobramentos, como técnico-jurídicos, sociológicos, 

administrativos, deontológicos e psicológicos.  

O percurso formativo inicial está orientado basicamente por três referenciais político-

pedagógicos. Primeiro, está assentado nos princípios gerais da Formação Inicial do Magistrado, 

como conjunto de premissas institucionais que definem o papel desse agente político do poder 

público como sujeito de qualificação especializada. Segundo, encontra-se orientado por um 

objetivo geral a ser satisfeito, como finalidade precípua fundamental de todo o processo 

formativo. Terceiro, insere-se no âmbito de eixos temáticos previamente definidos que balizam o 

                                                 
9
  Embora o fato não seja ignorado, os registros sobre especialização de Unidades Judiciárias Trabalhistas para 

certas competências materiais (Varas de Ações Indenizatórias Trabalhistas, por exemplo) ou certas fases processuais 

(Varas ou Secretarias de Execução, por exemplo) não são expressivos. 
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recorte epistemológico dos conteúdos da formação, condicionam os componentes curriculares e 

modulam as técnicas de ensino. 

No tocante ao objetivo geral, cabe assinalar que a Formação Inicial tem por meta propiciar aos 

Juízes do Trabalho uma formação profissional tecnicamente adequada, eticamente humanizada, 

voltada para a defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito e comprometida com a 

solução justa dos conflitos. A realização desse objetivo geral pressupõe a identificação das 

peculiaridades dos processos de trabalho
10

 da profissão do Juiz do Trabalho no âmbito do 

exercício da jurisdição trabalhista de primeiro grau, em Varas do Trabalho, sua integração na 

carreira e sua interação com as demais instâncias sociais e políticas intervenientes nas rotinas 

profissionais de solução jurisdicional de conflitos.  

Ao longo do processo de Formação Inicial, é desejável que o Juiz adquira e desenvolva o perfil 

profissional necessário e suficiente para o cumprimento pleno de sua precípua função de agente 

político, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, que, por sua vez, desdobram-se em 

vários objetivos específicos, e constituem o pressuposto da Formação Continuada de que trata 

este Programa. 

01.04. DIRETRIZES GERAIS DO PROGRAMA NACIONAL 

 

01.04.01. Pressupostos 

 

As notáveis transformações da sociedade contemporânea na entrada do século XXI, em termos 

sociológicos, econômicos, políticos e tecnológicos, exigem do Judiciário mudança de perspectiva 

para o cumprimento adequado de sua função institucional. Essa alteração configura autêntica 

quebra de paradigma, com revisão dos referenciais até então vigentes na instituição.  

 

                                                 
10

 A definição de competências fundadas nos processos concretos de trabalho do Juiz é o ponto de partida 

necessário identificado na doutrina especializada em formação profissional, dos quais se destacam: KUNZLER, 

Acácia. Conhecimento e competências no trabalho e na escola. Boletim Técnico do Sena. Rio de Janeiro, v. 28, n. 

2, maio/ago. 2002; SANTOS, Boaventura de Sousa (Dir.). O recrutamento e a formação de magistrados: uma 

proposta de renovação. Coimbra: Observatório Permanente da Justiça Portuguesa – Centro de Estudos Sociais. 

Faculdade de Economia – Universidade de Coimbra, 2001. 2 v.; ZARIFIAN, P. Objetivo competência: por uma 

nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001. 
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Em primeiro lugar, a pressuposição de autossuficiência técnica do profissional aprovado no 

concurso público, a dispensar formação específica, está superada pela doutrina e pela avaliação 

da prática jurisdicional. O Juiz é sujeito de aprendizado especializado constante ao longo de toda 

a carreira, com mais ênfase na fase de formação inicial, e, embora domine os conhecimentos 

jurídico-dogmáticos básicos aferidos no concurso, deve desenvolver as competências próprias 

para o exercício da judicatura laboral, identificadas nos seus processos de trabalho característicos 

(relacionamento com operadores, mídia e sociedade, gestão processual, de materiais e pessoas, 

técnicas de conciliação judicial, etc.) e transitar por saberes usualmente desconhecidos da 

formação jurídica tradicional, como, entre tantos outros, os aspectos não-racionais incidentes no 

percurso instrutório e decisório
11 

e o exercício equilibrado do poder
12

. Essas competências, em 

linhas gerais, conformam-se em conhecimentos (dimensão cognitiva), habilidades (dimensão 

funcional ou operativa) e atitudes (dimensão atitudinal)
13

. 

 

As competências profissionais são reconhecidas como pedras fundamentais do edifício da 

formação para a prática profissional em geral em todo o mundo em literatura largamente 

consolidada
14

. A aplicação desses modelos de ensino profissional, por sua vez, ganha projeção 

cada vez maior inclusive e especialmente para os agentes políticos
15

. Nesse particular, e no nível 

global, deve ser destacado o papel de alta relevância na integração de práticas e no intercâmbio 

de experiências realizado pela Organização Internacional de Treinamento Judicial (IOJT – 

www.iojt.org), da qual a ENAMAT é associada, e que contempla mais de uma centena de 

entidades especializadas de todo o mundo. O protagonismo dessa Organização, como entidade 

sem fins lucrativos, é fundamental para a formação profissional de Magistrados em todo o 

mundo, com a promoção de debates, estudos, conferências e publicações, na medida em que, a 

despeito das diversidades dos sistemas jurídicos e dos modelos de recrutamento e de carreiras 

judiciárias, todos os Estados enfrentam desafios similares em termos de efetividade da prestação 

                                                 
11

 No tópico: PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial. Campinas: 

Millenium, 2003. 
12

 Por exemplo: DALLARI, Dalmo A. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. 
13

 Sobre essas categorias, ver: ZARIFIAN, P. O objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 

2001; e  DURAND, Thomas. L,alchimie de la compétence. Revue Française de Gestion, v. 127, n. 1, p. 84-102, 

2000. 
14

Como exemplos: HOULE, Cyril O. Continuing learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass, 1980; 

SCHON, D. A. Educating the reflective practitioner: toward a new design for teaching and learning in the 

professions. San Francisco: Jossey-Bass, 1990.  
15

 Para o diagnóstico, ver, em especial: ARMYTAGE, Livingston. Educating judges: towards a new model of 

judicial learning. Boston: Kluwer Law Int., 1996. 



 
 

Programa Nacional de Formação Continuada de Juízes do Trabalho 2014-2015 23 

 

do serviço público de Justiça e demandas por uma nova visão do Judiciário em uma sociedade 

cada vez mais globalizada.  

 

No âmbito da Justiça do Trabalho, sua conformação está definida institucionalmente com a 

pioneira Tabela de Competências da Magistratura do Trabalho, única do gênero no Brasil, 

publicada na Resolução ENAMAT n. 07/2010, e sucessivamente revista e atualizada. A última 

versão, atualmente vigente, está na Resolução ENAMAT n. 18/2015 e contempla 31 

competências profissionais, dispostas em eixos e subeixos temáticos, e descritas em suas 

dimensões de forma individualizada. As suas dimensões, seguindo o mesmo marco teórico, 

definem conhecimentos como “saber”, habilidades como “saber-fazer” e atitudes como “saber-

ser, querer-fazer e querer-(con)viver” (art. 3o). 

 

Em segundo lugar, e por esse motivo, o eixo formativo até então centrado apenas no 

conhecimento da Ciência Jurídica e suas disciplinas (Direito do Trabalho, Direito 

Administrativo, Direito Processual, etc.) revela-se de todo insuficiente em três pontos.  

 

Um deles é que a dimensão cognitiva não se esgota no próprio Direito. É indispensável o aporte 

de saberes de outros ramos do conhecimento, como da Psicologia, da Economia, da Sociologia e 

da Administração, por exemplo, que, para esse efeito, devem ser internalizados com 

interdisciplinariedade e particularmente com transdisciplinariedade. Nesse contexto, o eixo 

formativo desloca-se das disciplinas científicas (formação acadêmica típica) para os 

conhecimentos dos processos de trabalho (formação profissional típica), ou mais precisamente 

das categorias epistemológicas (ciências formais) para as categorias gnoseológicas (saberes)
16

. 

 

Outro ponto é a dimensão operacional a ser explorada, notadamente porque todos esses saberes 

devem ser formulados na perspectiva da aplicação na prática da jurisdição laboral, em seus 

processos de trabalho gerais e específicos (conciliar, instruir, gerir, relacionar-se, etc.), como 

habilidades que devem ser desenvolvidas para o exercício da profissão, ou seu saber-fazer 

concreto. Um último ponto é a dimensão atitudinal, na medida em que os conhecimentos e as 

habilidades não bastam para a competência, que apenas se realiza com o desejo de fazer como 

                                                 
16

 A centralidade dos saberes na práxis é desenvolvida com atenção por Michel Foucault. Ver, em especial: 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1997. 
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uma postura ativa e crítica frente aos desafios concretos da realidade. Por isso, em síntese, o eixo 

formativo não está centrado apenas no conhecimento e na visão reducionista de dogmática 

jurídica, mas também nas habilidades e nas atitudes ou posturas do profissional. 

 

Em terceiro lugar, o exercício da jurisdição, até então pensado e realizado na perspectiva da 

própria instituição prestadora do serviço, passa a ser considerado na perspectiva do cidadão 

tomador do serviço de Justiça. Essa mudança referencial é fundamental porque desloca o eixo 

analítico da categoria do “processo” como objeto referencial da administração judiciária e 

mesmo da avaliação da performance profissional do Juiz (quantidade de processos ingressados, 

solucionados, arquivados, etc.) para a categoria do “conflito” (qualidade da pacificação social 

nas dimensões sociológica, psicológica, por exemplo, e não apenas jurídica), em que o processo 

é apenas instrumental da própria solução do conflito. Pensada a formação profissional deste 

ângulo, o Juiz passa a se dedicar mais à solução do conflito em si entre as partes, que é 

exatamente o que o cidadão busca na instituição e o que justifica a sua existência, e menos ao 

processo, que constitui o instrumento criado pelo Estado para resolver o conflito, o que introduz 

a reflexão sobre a necessidade de reforma do próprio sistema judiciário, e a releitura, dentro dele, 

do papel do Juiz como protagonista
17

. A efetividade concreta da jurisdição pressupõe a 

centralidade na pacificação do conflito, e não apenas a mera extinção de processos. 

 

Em quarto lugar, os métodos de trabalho repetitivos e arcaicos em meio-papel deslocam-se 

rapidamente para a simplificação e virtualização de rotinas.  A incorporação de tecnologias nos 

processos de trabalho do Juiz constitui necessidade imperiosa de racionalidade dos meios 

disponíveis e seus procedimentos, de celeridade e de acessibilidade da própria Justiça. No 

mesmo sentido, a formação do Juiz, nesse passo, deve não apenas se voltar para o ensino de 

tecnologias aplicadas à Magistratura, mas também, ela própria, deve incorporar as ferramentas 

de educação virtualizadas, como a educação a distância por plataforma web com suas diversas 

ferramentas, acelerando e otimizando processos de aprendizagem, reduzindo custos diretos e 

indiretos e universalizando o próprio acesso à formação aos Juízes do Trabalho do Brasil
18

. 

                                                 
17

 ARMYTAGE, Livingston. Reforming justice: a journey to fairness in Asia. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012.  
18

 As peculiaridades da formação de profissionais no espaço público e os desafios da aplicação de técnicas de ensino 

a distância são objeto de inúmeros estudos recentes no Brasil, dos quais se destaca: EDUCAÇÃO a distância em 

organizações públicas: mesa-redonda de pesquisa-ação. Brasília: ENAP, 2006. 
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A introdução do Processo Judicial Eletrônico PJe/JT em larga escala na Justiça do Trabalho, por 

força da Resolução n.° 94, de 23/03/2012, do CSJT, com metas de implementação progressiva ao 

longo dos anos, constitui significativo desafio na atividade jurisdicional. Embora a utilização de 

sistemas informáticos para controle processual seja uma realidade na Justiça Laboral há muitos 

anos, a introdução de um sistema único, nacionalizado e integrado entre si e com outros sistemas 

internos e externos (de registro de audiências e de estatística, ou de remessa de documentos a 

outros órgãos, por exemplo), e com alteração e padronização de fluxos de trabalho, deve 

impactar significativamente no modelo de prestação jurisdicional, particularmente nas Varas do 

Trabalho. Trata-se de uma autêntica reinvenção do sistema de prestação do serviço público de 

Justiça, com impactos muito além da mera alteração de softwares, a exigir reengenharia de 

gestão judiciária.  

 

Não menos importante é a incorporação, nos modelos pedagógicos formativos profissionais, do 

reconhecimento expresso de que o Magistrado, como sujeito em processo educativo, é um adulto 

e um profissional. Essa circunstância básica, pressuposta logicamente, passa por vezes 

despercebida e induz à utilização de técnicas de ensino inadequadas e, em geral, de desenhos 

educacionais incompatíveis com os objetivos e expectativas individuais e institucionais quanto 

ao resultado dessa relação ensino-aprendizagem
19

. A aprendizagem, nesse âmbito, reúne 

cumulativamente características da educação de adultos, da educação profissional e da educação 

no contexto do Magistrado como agente político sob premissas especialíssimas de inserção 

sociopolítica. 

 

Essa nova redefinição de parâmetros institucionais, reconhecida em diversos estudos 

especializados
20

, introduz peculiares desafios para a formação de Juízes do Trabalho que devem 

ser incorporados como pressupostos contextuais da presente proposta.  

 

                                                 
19

 CROSS, K. P. Adults as learners. San Francisco: Jossey-Bass, 1981; HOULE, Cyril O. The design of 

education. San Francisco: Jossey-Bass, 1991; KNOWLES, M. S. The modern practice of adult education: from 

pedagogy to andragogy. Chicago: Follett, 1980; KOLBE, Kathy. Conative connection: uncovering the link between 

who you are and how you perform. Beverly: Kolbe Corporation, 1997.  
20

 Ver, entre outros: CANDEAS, Ana Paula Lucena Silva. Valores e Judiciários: Juízes para o mercado ? 

Dissertação de Mestrado. Curso de Mestrado em Direito. UNB, 2003; FARIA, José Eduardo. Direito e justiça: a 

função social do judiciário. São Paulo: Ática, 1989; FRAGALE FILHO, Roberto. Apreendendo a ser juiz. RJ: 

Topbooks, 2008; FREITAS, Graça Maria Borges de. O papel do juiz na sociedade contemporânea: entre a política, a 

economia, os valores morais e as promessas do Estado Democrático de Direito – Uma abordagem da história do 

presente. Revista Trabalhista - Direito e Processo, Rio de Janeiro: v.4, n.15, p.23-47, jul../set 2005; NALINI, José 
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O Programa Nacional foi desenvolvido tendo em conta diversos condicionantes institucionais, 

notadamente a previsão constitucional e regulamentar no âmbito do Tribunal Superior do 

Trabalho – TST. Além disso, foram analisados os projetos e os relatórios da Formação 

Continuada conduzidos pela ENAMAT, em Brasília, que já concluiu dezenas de Cursos, com 

sucessivos aperfeiçoamentos. Da mesma forma, foram consideradas as inúmeras sugestões 

apresentadas pelas Escolas Regionais no âmbito da reunião do Sistema Integrado de Formação 

da Magistratura do Trabalho – SIFMT, que culminaram em inovações normativas. 

 

Uma delas é a introdução de diretrizes gerais à educação a distância (Resolução ENAMAT n.º 

06/2010); outra é a atualização da matriz de competências profissionais da Magistratura do 

Trabalho (Resolução ENAMAT n.º 07/2010, atualizada e sucedida pela Resolução ENAMAT n.º 

18/2015); e, em especial, a regulamentação da formação continuada em âmbito nacional e 

regional (Resoluções ENAMAT n.º
s
 09/2011, 10/2012, 13/2013, 14/2013 e 15/2014); que 

constituem as principais diretrizes normativas vigentes para esse momento da formação 

profissional.  

 

01.04.02. Objetivos  

 

O Programa Nacional de Formação Continuada de Juízes do Trabalho tem o objetivo geral de 

ampliar o sistema de formação de Magistrados do Trabalho e qualificar suas ações de formação 

em nível nacional e regional, que, por sua vez, desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

 

(a) estimular a Formação de Formadores (profissionais de ensino em geral, inclusive gestores) 

com habilitação geral ou específica no âmbito das Escolas Judiciais; 

 

(b) reforçar as ferramentas de intercâmbio e de suporte aos processos formativos de Alunos-

Juízes, formadores e gestores; 

 

(c) estabelecer, validar, supervisionar e aperfeiçoar os processos de avaliação dos Alunos-Juízes 

nos Módulos Nacional e Regionais; 

 

(d) apoiar a estruturação das Escolas Judiciais em todas as Regiões para fortalecer a promoção de 

cursos de formação continuada nessas instituições; 
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(e) disponibilizar a Formação Continuada (com Módulo Nacional e Módulo Regional) para a 

totalidade dos Magistrados do Trabalho por educação presencial e a distância. 

 

01.04.03. Avaliação do Cumprimento das Metas do PNFC 2012/2013 

O presente Programa tem, como ponto de partida, a avaliação do atingimento das metas 

estabelecidas no PNFC do biênio 2012/2013. Este último Programa apresentava as seguintes 

metas de resultado, cuja avaliação pode ser assim analisada: 

 

Meta (a):  Oferecer, em ensino presencial e educação a distância, pelo menos 120 horas-

aula de Cursos de Formação Continuada ao longo de cada ano. 

Resultado: Alcance de 100% 

Ao longo da vigência do PNFC 2012/2013, foram promovidos os Cursos de Formação 

Continuada em carga horária bem superior à meta. Os indicadores da Educação à Distância, 

isoladamente, já superam esse volume de 120 horas, o que, em conjunto com os Cursos 

Presenciais, asseguraram um forte comprometimento da Escola Nacional com a disponibilização 

de grande variedade de cursos, com temas diferenciados, focados tanto em Magistrados de 1.º 

grau como de 2.º grau, que permitiram liberdade de escolha pelos Alunos-Juízes. Essa meta 

observe-se, não considera os Cursos oferecidos em cada uma das 24 Escolas Judiciais, de forma 

que, para um Aluno-Juiz vitalício, o leque de opções de formação para o cumprimento de sua 

carga semestral de 30 horas é muito variado, podendo combinar ofertas de Cursos da ENAMAT 

com os da sua própria Escola Judicial Regional, e, em algumas situações mais restritas, mesmo 

Cursos de outras Escolas Judiciais. 

 

Meta (b): Promover eventos de intercâmbio e troca de experiência entre Magistrados e 

Servidores  gestores de Escolas Judiciais no equivalente ao mínimo de 1 evento por ano. 

Resultado: Alcance de 100% 

Ao longo do biênio, foram promovidos eventos, especialmente Encontros Técnicos e quatro 

Reuniões, que permitiram a satisfação e superação da meta. Durante essas ações formativas, 

houve intenso intercâmbio entre as Escolas, complementado por fórum virtual e outros 

instrumentos de compartilhamento de boas práticas, dinamizando a sintonia do sistema 

integrado. 
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Meta (c): Apoiar as Escolas Regionais em ações de formação continuada, no mínimo em 4 

eventos ou em 4 visitas técnicas para avaliação em concreto das dificuldades regionais e 

suporte em questões administrativas e pedagógicas. 

Resultado: Alcance de 100% 

Na vigência do Programa anterior, a Justiça do Trabalho logrou alcançar a plenitude de 

instalação de Escolas Judiciais. Com isso, a meta em questão buscava garantir a consolidação de 

todas as Escolas Regionais, com suporte direto para suas dificuldades concretas. No particular, a 

meta foi largamente superada, com a realização não apenas dos Encontros Técnicos e Reunião 

do SIFMT já referidas, mas também com a execução de 4 Visitas Técnicas pelo Diretor da 

ENAMAT, pessoalmente, em Escolas Judiciais, ao longo do biênio 2012-2013. Além disso, cabe 

destacar a existência de dezenas de ações de suplementação orçamentária dirigidas à maioria das 

Escolas Judiciais, para ampliar a sua capacidade executiva de formação e mesmo para 

consolidação de estruturação física, como a montagem de salas de aula, auditórios, laboratórios e 

estúdios, que se incorporam permanentemente ao seu parque operacional. Tais ações, em 

continuidade no presente biênio, tendem a suprir eventuais desalinhamentos entre o orçamento 

necessário das Escolas e o disponibilizado efetivamente pelo respectivo Tribunal Regional. 

 

Meta (d): Garantir o cumprimento da meta de carga horária semestral mínima de 

Formação Continuada para, no mínimo, 50% de todos os Juízes do Trabalho Vitalícios em 

todas as Regiões. 

Resultado: Alcance de 75% 

A meta de cumprimento da carga horaria restou atingida em parte, observando-se a alteração da 

sistemática então vigente de 40 horas semestrais por Magistrado para 30 horas semestrais, sendo 

que, destas, podem ser computadas até 8 horas de atividades externas validadas pela Escola 

Judicial (art. 3º da Resolução ENAMAT n.º 09/2011, com a redação dada pela Resolução 

ENAMAT n.º 13/2013). Embora não tenha sido atingida em integralidade, os indicadores 

apontam para um progressivo aumento desse percentual a médio prazo. Para isso, nota-se tanto a 

crescente percepção da importância da formação continuada para o próprio Magistrado, como a 

ampliação das ofertas em quantidade e qualidade de novos Cursos pela ENAMAT e pelas 

Escolas Judiciais, diretamente ou por convênio, inclusive inter-regionais, e, ainda, pela 

atribuição de importância ao cumprimento em si da carga horaria semestral para diversas 

atividades administrativas e judiciárias (art. 3º, §§ 4º e 5º, da mesma Resolução).  
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Meta (e): Capacitar Gestores de Escolas Judiciais em temas de orçamento público em, no 

mínimo, 1 Magistrado de cada Escola Judicial 

Resultado: Alcance de 75% 

O tema de orçamento público aplicado às Escolas Judiciais ganhou extraordinária relevância 

com a edição da Resolução CNJ n.º 159/2012, ao conferir autonomia para as Escolas gerirem 

seus recursos, no âmbito da ordenação do Tribunal Regional respectivo. No período em questão, 

a ENAMAT veiculou a temática em Reunião do SIFMT, com o apoio de especialistas dos 

quadros da Justiça do Trabalho, que, embora não tenha possibilitado aprofundar a matéria, 

permite reconhecer o atingimento parcial da Meta. 

 

Meta (f): Apoiar ações formativas das Escolas Judicias em temas de gestão estratégica de 

Tribunais Regionais e de Varas do Trabalho 

Resultado: Alcance de 100% 

A ENAMAT promoveu ações de suporte e estímulo às Escolas Judiciais para que, junto com os 

respectivos Tribunais, apresentassem o debate de temas de gestão judiciária nos âmbitos 

regionais. Essa providência, alinhada com a Meta Institucional da época de reforço nessas ações, 

de interesse de todo o Poder Judiciário, trouxe importante contribuição para a difusão do 

compromisso com a atuação gestora dos Magistrados nos seus espaços de trabalho. 

 

01.04.04. Metas Gerais para 2014/2015 

 

O êxito no alcance das metas do Programa anterior, com a redefinição e aprimoramento de 

alguns elementos do processo pedagógico da Formação Continuada pela atualização da 

Resolução Administrativa n.º 1.158/2006, e, em especial, pela edição da Resolução ENAMAT 

n.º 09/2011, introduz a necessidade de definir metas compatíveis com os novos desafios da atual 

fase de desenvolvimento da Formação Continuada. Para o presente biênio, a satisfação do 

objetivo geral do Programa será realizada com o cumprimento integral de seus objetivos 

específicos, que serão aferidos pelo alcance das seguintes metas referenciais ao final do período 

de execução: 

 

(a) Oferecer, em ensino presencial e educação a distância, pelo menos 120 horas-aula de 

Cursos de Formação Continuada ao longo de cada ano. 
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(b) Promover eventos de intercâmbio e troca de experiência entre Magistrados e Servidores  

gestores de Escolas Judiciais no equivalente ao mínimo de 1 evento por ano. 

 

(c) Apoiar as Escolas Regionais em ações de formação continuada, no mínimo em 4 eventos 

ou em 4 visitas técnicas para avaliação em concreto das dificuldades regionais e suporte em 

questões administrativas e pedagógicas. 

 

(d) Garantir o cumprimento da meta de carga horária semestral mínima de Formação 

Continuada para, no mínimo, 50% de todos os Juízes do Trabalho Vitalícios em todas as 

Regiões. 

 

(e) Promover, no mínimo, 2 eventos conjuntos com Escolas ou Instituições de fora do 

SIFMT, para reforço das ações de intercâmbio interinstitucional.  

 

01.04.05. Linhas de Ação  

 

As importantes transformações da sociedade contemporânea demandam das instituições 

judiciárias a percepção da necessária alteração de referenciais. Os modelos conceituais da 

prestação da jurisdição, agora em revisão, produzem impacto direto nas linhas de ação do 

programa de formação. 

 

A satisfação do objetivo geral e dos objetivos específicos recomenda o estabelecimento de 

posturas e condutas integradas por todas as Escolas componentes do Sistema Integrado de 

Formação da Magistratura do Trabalho – SIFMT ao longo de seu período de execução. Em seu 

cumprimento, são estabelecidas as seguintes linhas de ação básicas do Programa: 

 

(a) fortalecimento do Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho – SIFMT, 

com realização de reuniões periódicas e consultas sobre questões de interesse da formação, tanto 

presenciais quanto a distância, especialmente por videoconferência; 

 

(b) fornecimento, com a coordenação da ENAMAT e o apoio de parceiros como instituições 

nacionais e estrangeiras conveniadas de suporte administrativo e didático-pedagógico às Escolas 

Judiciais Regionais. 
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01.04.06. Avaliação 

 

A avaliação do andamento do Programa e do alcance de suas metas será realizado por 

mecanismos de aferição das próprias Escolas e de seu desempenho, conforme apurado junto aos 

Alunos-Juízes, aos Tribunais do Trabalho e às Escolas Judiciais, ouvidas outras entidades 

sempre que necessário, da seguinte forma: 

 

(a) pela ENAMAT: periodicamente, por seu Conselho Consultivo; 

 

(b) pelas Escolas Judiciais: periodicamente, pelos seus órgãos diretivos; 

 

(c) pelo Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho – SIFMT: em reuniões 

periódicas, no mínimo semestrais. 

 

02.  ELEMENTOS METODOLÓGICOS  

 

02.01. PRINCÍPIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE JUÍZES 

 

A formação de Juízes do Trabalho, do ponto de vista metodológico, está fundada nos seguintes 

princípios básicos que informam sua realização ao longo do percurso formativo: 

 

(a) sistematicidade e progressividade da aquisição e aplicação prática dos saberes da formação 

no exercício profissional; 

 

(b) acessibilidade plena, pelos Juízes, aos instrumentos e às oportunidades de formação; 

 

(c) democratização interna, transparência e ética, nas Escolas, dos processos de construção, 

gestão e compartilhamento dos saberes do exercício profissional; 

 

(d) respeito pleno à liberdade de entendimento e de convicção do Aluno-Juiz em todo o itinerário 

formativo, entendido desde o planejamento pedagógico até a avaliação; 
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(e) caráter profissionalizante e institucional dos elementos e processos formativos; 

 

(f) integração sistêmica das unidades de formação em torno dos objetivos comuns; 

 

(g) compartilhamento de ações e decisões de formação entre Tribunais e Escolas Judiciais das 

respectivas Regiões; 

 

(h) postura ativa e interativa dos Alunos-Juízes no processo de aprendizagem com o privilégio 

para técnicas de ensino dialógicas, participativas e de compartilhamento de saberes, práticas e 

experiências; 

 

(i) inserção tutelada, individualizada e progressiva no meio ambiente profissional e nas 

atribuições funcionais do cargo. 

 

02.02. OBJETIVO GERAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE JUÍZES 

 

A Formação Continuada tem por objetivo geral propiciar aos Magistrados do Trabalho formação 

profissional tecnicamente adequada, eticamente humanizada, voltada para a defesa dos 

princípios do Estado Democrático de Direito e comprometida com a solução justa dos conflitos, 

com ênfase nas competências teórico-práticas básicas para o exercício da função na perspectiva 

do caráter nacional da instituição judiciária trabalhista
21

. Essa formação realiza-se em Módulo 

Nacional, por atividades de ensino conduzidas diretamente pela ENAMAT, e em Módulo 

Regional, a cargo das Escolas Judiciais. 

 

A realização desse objetivo geral pressupõe a identificação das peculiaridades dos processos de 

trabalho
22

 da profissão do Juiz do Trabalho no âmbito do exercício da jurisdição trabalhista de 

                                                 
21

 Art. 1
o
 da Resolução ENAMAT n.º 09/2011, e alterações pelas Resoluções ENAMAT n.º 13/2013 e 15/2014; art. 

28 da Resolução Administrativa n.º 1.158/2006, com a redação da Resolução Administrativa n.º 1.363/2009. 
22

 A definição de competências fundadas nos processos concretos de trabalho do Juiz é o ponto de partida 

necessário identificado na doutrina especializada em formação profissional, dos quais se destacam: ARMYTAGE, 

Livingston. Educating judges: towards a new model of judicial learning.  Boston: Kluwer Law Int., 1996; 

KUNZLER, Acácia. Conhecimento e competências no trabalho e na escola. Rio de Janeiro: Boletim Técnico do 

Senac, v. 28, n. 2., maio/ago., 2002; SANTOS, Boaventura de Sousa (Dir.). O recrutamento e a formação de 

magistrados: uma proposta de renovação. Coimbra: Observatório Permanente da Justiça Portuguesa – Centro de 

Estudos Sociais. Faculdade de Economia – Universidade de Coimbra, 2001. 2 v.; ZARIFIAN, P. O objetivo 

competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001. 



 
 

Programa Nacional de Formação Continuada de Juízes do Trabalho 2014-2015 33 

 

primeiro grau, em Varas do Trabalho, sua integração na carreira e sua interação com as demais 

instâncias sociais e políticas intervenientes nas rotinas profissionais de solução jurisdicional de 

conflitos.  Esse objetivo geral desdobra-se em três objetivos específicos: (a) intercâmbio pessoal 

e profissional; (b) aquisição de novas competências profissionais; e (c) desenvolvimento de 

competências profissionais já adquiridas na formação inicial. 

 

Ao longo do processo de Formação, é desejável que o Juiz adquira e desenvolva o contorno do 

perfil de profissional necessário e suficiente para o cumprimento pleno de sua precípua função 

de agente político, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, que envolvem 

essencialmente, mas não exclusivamente, as seguintes competências, detalhadas na vigente 

Tabela de Competências da Magistratura do Trabalho 
23

: 

 

(a) desenvolver postura reflexiva, ativa e autocrítica tanto em relação a saberes da área jurídica 

quanto em relação a saberes de outras áreas do conhecimento de forma transdisciplinar, diante 

das incessantes transformações sociais e seus novos desafios;  

 

(b) desenvolver, no desempenho concreto da função, postura pró-ativa, crítica, comprometida 

com o interesse público, atenta à duração razoável do processo, eticamente humanizada, de 

independência profissional e de liberdade de convencimento na perspectiva da solução justa dos 

conflitos no exercício da prestação do serviço jurisdicional; 

 

(c) interpretar e aplicar eticamente princípios e regras jurídicas em conformidade com os 

preceitos constitucionais e os valores do Estado Democrático de Direito; 

 

(d) identificar e posicionar-se criticamente diante das dimensões sociológicas, econômicas, 

políticas, psicológicas e jurídicas envolvidas nos litígios judiciais individuais e coletivos, reais 

ou potenciais, como elementos necessariamente integrados de sua solução justa;  

 

(e) promover a qualidade de vida dos profissionais envolvidos na prestação do serviço 

jurisdicional, como trabalhadores especializados e singulares da sociedade; 

 

                                                 
23

 Resolução ENAMAT n.º 18/2015. 
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(f) realizar a administração judiciária de Vara do Trabalho, gerindo processos, pessoas e 

materiais com organização, eficiência e inovação; 

 

(g) promover a conciliação judicial trabalhista ética e pacificadora;  

 

(h) argumentar com autoridade e humildade, conforme o contexto, na posição de terceiro frente 

ao conflito; 

 

(i) preparar e conduzir a instrução judicial trabalhista em Vara do Trabalho, em audiência e fora 

dela, em respeito ao contraditório; 

 

(j) garantir a efetividade da execução trabalhista na concretização de suas decisões; 

 

(k) elaborar atos decisórios e administrativos tecnicamente corretos, argumentativamente 

justificados, orientados pelo bom senso, fundamentados no contexto de fato e de direito, 

discursivamente claros e precisos e teleologicamente instrumentais à efetividade da jurisdição; 

 

(l) conhecer e promover a responsabilidade social e institucional da função judicante; 

 

(m) conhecer e operar tecnologias aplicadas ao exercício da Magistratura Laboral; 

 

(n) relacionar-se eficazmente, com escuta ativa e debate, com a sociedade, a mídia, as partes em 

litígio e outros operadores jurídicos na carreira ou fora dela;  

 

(o) conhecer criticamente as diversas perspectivas sobre as formas de trabalho e de produção na 

sociedade contemporânea;  

 

(p) integrar-se no contexto sociocultural, econômico e político da comunidade onde venha a 

exercer a atividade jurisdicional; 

 

(q) trabalhar em equipe na instituição judiciária;  
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(r) adaptar-se continuamente às transformações contextuais dos fatos, valores e normas no tempo 

e espaço de atuação; 

 

(s) analisar, sumarizar e explicar os contornos de fato e direito dos casos sob sua apreciação. 

 

02.03. EIXOS TEMÁTICOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

O alcance dos objetivos gerais e específicos da Formação Continuada é realizado mediante a 

execução das atividades formativas de acordo com conjuntos de áreas temáticas, nas quais as 

competências profissionais necessárias ao exercício da função são desenvolvidas. 

 

As competências profissionais, como exposto, são adquiridas e desenvolvidas em três dimensões 

distintas: cognitiva (conhecimentos; saber-saber), funcional (habilidades; saber-fazer) e 

atitudinal (atitudes; saber-ser, querer-fazer e querer-(con)viver). Embora, do ponto de vista 

teórico, as competências possam ser dissociadas em três campos separados, sua aquisição e 

desenvolvimento ocorrem operacionalmente de forma integrada e sincrônica, uma vez que 

apenas uma das dimensões não é, primeiro, suficiente a habilitar o Magistrado à profissão, ou, 

segundo, adequada para retratar a complexidade de seu conteúdo ocupacional. A extensão, a 

dinâmica e a complexa interação das instâncias cognitivas, atitudinais e funcionais do 

Magistrado, na perspectiva de suas atribuições como agente de Estado, qualificam-no como um 

profissional singular no mundo do trabalho a exigir uma formação profissional altamente 

especializada em matriz pedagógica própria no universo da gestão de suas competências. 

 

Nesse sentido, e mais além, as peculiaridades do sistema de recrutamento e a plenitude das 

competências profissionais impõem que os conteúdos da Formação do Juiz do Trabalho 

envolvam praticamente todos os temas comuns a qualquer Magistrado do Trabalho, seja ele 

Substituto Vitalício ou Titular de Vara. A diferença que os separa está muito mais associada à 

necessidade de aprofundamento no desenvolvimento de certas competências (grau de aptidão ou 

domínio) do que propriamente à aquisição de novas competências. Competências gerenciais 

mais afeitas ao Juiz Titular de Vara do Trabalho (gestão de pessoas e processos de trabalho em 

Vara, por exemplo) devem ser adquiridas pelo Juiz Substituto, visto que, pelo menos em tese, é 

possível que o Magistrado Substituto venha a responder por Unidade Judiciária, ainda que 

temporária ou interinamente. Essa circunstância limita, se não invalida, qualquer critério de 
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definição de competências estritamente fundado nas classes da carreira da Magistratura do 

Trabalho. 

 

Por outro lado, os critérios constitucionais e legais de definição de competência jurídica 

(procedimental inclusive) permitem destacar o conteúdo ocupacional do Juiz do Trabalho de 

outros Magistrados. As características específicas mais típicas do Processo do Trabalho, com 

procedimentos – em linhas bem gerais – de intensa concentração, oralidade, celeridade, 

gratuidade, instrumentalidade das formas, ênfase na conciliação e irrecorribilidade imediata de 

decisões interlocutórias, por exemplo, tornam as competências profissionais do Juiz do Trabalho 

particularmente diferenciadas. Embora existam diversos conhecimentos, habilidades e atitudes 

comuns e compartilhados com outros Magistrados, há inúmeros bem singulares. 

 

Portanto, o critério mais adequado para a organização dos eixos temáticos dos conteúdos está 

associado com a especificidade dos conteúdos ocupacionais do Juiz do Trabalho, em comparação 

com os Juízes de outros ramos. Embora não se possa negar que mesmo competências gerenciais 

tenham muitos paralelos entre todos os Magistrados, as diferenças dos fundamentos jurídicos e 

sociais, e mesmo a distinta operacionalização administrativa e funcional entre elas, justificam o 

tratamento especializado. 

 

Em termos gerais, portanto, a organização dos eixos temáticos merece retratar essa dicotomia. 

Primeiro, podem ser agregados os temas e conteúdos compartilhados com Magistrados dos 

demais ramos (formando o eixo de competências gerais) e, segundo, os demais conteúdos 

diferenciados dos Juízes do Trabalho (compondo o eixo de competências específicas).  

 

Cabe, porém, enfatizar que as competências (gerais ou específicas) devem ser desenvolvidas em 

todas as suas dimensões. Por isso, não se trata tão-somente de um “eixo de conhecimentos”, mas 

sim de um “eixo de competências” propriamente. Embora os conhecimentos sejam 

preponderantes em várias dessas competências, eles não as esgotam, e deve haver franca 

valorização na integração sincrônica desses conhecimentos com as habilidades e as atitudes que 

completam a plena operatividade do complexo conteúdo ocupacional do Juiz do Trabalho. Por 

isso, e mais do que apenas tratar de competências, os eixos devem enfocar principalmente o 

caráter teórico-prático de seu desenvolvimento. A abordagem puramente teórica, na maior parte 

das vezes, é desnecessária ao novo Magistrado, já submetido a extenso e intenso processo de 
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recrutamento baseado na demonstração de domínio cognitivo; a abordagem puramente prática, 

por outro turno, pode perder seu referencial teórico que fundamenta e justifica a atitude ou 

habilidade. Nesse sentido, pois, são “eixos teórico-práticos de competências” (gerais ou 

específicas), conjugando ambos.  

 

As competências gerais e específicas podem ser adquiridas e desenvolvidas por metodologias 

comuns a outros ramos do conhecimento (aulas expositivas, seminários, etc.), mas, pelo seu 

caráter profissionalizante, estão imersas no trabalho concreto e real do cotidiano do Juiz e devem 

privilegiar essa circunstância. Por isso, a preparação funcional tem importância peculiar para o 

Magistrado; também é de especial importância a prática funcional em laboratórios judiciais (com 

simulações de audiências, por exemplo) e com exercício jurisdicional tutelado (prática tutelada) 

e a constante integração e troca de experiências profissionais (com Juízes e Servidores). 

 

Os eixos teórico-práticos vigentes encontram-se discriminados e detalhados na Resolução 

ENAMAT n.º 18/2015, que define as categorias de “competência”, “dimensões”, “eixo” e 

“subeixo”. A normativa trata das competências em sua plenitude para toda a carreira, envolvendo 

tanto a formação inicial como a formação continuada, e descreve as competências nos âmbitos 

de atuação dos cargos de Juiz do Trabalho Substituto (Vitaliciando ou Vitalício), Juiz Titular de 

Vara do Trabalho e Desembargador do Trabalho. Em seu anexo, promove o detalhamento 

minucioso das dimensões das competências, retratadas em conhecimentos, habilidades e atitudes. 
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02.03.01. Eixo teórico-prático de competências gerais 
24

 

 (a.1) subeixo argumentativo-discursivo: 

COMPETÊNCIA A 

SER ADQUIRIDA/ 

DESENVOLVIDA 

 

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO 

Elaborar atos 

decisórios fundados em 

raciocínios logicamente 

estruturados. 

Identifica os limites objetivos e subjetivos do problema 

concreto. 

A
R

G
U

M
E

N
T

A
T

IV
O

-D
IS

C
U

R
S

IV
O

 

Valora a conveniência e a oportunidade de cada ato 

decisório em momento apropriado. 

Identifica todas as soluções possíveis para o caso 

concreto. 

Considera valores e princípios constitucionais para a 

solução do caso concreto. 

Discerne as consequências diretas e indiretas do ato 

decisório proferido para as partes e para a sociedade. 

Processa operações matemáticas para a quantificação do 

resultado econômico do ato decisório. 

Utiliza técnicas de decisão variadas (por silogismo, 

equidade e analogia). 

Constrói atos decisórios com respeito e legitimidade e 

fundamentados em argumentos válidos. 

Analisa, sintetiza e explica casos judiciários. 

Utilizar argumentos 

coerentes e 

contextualizados em 

posição de 

autoridade/humildade 

na atuação profissional. 

Elabora argumentos coerentes e contextualizados no caso 

concreto. 

Utiliza argumentos na condição de Magistrado como 

terceiro externo ao conflito. 

Persuade de forma ética os operadores jurídicos no caso 

concreto. 

Divisa a posição de humildade e autoridade em cada 

contexto. 

Demonstrar domínio 

do idioma falado e 

escrito na atuação nos 

casos judiciários. 

Emprega a linguagem como elemento instrumental com 

correção técnica, clareza, precisão e objetividade. 

Utiliza a língua em nível compatível com os 

interlocutores judiciários. 

 
Interpreta os elementos expressos e não expressos da 

comunicação verbal e escrita. 
 

                                                 
24

  As competências gerais circunscrevem-se àquelas comuns ao exercício da função judicante em geral, e, no caso, 

subdividem-se nos campos “argumentativo-discursivo” (espaços da elaboração do raciocínio, da construção do 

discurso e da linguagem), “jurídico-diquelógico” (área dos aspectos jurídicos da estrutura fundamental do sistema e 

da realização da justiça no caso concreto), “jurídico-deontológico” (âmbito da regulamentação jurídica e eticamente 

orientada do Juiz) e “político-institucional” (área da inserção do profissional no conjunto das instituições e agentes 

do espaço público). 
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(a.2) subeixo jurídico-diquelógico: 

COMPETÊNCIA A 

SER ADQUIRIDA/ 

DESENVOLVIDA 

 

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO 

Assegurar a 

efetividade dos 

direitos 

fundamentais nos 

conflitos judiciais. 

Identifica os princípios constitucionais e legais que estão 

concretizados nos direitos fundamentais. 

JU
R

ÍD
IC

O
 - D

IQ
U

E
L

Ó
G

IC
O

 

Identifica os principais direitos individuais e sociais 

envolvidos nos casos judiciais. 

Soluciona conflitos reais e aparentes entre princípios 

constitucionais. 

Constrói raciocínios com base na interpretação sistêmica 

dos direitos fundamentais clássicos e novos. 

Aplica princípios e regras conformes aos preceitos 

constitucionais e ao Estado Democrático de Direito no caso 

concreto. 

Efetivar a justiça 

social como valor 

nos casos concretos. 

Identifica as principais concepções de justiça. 

Discrimina as características sociais, econômicas e políticas 

da sociedade contemporânea. 

Reconhece os limites e as possibilidades dos princípios e 

regras jurídicas como sistema normativo de regulação da 

sociedade. 

Aplica em casos concretos critérios de justiça social. 

 

 

(a.3) subeixo jurídico-deontológico: 

 COMPETÊNCIA A 

SER ADQUIRIDA/ 

DESENVOLVIDA 

 

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO 

Cumprir os 

preceitos éticos 

aplicáveis à 

profissão. 

Identifica os planos da ontologia e da deontologia nas 

relações profissionais. 

JU
R

ÍD
IC

O
 - D

E
O

N
T

O
L

Ó
G

IC
O

 

Respeita os preceitos éticos aplicáveis aos Servidores, 

Advogados, Procuradores e outros profissionais envolvidos 

com a prática jurídica. 

Atua em conformidade com o Código de Ética da 

Magistratura e com os demais preceitos éticos aplicáveis. 

Exercer as 

prerrogativas do 

cargo com 

observância dos 

direitos e deveres 

funcionais. 

Atua em conformidade com o Estatuto da Magistratura. 

Preserva as garantias da Magistratura. 

Reporta às instituições competentes as violações aos 

direitos e deveres funcionais. 
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(a.4) subeixo político-institucional: 

COMPETÊNCIA A 

SER ADQUIRIDA/ 

DESENVOLVIDA 

 

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO 

Exercer o papel 

político-institucional 

do cargo como 

integrante do Poder 

Judiciário à vista de 

seus objetivos, 

valores e desafios. 

Identifica a posição hierárquica do órgão de atuação dentro 

da estrutura judiciária, suas funções e atribuições. 

P
O

L
ÍT

IC
O

 - IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Exerce a prática jurisdicional em observância aos desafios, 

objetivos e valores do Poder Judiciário na complexa 

sociedade contemporânea. 

Manter relação com 

as entidades de 

classe dos 

profissionais do 

Direito (como OAB, 

AMB, 

ANAMATRA e 

AJUFE) com 

identificação de seus 

papéis, políticas e 

espaços públicos. 

Reconhece o papel das instituições de classe dos 

profissionais do Direito como representantes legítimas de 

seus interesses. 

Interage com as instituições nos espaços públicos com 

respeito e profissionalismo. 

Atuar no espaço 

judiciário com 

responsabilidade 

social e 

sustentabilidade 

ambiental. 

Reconhece a responsabilidade socioambiental do Poder 

Judiciário e seus integrantes. 

Adota postura pró-ativa na implementação de novas práticas 

profissionais compatíveis com as novas demandas e 

expectativas socioambientais perante a instituição. 

Promove ações de conscientização de outros atores 

judiciários sobre a importância da responsabilidade social e 

da sustentabilidade ambiental. 
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(a.5) subeixo sociointerativo: 

COMPETÊNCIA A 

SER ADQUIRIDA/ 

DESENVOLVIDA 

 

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO 

Relacionar-se 

respeitosamente 

com os demais 

sujeitos 

intervenientes na 

jurisdição, como 

partes, outros 

Juízes, Advogados, 

Procuradores e 

Servidores. 

Atua com cortesia e urbanidade nas relações profissionais. 

S
O

C
IO

IN
T

E
R

A
T

IV
O

 

Promove o respeito recíproco entre todos os atores do 

espaço judiciário. 

Identifica as preocupações, os interesses e os sentimentos 

alheios para respondê-los adequadamente (empatia). 

Inserir-se 

socialmente na 

comunidade do 

exercício 

jurisdicional. 

Respeita os usos e costumes locais e regionais nos 

relacionamentos interpessoais. 

Participa das relações sociais e institucionais da 

comunidade. 

Mantém-se informado sobre os acontecimentos social e 

economicamente relevantes de sua região de atuação. 

Relacionar-se com a 

mídia no exercício 

da jurisdição. 

Identifica os principais veículos de comunicação na sua 

região de atuação. 

Avalia a relevância e a repercussão da informação dada à 

mídia para a afirmação da imagem da instituição. 

Comunica-se com a mídia por meio adequado e com 

linguagem clara, concisa e objetiva ao seu público. 

Manter relações 

com entidades 

públicas e privadas 

afins ao exercício 

profissional. 

Interage com as entidades públicas do Poder Judiciário da 

região de jurisdição (Varas Estaduais, Federais, etc.). 

Mantém contato com outras entidades públicas e privadas 

com afinidade do exercício profissional da região de 

jurisdição (RFB, MPT, sindicatos, universidades, 

movimentos sociais, etc.). 

Mantém a transparência e a isonomia no tratamento com 

entidades privadas profissionais e econômicas. 

Mantém constante diálogo com profissionais que realizam 

atividades de interesse da atuação judiciária. 
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02.03.02. Eixo teórico-prático de competências específicas 
25

 

 

(b.1) subeixo administrativo-funcional: 

COMPETÊNCIA A 

SER ADQUIRIDA/ 

DESENVOLVIDA 

 

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO 

Administrar processos 

de trabalho em Varas e 

Tribunais do Trabalho. 

Implementa instrumentos e rotinas para organização dos 

processos em Secretaria em meio papel ou eletrônico 

(prazo, pauta, arquivo provisório e definitivo, aguardando, 

etc.). 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
-F

U
N

C
IO

N
A

L
                                                                                                                                

Utiliza mecanismos de otimização de atos administrativos 

e processuais em seu contexto de tempo e espaço 

disponíveis. 

Promove a preservação e a difusão da memória 

institucional. 

Utiliza ferramentas tecnológicas institucionais para 

armazenamento, gestão e compartilhamento de 

informação com usuários internos e externos. 

Aplica modelos de gestão estratégica alinhados com a 

Justiça do Trabalho. 

Exerce a direção efetiva sobre os processos de trabalho da 

unidade (Varas, Gabinetes ou Tribunais). 

Gerir com eficiência os 

recursos materiais nas 

Varas e Tribunais do 

Trabalho. 

Implementa modelos eficazes de gestão de material de 

expediente e permanente. 

Gerencia a distribuição de recursos e estabelece as 

medidas de controle e seguimento no âmbito da unidade. 

Gerir com eficiência as 

pessoas nas Varas e 

Tribunais do Trabalho. 

Fomenta práticas administrativas, judiciárias e 

institucionais criativas, inovadoras e eficientes. 

Forma, participa de, colabora com, coordena e lidera 

equipes de trabalho. 

Promove a qualidade de vida no trabalho como elemento 

de realização profissional. 

Aplica modelos de gestão de pessoas. 

Resolve eficazmente situações de conflito interpessoal em 

ambiente de trabalho. 

Define objetivos e resultados a serem alcançados pela 

equipe da unidade. 

Avalia as competências dos servidores da unidade e seu 

desempenho profissional. 

Integrar-se no corpo 

profissional da 

instituição com 

Propõe medidas de efetivação de direitos e garantias dos 

profissionais da instituição. 

                                                 
25

 As competências específicas correspondem àquelas próprias da atuação do Magistrado na área Laboral, que 

complementam e especializam os conhecimentos comuns aos demais âmbitos judiciários ou mesmo que possuem 

fundamentos jurídicos e sociais ou critérios de operacionalização administrativa e funcional diferenciados. 
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domínio das questões 

de remuneração, 

mobilidade e atividades 

administrativas e 

correcionais do órgão 

de inserção. 

Cumpre as normas nacionais e regionais da instituição 

sobre a carreira. 

Executa os processos de trabalho das instâncias 

judiciárias, administrativas e correcionais da instituição. 

Praticar atos 

administrativos na 

Vara do Trabalho e no 

Tribunal com 

adequação. 

Elabora os principais atos administrativos no âmbito da 

Vara e do Tribunal (portarias, ordens de serviço, 

resoluções, etc.). 

Simplifica e desburocratiza procedimentos 

administrativos. 

Garante a eficiência e a eficácia dos atos administrativos. 

Apoiar a formação 

inicial e continuada 

própria e dos 

Servidores para 

aquisição e 

desenvolvimento de 

competências 

profissionais inerentes 

à prestação 

jurisdicional eficiente. 

Identifica a importância da formação profissional inicial e 

continuada dos Magistrados e dos Servidores para a 

implantação de boas práticas profissionais com vista à 

efetividade da jurisdição. 

Adota postura pró-ativa na aquisição e no 

desenvolvimento de competências profissionais de 

Magistrados e Servidores com o atingimento das metas 

individuais e coletivas periódicas de formação. 

Colabora com as práticas formativas de outros 

Magistrados e Servidores em Tribunais e Escolas 

Judiciais. 

Valoriza a qualificação dos Servidores como elemento de 

avaliação de desempenho. 

 

(b.2) subeixo jurisdicional-trabalhista: 

  

COMPETÊNCIA A 

SER ADQUIRIDA/ 

DESENVOLVIDA 

 

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO 

Solucionar com 

ética e eficiência 

conflitos individuais 

e coletivos por 

conciliação. 

Aplica métodos de solução de conflitos compatíveis com a 

especificidade do objeto das demandas judiciais 

trabalhistas. 

JU
R

IS
D

IC
IO

N
A

L
-T

R
A

B
A

L
H

IS
T

A
 

Discrimina as dimensões jurídica, econômica, social e 

psicológica do conflito. 

Conduz a conciliação de forma pacificadora, justa, sensível, 

dialogada e equilibrada com pessoas e situações envolvidas. 

Redige atas de homologação com termos claros, objetivos e 

precisos. 

Respeita as expectativas dos envolvidos no conflito. 

Esclarece aos envolvidos os limites e resultados possíveis 

da solução do conflito. 
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Organiza pautas de audiência adequadas para conciliação 

em conhecimento e execução em espaço e tempo 

compatíveis com a natureza dos conflitos. 

Exercer com 

instrumentalidade os 

poderes de direção 

de instrução 

probatória oral, 

documental e 

pericial em 

contraditório. 

Utiliza os poderes de polícia do Magistrado dentro dos 

limites legais. 

Reconhece a importância das dimensões econômicas, 

sociológicas e psicológicas da prova pessoal para a 

condução dos depoimentos com atenção e sensibilidade na 

obtenção de informações úteis ou relevantes para o 

esclarecimento dos fatos do processo. 

Utiliza os poderes instrutórios para a produção das provas 

pericial, documental e oral com equilíbrio, imparcialidade e 

respeito ao devido processo legal. 

Reconhece as consequências das decisões interlocutórias 

proferidas na direção do processo sobre o seu resultado útil 

como instrumento estatal da solução de conflitos. 

Praticar atos 

decisórios na Vara 

do Trabalho e 

Tribunal com 

adequação de tempo 

e forma em regime 

de tutela ordinária e 

de urgência. 

Utiliza os instrumentos de tutela ordinária e de urgência 

com eficiência e razoável duração do processo. 

Identifica os impactos de cada decisão proferida na Vara, no 

Tribunal e na sociedade. 

Pratica atos decisórios com independência funcional e 

intelectual e com imparcialidade. 

Respeita a reforma do provimento jurisdicional por outras 

instâncias. 

Efetivar a execução 

trabalhista pelo 

domínio de 

instrumentos 

jurídicos e 

metajurídicos. 

Utiliza instrumentos jurídicos para a efetividade da 

execução em termos de celeridade e de satisfação do débito 

em favor do credor trabalhista. 

Aplica noções gerais de cálculo de valores no processo. 

Promove a conciliação de demandas em execução. 

Adota postura proativa na iniciativa e no impulso da 

execução. 

Identifica impactos, no órgão judiciário, das diferentes 

rotinas de gestão das execuções. 

Decide com menor custo processual e com maior 

efetividade para o jurisdicionado. 

Utilizar com 

eficiência as 

tecnologias de 

telemática na 

jurisdição 

trabalhista. 

Aplica ferramentas de telecomunicações no exercício da 

Magistratura laboral (especialmente Malote Digital). 

Utiliza as ferramentas de informática da instituição 

judiciária no controle e na gestão dos processos em meio 

físico e em meio eletrônico (especialmente PJe/JT e E-

gestão). 

Utiliza as ferramentas de informática de parceiros 

institucionais para otimizar os processos de trabalho e tornar 

efetiva a jurisdição (especialmente Bacenjud, Renajud, 

lnfojud e SIMBA). 
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(b.3) subeixo jurídico-trabalhista: 

COMPETÊNCIA A 

SER ADQUIRIDA/ 

DESENVOLVIDA 

 

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO 

Adotar postura crítica 

acerca de temas 

contemporâneos 

relevantes para a 

jurisdição. 

Identifica as alterações sociais, políticas e econômicas na 

sociedade contemporânea. 

JU
R

ÍD
IC

O
-T

R
A

B
A

L
H

IS
T

A
 

Reconhece a legitimidade de novos valores para a 

transformação da sociedade. 

Identifica a função conservadora do Direito como 

elemento de segurança social e estabilidade das 

instituições. 

Identifica a função transformadora do Direito como 

elemento de legitimação de novos valores e condutas e 

avanço social. 

Introduz em seus processos de trabalho perspectiva 

crítica sobre seu papel na sociedade contemporânea. 

Reconhecer os 

elementos do trabalho e 

da produção 

determinantes da 

natureza dos conflitos 

sociais 

contemporâneos. 

Identifica as novas formas de trabalho e da produção na 

sociedade contemporânea e os novos conflitos 

decorrentes. 

Contextualiza as novas formas de realização do trabalho 

humano e as atuais políticas de trabalho para a 

interpretação e a aplicação dos princípios constitucionais 

do Direito Social nos casos concretos. 

Utilizar com eficiência 

os mecanismos 

sociojurídicos de 

proteção da dignidade 

na jurisdição laboral. 

Identifica as leis, as políticas e os programas voltados 

para a proteção da dignidade da pessoa humana em 

âmbito regional, estadual, federal e internacional. 

Utiliza os mecanismos de proteção da dignidade na 

jurisdição laboral. 
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(b.4) subeixo sociopsicológico: 

COMPETÊNCIA A 

SER ADQUIRIDA/ 

DESENVOLVIDA 

 

DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO 

Exercer a magistratura 

com respeito ao 

equilíbrio entre as 

dimensões emocional e 

racional de sua 

subjetividade frente ao 

conflito social laboral. 

Identifica o papel da emoção e da razão em sua atuação 

profissional e de seu equilíbrio no processo decisório 

como elemento de realização pessoal. 

S
O

C
IO

P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

O
 

Atua consciente da existência de limitações para alcançar 

a solução dos conflitos em sua integralidade. 

Adotar posturas e 

medidas preventivas 

aos fatores de risco à 

segurança pessoal e 

familiar no exercício da 

profissão. 

Identifica os principais componentes da violência na 

sociedade contemporânea e os fatores específicos de 

risco na profissão do Juiz. 

Adota medidas ativas e passivas de defesa pessoal e 

familiar. 

Reconhecer o 

adoecimento social no 

conflito judiciário 

trabalhista 

contemporâneo. 

Identifica os sintomas de adoecimento social 

contemporâneo e sua veiculação no conflito 

judicializado. 

Reconhece a incapacidade de o sistema judiciário dar 

resposta integral às expectativas sociais. 

Exerce a escuta ativa no contexto da demanda judicial 

como instrumento de compreensão do conflito em sua 

maior amplitude possível. 

Respeita as expectativas dos envolvidos no conflito no 

que concerne ao papel do Estado. 
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02.04. ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS  

 

02.04.01. Técnicas de Ensino 

 

As técnicas de ensino adotadas na formação devem ser hábeis para a realização dos objetivos de 

formação e o atendimento aos seus princípios informadores. O adequado manejo, pelas Escolas, 

de técnicas de ensino compatíveis com o peculiar objeto da aprendizagem na formação 

profissional de Juízes é decisivo para o êxito da qualificação e a capacidade transformadora da 

realidade pela Escola. 

 

Em linhas gerais, as técnicas devem privilegiar a participação ativa dos Alunos-Juízes, a 

liberdade de entendimento e de convicção dos aprendizandos, a interação dinâmica e progressiva 

entre teoria e prática e a continuada oportunidade de reavaliação dos conhecimentos e das 

próprias práticas pedagógicas da Escola
26

. 

 

Deve ser reiterada a importância da incorporação expressa, nos modelos pedagógicos formativos 

profissionais, de que o Magistrado, como sujeito em processo educativo, é um adulto e também 

um profissional. Essa circunstância básica sempre pressuposta, precisa ser explicitada para 

garantir o manejo de técnicas de ensino adequadas para a andragogia e para objetivos 

educacionais da atuação profissional
27

. A aprendizagem, nesse âmbito, e como já exposto, 

combina cumulativamente elementos da educação de adultos, da educação profissional e da 

educação do Magistrado como agente político, o que torna o desenho educacional complexo e 

especialmente desafiador.  

 

A modalidade de educação empregada, presencial ou a distância, deve permitir o contato direto 

com o aprendizando e o melhor desenvolvimento da relação ensino-aprendizagem. A 

metodologia utilizada assegurará a plena interação com os instrutores e entre os próprios Alunos-

Juízes, e, ainda, oportunizará a melhor identificação e apreensão, pelos instrutores, das 

dificuldades concretas enfrentadas pelos Alunos-Juízes no exercício profissional. Há muita 

                                                 
26

 No aspecto, sobre a organização e direção de aprendizagem, ver: PERRENOUD, Philippe. Dez novas 

competências para ensinar. Tradução: Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artmed, 2000. p. 23-39. 
27

 Nesse sentido, entre outros, os subsídios de: CROSS, K. P. Adults as learners. San Francisco: Jossey-Bass, 1981; 

HOULE, Cyril O. The design of education. San Francisco: Jossey-Bass, 1991; KNOWLES, M. S. The modern 

practice of adult education: from pedagogy to andragogy. Chicago: Follett, 1980. 
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importância para os laboratórios judiciais, nos quais os Magistrados são inseridos em oficinas de 

atividades simuladas com base em casos vivenciados no cotidiano (audiências de conciliação e 

de instrução e decisões de incidentes processuais, por exemplo), e conduzidos sob orientação 

para atingir objetivos específicos em termos de aquisição ou desenvolvimento de competências. 

 

O desenvolvimento crítico de habilidades para o exercício profissional com conteúdos 

complexos e de experiência dinâmica tende a ser mais produtivo com uma abordagem interativa.  

 

A aprendizagem a distância, por sua vez, deve ser enfatizada na Formação Continuada. Diante da 

relação cuto-benefício, racionalizando o escasso tempo cotidiano do Juiz e poupando despesas e 

tempo de deslocamento para atividades presenciais, ela pode fornecer suporte ao ensino 

presencial ao Juiz já integrado na jurisdição, notadamente no interior das Regiões. Também pode 

ser particularmente produtiva no oferecimento de fóruns de troca de experiências, de chats para 

debates programados em tempo real, de bibliotecas virtuais com material de áudio, vídeo ou 

outros documentos de complemento da formação ou mesmo em videoconferência.  

 

Nesse aspecto, cabe notar que as diretrizes da educação a distância no Sistema Integrado de 

Formação de Magistrados do Trabalho foram introduzidas pela Resolução ENAMAT n.º 

06/2010 de forma inovadora na Magistratura Nacional. Embora não seja novidade a utilização de 

ferramentas de educação a distância para Magistrados, inexistia documento institucional que 

oferecesse o suporte político-pedagógico para sua utilização com respeito às peculiaridades da 

condição do Aluno-Juiz, com a adequação das estratégias de aprendizagem e a ênfase na 

interatividade. Além disso, também foi destacada a necessidade de avaliação iterativa e constante 

ao longo das intervenções, o que torna a relação ensino-aprendizagem responsável, ativa e 

produtiva em termos de aquisição e desenvolvimento de competências profissionais. 

 

02.04.02. Instrumentos de Avaliação 

 

A formação de Juízes do Trabalho tem o êxito no alcance de seus objetivos institucionais 

condicionado à efetividade dos mecanismos de avaliação adotados. A condição do Juiz, como 

profissional de formação incessante pelo elevado interesse público do exercício de sua função, 

transforma a avaliação em peça-chave do processo de formação. Entretanto, em face das 

peculiaridades inerentes à condição profissional do Juiz, dotado de plena liberdade de 
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convencimento como garantia do Estado Democrático de Direito, de um lado, e das 

singularidades inerentes à institucionalização do seu processo de formação profissional, restrito 

às Escolas Judiciais do Judiciário, de outro, torna-se essencial o desenvolvimento de sistema de 

avaliação de base múltipla.  

A avaliação, no caso, deve envolver tanto o Aluno-Juiz quanto a própria Escola, e desdobra-se 

nas seguintes modalidades:  

 

(a) Avaliação do Aluno-Juiz pela Escola (heteroavaliação) 

 

O respeito à liberdade de entendimento e de convicção do Juiz é circunstância irredutível que 

deve ser sempre garantida em qualquer processo de avaliação.  

 

Nesse contexto, a avaliação do Aluno-Juiz pela Escola de Magistratura deve fundar-se em 

instrumentos que garantam essa independência intelectual, mas que, em contrapartida, permitam 

aferir o alcance dos objetivos gerais e específicos da formação em cada processo de instrução. 

 

Por isso, e de início, não são recomendadas avaliações com sistema de provas, as quais 

introduzem elementos de grande subjetividade do avaliador, estabelecem grades de respostas 

fechadas (binômio certo-errado) e tendem a estabelecer modelos de pensamento único, o que não 

é compatível com a liberdade de convicção do Juiz. 

 

Os parâmetros vigentes mais detalhados encontram-se nas Resoluções ENAMAT n.º
s
 06/2010 

(educação a distância) e 09/2011 (formação continuada). 

 

Por outro lado, recomenda-se uma avaliação interativa conjugada com técnicas, das quais se 

exemplificam:  

- relatórios (de observação crítica e de práticas, por exemplo); 

- resumos (de leituras, de casos ou de procedimentos/rotinas, por exemplo); 

- trabalhos em grupo (de execução de atividades coletivizadas ou integradas em procedimentos 

na prática judiciária, de redação ou planejamento, por exemplo); 

- estudo de casos ou solução de problemas (simulados ou reais); 

- execução de atividades simuladas com indicadores de desempenho (utilização adequada de 

técnicas específicas ou obtenção de resultados, por exemplo). 
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Em todos os casos, recomenda-se que a avaliação seja realizada na forma de “parecer” (com 

aproveitamento satisfatório, mesmo parcial, ou insatisfatório) e não de “nota” ou “conceito” (A, 

B, 10, 9, etc.). No primeiro caso, há possibilidade de aprovação sem restrição ou mesmo de 

aprovação com restrição, e sempre de forma fundamentada, porque oportuniza avaliar o 

atingimento em geral dos objetivos e o desenvolvimento das habilidades que, como regra, 

aperfeiçoam-se ao longo de toda a carreira. No caso de existir restrição em algum aspecto, a 

aprovação é realizada, mas a ensejar reforço ou acompanhamento posterior em tópico específico 

durante o próprio Módulo Nacional ou mesmo em Módulo Regional. 

 

A avaliação, em todos os casos, deve ser preferencialmente conduzida por mais de um avaliador 

e sempre contar com possibilidade de revisão fundamentada por conselho pedagógico ou outro 

órgão da Escola. 

 

Os instrumentos de avaliação e o desempenho dos Alunos devem ser encaminhados para as 

Escolas Regionais respectivas para conhecimento e acompanhamento no tocante à aquisição e 

desenvolvimento das competências profissionais no restante do período. 

 

(b) Avaliação da Escola pelo Aluno-Juiz (heteroavaliação) 

 

A Escola Judicial, ao promover a formação do Juiz, encontra-se em permanente desafio para 

qualificar a prestação jurisdicional diante das crescentes e dinâmicas demandas da sociedade, de 

um lado, e para adequar o seu projeto pedagógico às peculiaridades do Aluno-Juiz que ingressa 

em formação, de outro. As imensas diversidades pessoais dos Juízes, em termos de 

conhecimentos teóricos, experiências profissionais prévias e visão de mundo, tornam a 

adequação dos projetos de formação às realidades concretas de cada contexto um desafio 

gigantesco e constante. 

 

Nesse sentido, torna-se indispensável a instituição de mecanismos de avaliação da Escola pelo 

Aluno-Juiz em formação, com o propósito de que a Escola tenha um diagnóstico fidedigno da 

concreta satisfação de seus objetivos no processo formativo. Por isso, é fundamental a 

implantação de avaliação não apenas ao final de cada evento de formação, mas em variados 

momentos durante a sua execução, para permitir a oportuna e eficiente readequação de métodos 
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e técnicas de ensino, ou mesmo a reformatação de disciplinas, para garantir a excelência desse 

processo de formação profissional. 

 

Além disso, registra-se a importância de que esses instrumentos de avaliação sejam 

disponibilizados preferentemente de forma anônima pelos Alunos, o que garante a plena 

idoneidade e espontaneidade das informações veiculadas e afasta qualquer possibilidade de 

desconforto na relação Aluno-Formador. 

 

(c) Avaliação Reflexiva do Aluno-Juiz (autoavaliação) 

 

Em complemento aos instrumentos de avaliação recíproca do Aluno-Juiz e da Escola, deve ser 

atribuída especial ênfase à necessidade de avaliação reflexiva do próprio Aluno-Juiz.  

 

O Aluno-Juiz deve ser sempre convidado a avaliar a sua própria formação, particularmente nos 

momentos de prática tutelada, quando se estabelece a direta transição do conhecimento teórico 

para o prático. Em face da liberdade de convicção e do caráter especialíssimo da experiência da 

jurisdição pelo Juiz Singular em Vara do Trabalho, apenas o próprio Juiz pode externar os 

aspectos do seu entendimento individual e do grau concreto de domínio de suas habilidades 

específicas da profissão, ou mesmo as questões que passaram despercebidas ou que desbordaram 

os limites das outras avaliações. 

 

Por isso, a avaliação reflexiva do Aluno-Juiz constitui peça importante do sistema de avaliação 

da formação, integrando, de forma anônima ou não, a própria rotina de avaliação reflexiva 

periódica da Escola por ocasião de suas programações de atividades. 

 

02.04.03. Diretrizes Gerais de Execução 

 

(a) Elementos Humanos: Formadores 

 

A qualidade do processo de formação profissional do Juiz depende diretamente do material 

humano empregado pelas Escolas para a execução do seu projeto didático-pedagógico.  
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O manejo de técnicas de ensino adequadas para a transmissão e construção de conhecimento e o 

exercício de práticas pedagógicas pressupõem que as Escolas estejam dotadas de instrutores 

capacitados na formação profissional. Em termos ideais, todo o eixo de formação deve possuir 

corpo docente composto de professores-formadores tecnicamente qualificados e de pluralidade 

intelectual, preferentemente com experiência profissional, e oriundos tanto da área jurídica 

(Juízes, Advogados, Procuradores, por exemplo) como de outras áreas afins ao objeto das 

disciplinas (Filosofia, Sociologia, Economia, Jornalismo, Psicologia, entre outras). 

 

A Formação de Formadores com habilidades gerais e mesmo com habilidades específicas (em 

áreas determinadas como: administração judicial, conciliação judicial, etc.) constitui medida 

prioritária na estrutura das Escolas em âmbito nacional e regional. O exercício da docência em 

formação profissional guarda algumas simetrias com o exercício da docência em formação 

acadêmica em nível superior, mas com ela não se confunde, notadamente pelo objetivo de 

desenvolvimento não apenas de conhecimentos teóricos, mas especialmente de habilidades do 

exercício profissional e de atitudes. Por isso, e em face da peculiaridade da formação 

profissional, na definição do corpo formativo a Escola deve dar preferência para instrutores com 

habilitação geral ou específica em formação de Juízes, e, em sua falta, a professores com 

habilitação em metodologia do ensino superior. 

 

A pluralidade intelectual do corpo docente, com o maior colorido possível em termos de 

concepções teóricas e perspectivas práticas, é essencial para que o Aluno-Juiz possa ser 

apresentado às diversas linhas de pensamento e de conduta profissional e, no âmbito de sua 

liberdade de convencimento, possa ponderar os diversos argumentos na construção de seu 

referencial profissional. O respeito às diferenças, inclusive de pensamento, constitui a base da 

humildade intelectual que deve permear a postura e a conduta do Aluno-Juiz frente ao 

conhecimento. 

 

A preferência por experiência profissional constitui requisito importante, porque o 

desenvolvimento das habilidades para exercer a profissão usualmente está fundado, ainda que 

não exclusivamente, em prática prévia nos misteres da Magistratura e das profissões jurídicas 

afins. Embora essa circunstância possa ser secundária na dimensão cognitiva (conhecimentos 

teórico-dogmáticos, por exemplo), ela se revela de muito significado no âmbito da dimensão 

operativa e na dimensão atitudinal da profissão, quando saber-fazer e querer-fazer são os objetos 
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do itinerário formativo. No aspecto, podem integrar o corpo de formadores tanto profissionais 

oriundos da área jurídica, como de outras áreas afins com o objeto das disciplinas, sejam 

oriundos do meio acadêmico ou não. A interdisciplinaridade e, em especial, a 

transdisciplinaridade dos saberes recomendam e mesmo exigem o trânsito em diversos ramos do 

conhecimento. 

 

Esses referenciais, em linhas gerais, podem informar todo o percurso da formação profissional e 

tendem a garantir a realização dos princípios e objetivos da formação de Juízes do Trabalho. 

 

(b) Elementos Materiais: Estrutura Básica 

 

A Escola de Magistratura, para o exercício de suas atribuições, deve estar dotada de estrutura 

básica que permita a implementação dos projetos político-pedagógicos com eficiência. 

 

A Recomendação ENAMAT n.º 02/2009, atualmente vigente, detalha diversos aspectos técnicos 

que podem ser referenciais para as Escolas Judiciais, particularmente para a “estruturação física, 

de pessoal, de material e de gestão”. Além disso, a Escola Nacional vem sistematicamente 

suprindo as deficiências pontuais das Escolas em aspectos materiais e estruturais, com a 

aquisição e repasse de equipamentos e material de apoio, por exemplo. 

 

A estrutura básica compreende tanto espaços físicos como materiais de apoio. 

 

Os espaços físicos, como regra, serão aqueles já disponíveis, porque os aspectos centrais da 

formação profissional, em princípio, podem ser desenvolvidos com êxito apenas no âmbito da 

estrutura judiciária já existente (salas de audiência, gabinetes, secretarias, etc.) e na própria 

estrutura física da Escola (salas de aula, auditórios, laboratórios de simulação, etc.), de forma a 

garantir o integral controle do processo de ensino-aprendizagem e a assegurar a plena adequação 

dos propósitos da formação com a realidade profissional concreta do Aluno-Juiz.  

 

Entretanto, a Escola também pode utilizar-se de instalações de terceiros, mediante convênios, por 

exemplo, para algumas atividades da formação, notadamente de feição mais teórica. Em algumas 

circunstâncias, mais além, a própria natureza das atividades formativas exige que sejam 

realizadas em espaços externos de terceiros (outros órgãos públicos, por exemplo). 
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Os materiais de apoio, por sua vez, são muito variáveis, e dependerão da própria natureza da 

atividade formativa. Podem ser necessários, entre outros recursos materiais: projetor, 

computador, microfones, câmera de vídeo digital, bibliografia referencial para consulta, quadro 

branco, impressoras e material didático impresso, por exemplo. Também se constitui em 

importante elemento na formação profissional a utilização de recursos virtuais, como ambientes 

de ensino virtual para atividades a distância, fóruns eletrônicos de discussão, acervos 

digitalizados, e outras ferramentas. 

 

É fundamental notar que os elementos materiais que compõem a estrutura básica da Escola são 

muito importantes para o êxito da formação, e, em particular, sua adequação e pertinência com o 

objeto da aprendizagem e a técnica de ensino utilizada devem ser observadas na elaboração do 

programa de formação. 

 

(c) Elementos de Gestão 

 

Os eventos de Formação Continuada serão ministrados pelas Escolas encarregadas de sua 

execução, com liberdade de gestão e segundo as peculiaridades de cada conteúdo de 

aprendizagem e sua realidade, diretamente ou mediante convênios com outras instituições. 

 

Para a execução de Eventos Nacionais de Formação Continuada, a Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT poderá, de forma parcial e por 

razões de eficiência e conveniência administrativa, celebrar convênio com outras Escolas de 

Magistratura, nacionais ou estrangeiras, e com instituições de ensino superior reconhecidas na 

forma da lei, mas sempre com supervisão direta das atividades e com controle dos instrumentos 

de avaliação. 

 

Para a execução do Módulo Regional de Formação Continuada, a Escola Judicial da Região 

respectiva poderá, de forma parcial e por razões de eficiência e conveniência administrativa, 

celebrar convênio com outras Escolas Judiciais Trabalhistas da mesma Região geoeconômica, 

com outras Escolas de Magistratura Associativas ou Fundacionais e com Instituições de Ensino 

Superior reconhecidas na forma da lei, mas sempre com supervisão direta das atividades e com 

controle dos instrumentos de avaliação. Assim como na Formação Inicial, a realização de 



 
 

Programa Nacional de Formação Continuada de Juízes do Trabalho 2014-2015 55 

 

convênios pelas Escolas Judiciais está regulada pela Resolução ENAMAT n. 17/2014, e constitui 

uma clara tendência em termos de eficiência na formação profissional, reforçando a integração 

interinstitucional e otimizando recursos. 

 

03. ESTRUTURAÇÃO DETALHADA 

 

03.01. MÓDULO NACIONAL 

 

03.01.01. Regulamentação 

 

O Módulo Nacional de Formação Continuada encontra-se regulamentado nos seguintes 

diplomas: 

 

(a) Constituição Federal: art. 93, II, alínea c, e IV, e no art. 111-A, § 2
o
, I; 

 

(b) Art. 7º da Resolução Administrativa n.º 1.140/2006 do TST, com a redação consolidada pela 

Resolução Administrativa n.º 1.362/2009;  

  

(c) Arts. 28 a 30 da Resolução Administrativa n.º 1.158/2006 do TST, com a redação 

consolidada pela Resolução Administrativa n.º 1.363/2009; 

 

(d) Resolução ENAMAT n.º 09/2011, com as alterações das Resoluções ENAMAT n. 13/2013 e 

n. 15/2014:  

 

Art. 1.
o
 – A formação continuada tem por objetivo geral propiciar aos Magistrados do Trabalho 

formação profissional tecnicamente adequada, eticamente humanizada, voltada para a defesa 

dos princípios do Estado Democrático de Direito e comprometida com a solução justa dos 

conflitos, com ênfase nas competências teórico-práticas básicas para o exercício da função na 

perspectiva do caráter nacional da instituição judiciária trabalhista.  

 

Parágrafo único – Os objetivos específicos da formação continuada são: 

a) o intercâmbio pessoal e profissional; 
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b) a aquisição de novas competências profissionais; 

c) o desenvolvimento de competências profissionais já adquiridas na formação inicial. 

 

Art. 2.
o
 – Os conteúdos da formação continuada envolvem as competências profissionais a 

serem adquiridas e desenvolvidas por Juízes do Trabalho Substitutos vitalícios, Juízes do 

Trabalho Titulares e Desembargadores, como definidas na Tabela de Competências da 

Magistratura do Trabalho, e devem ser implementadas segundo as diretrizes político-

pedagógicas previstas no Programa Nacional de Formação Continuada – PNFC vigente. 

Parágrafo único. Os projetos didático-pedagógicos das ações formativas devem ser planejados 

e executados, de forma a: 

a) enfatizar a formação profissional dos Magistrados; 

b) desenvolver saberes transdisciplinares que permitam o adequado e eficiente enfrentamento, 

nos Juízos Trabalhistas, dos conflitos inerentes às complexas e dinâmicas relações sociais 

contemporâneas; 

c) introduzir técnicas de ensino que assegurem a participação ativa dos Alunos-Juízes, a 

interação e a troca de experiências, como práticas tuteladas, estudos de casos e simulações, de 

forma presencial ou a distância; 

d) garantir o respeito pleno à liberdade de entendimento e de convicção do Aluno-Juiz em todo 

o itinerário formativo, entendido desde o planejamento pedagógico até a avaliação. 

 

Art. 3.º – Os Magistrados do Trabalho vitalícios deverão frequentar atividades de formação 

continuada pelo período mínimo de 40 horas-aula por semestre, em atividades presenciais e/ou 

a distância, cabendo às Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho o controle e o 

registro da formação continuada. 

 

§ 1.º Computar-se-ão na carga horária (Redação dada pela Resolução ENAMAT n. 15/2014): 

I – as ações formativas certificadas, promovidas pelas Escolas Judiciais dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e pela ENAMAT. 

II – até o limite de 8 (oito) horas-aula semestrais, outras atividades acadêmicas ou culturais, 

desde que, a critério da respectiva Escola, revelem-se compatíveis com a tabela de competências 

profissionais vigente para a formação continuada do Magistrado do Trabalho e haja 75% de 

frequência presencial certificada pela entidade promotora. 
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III – até o limite de 30 (trinta) horas-aula semestrais, para a realização de formação continuada 

nos cursos credenciados pela ENAMAT. 

 

§ 2.
o
 – Consideram-se, também, como tempo de efetiva formação profissional, as atividades 

descritas no parágrafo único do art. 30 da Resolução Administrativa n.º 1.158/2006, com a 

redação dada pela Resolução Administrativa n.º 1.363/2009, ambas do TST. 

 

§ 3.
o
 – Para o cumprimento do disposto neste artigo, as Escolas Judiciais dos Tribunais 

Regionais do Trabalho deverão oferecer, para o efeito da seletividade e da oportunidade de 

acesso de todos os Magistrados, ações formativas com carga horária mínima de 60 horas-aula 

semestrais. 

 

§ 4o – Sem prejuízo dos pressupostos fixados pelo respectivo Tribunal e ressalvado o interesse 

público em cada caso concreto, o cumprimento da carga horária mínima de formação 

profissional definida neste artigo, no semestre completo imediatamente anterior ao protocolo do 

respectivo requerimento ou à deliberação do Tribunal, conforme o caso, constitui critério que 

será necessariamente considerado: 

I – no caso de Juiz do Trabalho Substituto vitalício: para remoção entre Tribunais, relotação, 

permuta, concessão de licença remunerada para estudo e aperfeiçoamento, eleição ou indicação 

para cargo na Direção de Escola Judicial ou seu Conselho e participação em Comissão de 

Concurso para a Magistratura do Trabalho; 

II – no caso de Juiz Titular de Vara do Trabalho: para permuta, exercício de Direção de Foro 

Trabalhista, convocação para o Tribunal, concessão de licença remunerada para estudo e 

aperfeiçoamento, eleição ou indicação para cargo na Direção de Escola Judicial ou seu 

Conselho e participação em Comissão de Concurso para a Magistratura do Trabalho; 

III – no caso de Desembargador do Trabalho: para eleição ou indicação para cargo na Direção 

de Escola Judicial ou seu Conselho e participação em Comissão de Vitaliciamento e em 

Comissão de Concurso para a Magistratura do Trabalho, além de concessão de licença 

remunerada para estudo e aperfeiçoamento. 

 

§ 5o – O cumprimento da carga horária, na forma do parágrafo anterior, será aferido: 
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I - em se tratando de remoção entre Tribunais, relotação, permuta e concessão de licença 

remunerada para estudo e aperfeiçoamento, no semestre completo imediatamente anterior ao 

protocolo do respectivo requerimento; 

II - em se tratando de convocação para o Tribunal, exercício de Direção de Foro Trabalhista, 

eleição ou indicação para cargo na Direção de Escola Judicial ou seu  Conselho e participação 

em Comissão de Vitaliciamento ou em Comissão de Concurso para a Magistratura do Trabalho, 

no semestre completo imediatamente anterior à deliberação do Tribunal. 

 

§ 6o – Constitui encargo do Magistrado promover a averbação do certificado das atividades a 

que se refere o inciso II do §1o junto à respectiva Escola para o cômputo da carga horária.  

 

§ 7o – Para o cumprimento do disposto neste artigo, a Escola Judicial e o respectivo Tribunal 

Regional do Trabalho poderão, caso entendam oportuno e conveniente, instituir para cada 

situação Cursos de Formação Continuada específicos, cuja frequência e aproveitamento sejam 

requisito, assegurada a igualdade de oportunidade e de acesso.  

 

Art. 4.º – As Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho divulgarão, nos meses de 

novembro e maio, o calendário das atividades programadas, respectivamente, para o primeiro 

semestre e para o segundo semestre de cada ano, com as correspondentes cargas horárias, a fim 

de possibilitar ao Magistrado escolher as de sua preferência e programar-se para as ações 

formativas. 

 

(e) Ato Conjunto CGJT/ENAMAT n. 002/2013, que regula a suspensão de prazos para os 

Magistrados nas atividades formativas presenciais.  

 

03.01.02. Duração e Carga Horária  

 

Conforme a Resolução Administrativa n.º 1.158/2006 do TST, com a redação consolidada pela 

Resolução Administrativa n.º 1.363/2009, a duração, os conteúdos e as diretrizes didático-

pedagógicas dos cursos e eventos de Formação Continuada do módulo nacional e de módulos 

Regionais serão definidos pela ENAMAT.  
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De acordo com o art. 3.
o
 da Resolução ENAMAT n.º 09/2011, a carga horária mínima será de 40 

horas-aula por semestre, tendo sido essa carga, até o fim do ano de 2012, temporariamente 

reduzida para 20 horas-aula (Resolução ENAMAT n.º 10/2012).  Posteriormente, essa carga foi 

redelimitada para 30 horas, observando-se a possibilidade de aproveitamento de até 8 horas 

semestrais em outras atividades acadêmicas ou culturais a critério da Escola Judicial (redação da 

Resolução ENAMAT n.º 15/2014, art. 3.º, § 1.º), o que permanece em vigor. 

 

03.01.03. Objetivo Geral 

 

A Formação Continuada em nível nacional tem por objetivo geral propiciar aos Juízes do 

Trabalho uma formação profissional tecnicamente adequada, eticamente humanizada, voltada 

para a defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito e comprometida com a solução 

justa dos conflitos, com ênfase nos conhecimentos teórico-práticos básicos para o exercício da 

função na perspectiva do caráter nacional da instituição judiciária trabalhista. 

 

03.01.04. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos da Formação Continuada estão arrolados, em linhas gerais, no art. 28 da 

Resolução Administrativa n.º 1.158/2006, com a redação consolidada pela Resolução 

Administrativa n.º 1.363/2009, e no art. 2.
o
 da Resolução ENAMAT n.º 09/2010: 

 

(a) intercâmbio pessoal e profissional;  

 

(b) aquisição de novas competências profissionais; 

 

(c) desenvolvimento de competências profissionais já adquiridas na formação inicial. 

 

03.01.05. Conteúdos Mínimos da Formação Continuada  

 

As disciplinas conformam-se com proposições em relação às quais é preciso haver maior ênfase 

dentro dos eixos temáticos e devem ser objetos de regulametação pela Escola Nacional, podendo 

envolver temas como: 
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(1) Deontologia profissional aplicada; 

(2) Gestão de pessoas e gestão processual em Vara do Trabalho e Tribunal; 

(3) Relacionamento interpessoal; 

(4) Inserção administrativo-funcional no quadro da Magistratura do Trabalho; 

(5) Conciliação judicial trabalhista individual e coletiva em Vara do Trabalho e Tribunal; 

(6) Instrução judicial trabalhista em Vara do Trabalho e Tribunal; 

(7) Efetividade da execução trabalhista; 

(8) Tecnologias aplicadas à Magistratura do Trabalho; 

(9) Linguagem jurídica; 

(10) Entidades dos profissionais da Justiça (Associação de Juízes, Servidores, etc.); 

(11) Inserção administrativo-funcional no quadro da Magistratura; 

(12) Elementos do trabalho e da produção na sociedade contemporânea; 

(13) Mecanismos sociojurídicos de proteção da dignidade da pessoa humana; 

(14) Relacionamento com entidades privadas afins (entidades sindicais, associações comerciais, 

universidades, entidades de defesa de grupos discriminados, etc.); 

(15) Expectativas individuais e sociais no litígio trabalhista; 

(16) Subjetividade do Juiz (emoção e razão); 

(17) Qualidade de vida no meio ambiente do trabalho; 

(18) Segurança pessoal e familiar; 

(19) Formação profissional de Juízes (instituições e critérios); 

(20) Formação profissional de Servidores (instituições e critérios); 

(21) Formação profissional de trabalhadores e empreendedores (instituições e modelos). 

 

A carga horária é definida de forma tópica e variável e conforma-se com aspectos relevantes 

observados na prática dos próprios Juízes na jurisdição, como conteúdos em relação aos quais 

existe maior carência dos Alunos-Juízes, sempre observadas as peculiaridades de cada Região. 

 

Tanto as disciplinas básicas quanto as complementares podem ocupar-se de enfoques teóricos, 

práticos ou teórico-práticos, como oficinas integradas por simulações.    
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03.01.06. Projeto Didático-Pedagógico 

 

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT 

disporá, no Módulo Nacional, projeto, preferentemente desenvolvido com o suporte técnico de 

profissional de pedagogia, que atenda às seguintes diretrizes (art. 2.
o
 da Resolução ENAMAT n.º 

09/2011): 

 

(a) enfatize a formação profissionalizante dos Juízes; 

 

(b) desenvolva saberes transdisciplinares (da Filosofia, da Sociologia, da Economia e da 

Psicologia, entre outras) que permitam o eficiente enfrentamento no Juízo Trabalhista dos 

conflitos inerentes às complexas e dinâmicas relações sociais contemporâneas; 

 

 (c) introduza métodos de ensino que assegurem a participação ativa dos Alunos-Juízes, a 

interação e a troca de experiências, como aulas teóricas e práticas tuteladas, estudo de casos, 

simulações e outros eventos, de forma presencial ou a distância; 

 

(d) garanta o respeito pleno à liberdade de entendimento e de convicção do Aluno-Juiz em todo o 

itinerário formativo, entendido desde o planejamento pedagógico até a avaliação. 

 

03.01.07. Avaliação  

 

Na esteira da Resolução n.º 02/2009 da ENAMAT, será sempre garantida a liberdade de 

entendimento e convicção do Juiz, considerando frequência e aproveitamento. Contará com 

mecanismos de avaliação do Aluno-Juiz pela Escola Nacional, de avaliação da Escola Nacional 

pelo Aluno-Juiz e de avaliação reflexiva do Aluno-Juiz. 

 

A certificação é condicionada, por força do art. 2º da Resolução ENAMAT n. 08/2011, com a 

redação dada pela Resolução ENAMAT n. 12/2012, à frequência integral às atividades escolares, 

com ausências justificadas perante a Direção da Escola respectiva e sujeitas, conforme o caso, a 

atividade complementar para compensação de carga horária. Além disso, e em qualquer caso, a 

existência de faltas justificadas não pode ultrapassar a 25% da carga horária total do Curso. 
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03.01.08. Diretrizes de Execução 

 

(a) Corpo Docente (profissionais de ensino) 

 

Os cursos e outros eventos de Formação Continuada têm corpo docente composto de 

professores-formadores tecnicamente qualificados e de pluralidade intelectual, preferentemente 

com experiência profissional, e oriundos tanto da área jurídica (Juízes, Advogados e 

Procuradores, por exemplo) como de outras áreas afins com o objeto das disciplinas (Filosofia, 

Sociologia, Jornalismo, Economia e Psicologia, entre outras). 

 

Em face da peculiaridade da formação profissional, na definição do corpo docente a Escola deve 

dar preferência para professores com habilitação geral ou específica em formação de Juízes, e, 

em sua falta, a professores com habilitação em metodologia do ensino superior. 

 

(b) Estrutura Material 

 

A ENAMAT, para o exercício de suas atribuições, está dotada de estrutura básica que permite a 

implementação dos projetos didáticos-pedagógicos com eficiência. 

 

A estrutura básica compreende tantos espaços físicos como materiais de apoio. 

 

Os espaços físicos envolvem ambientes adaptados para as diversas técnicas de ensino planejadas, 

como laboratórios, simulações, aulas expositivas e trabalhos em grupo, por exemplo, 

assegurando o integral controle do processo de ensino-aprendizagem e a plena adequação dos 

propósitos da formação com a realidade profissional concreta do Aluno-Juiz. Em algumas 

circunstâncias, mais além, a própria natureza das atividades formativas exige que sejam 

realizadas em espaços externos (como visitas ao STF, ou a outros órgãos públicos, por exemplo). 

 

Os materiais de apoio, por sua vez, são muito variáveis e compatíveis com a própria natureza da 

atividade formativa. Encontram-se disponíveis, entre outros recursos materiais: projetor, 

computador, microfones, câmera de vídeo digital, bibliografia referencial para consulta, quadro 

branco, impressoras e material didático impresso, por exemplo. Também se encontra em 
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desenvolvimento ambiente de ensino virtual para atividades a distância e apoio ao ensino 

presencial. 

 

(c) Gestão do Módulo 

 

O Módulo Nacional de Formação Continuada será ministrado pela Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT, com liberdade de gestão e segundo 

as peculiaridades de cada conteúdo de aprendizagem e sua realidade, diretamente ou mediante 

convênios com outras instituições. 

 

Para a execução do Módulo Nacional de Formação Continuada, a Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT poderá, de forma parcial e por 

razões de eficiência e conveniência administrativa, celebrar convênio com outras Escolas da 

Magistratura, nacionais ou estrangeiras, e com Instituições de Ensino Superior reconhecidas na 

forma da lei, mas sempre com supervisão direta das atividades e com controle dos instrumentos 

de avaliação. 

 

03.02. MÓDULO REGIONAL  

 

03.02.01. Regulamentação 

 

O Módulo Regional de Formação Continuada encontra-se regulamentado nos seguintes 

diplomas: 

 

(a) Constituição Federal: art. 93, II, alínea c, e IV, e no art. 111-A, § 2
o
, I; 

 

(b) Art. 7.º da Resolução Administrativa n.º 1.140/2006 do TST, com a redação consolidada pela 

Resolução Administrativa n.º 1.362/2009; 

  

(c) Arts. 28 a 30 da Resolução Administrativa n.º 1.158/2006 do TST, com a redação 

consolidada pela Resolução Administrativa n.º 1.363/2009:  
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CAPÍTULO III 

 

DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS  

 

Art. 28 A formação continuada do Magistrado, após o vitaliciamento, visa ao intercâmbio pessoal e 

profissional entre os Magistrados, à aquisição de novas competências profissionais e ao 

desenvolvimento das já adquiridas.  

 

Art. 29 A formação continuada é promovida mediante cursos e outros eventos, segundo o plano 

anual de atividades, em módulo nacional pela ENAMAT e em módulos regionais pelas Escolas 

Regionais, com duração mínima, conteúdos e diretrizes didático-pedagógicas definidos pela 

ENAMAT.  

§ 1º As Escolas Regionais de Magistratura do Trabalho informarão à ENAMAT as 

atividades que pretendem desenvolver para efeito de formação continuada dos Magistrados, para 

que sejam reconhecidas e incluídas no plano anual de atividades da Escola.  

§ 2º Para efeito de reconhecimento dos cursos ministrados pelas Escolas Regionais, deverão 

constar das informações encaminhada à ENAMAT:  

a) as disciplinas integrantes dos cursos, carga horária e seu conteúdo programático;  

b) a relação dos profissionais de ensino e currículo resumido, com experiência profissional e 

titulação;  

c) as demais atividades planejadas.  

§ 3º Os Magistrados interessados nos cursos e atividades deverão requerer sua inscrição, 

observados o número de vagas existentes e os critérios definidos para participação.  

 

Art. 30 Na promoção por merecimento e no acesso do Magistrado do Trabalho serão considerados a 

frequência e o aproveitamento nos cursos de formação inicial, de formação continuada e de 

formadores ministrados pela ENAMAT e pelas Escolas Regionais.  

 

Parágrafo único – As atividades exercidas por Magistrados na direção, coordenação, assessoria e 

docência em cursos de formação de Magistrados nas Escolas Nacional e Regionais são 

consideradas como serviço público relevante, e, para o efeito do presente artigo, como tempo de 

formação pelo total de horas efetivamente comprovadas.  
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(d) Resolução ENAMAT n.º 09/2011, com as alterações das Resoluções ENAMAT nº. 13/2013 e 

n.º 15/2014:  

 

Art. 1.
o
 – A formação continuada tem por objetivo geral propiciar aos Magistrados do Trabalho 

formação profissional tecnicamente adequada, eticamente humanizada, voltada para a defesa 

dos princípios do Estado Democrático de Direito e comprometida com a solução justa dos 

conflitos, com ênfase nas competências teórico-práticas básicas para o exercício da função na 

perspectiva do caráter nacional da instituição judiciária trabalhista.  

 

Parágrafo único – Os objetivos específicos da formação continuada são: 

a) o intercâmbio pessoal e profissional; 

b) a aquisição de novas competências profissionais; 

c) o desenvolvimento de competências profissionais já adquiridas na formação inicial. 

 

Art. 2.
o
 – Os conteúdos da formação continuada envolvem as competências profissionais a 

serem adquiridas e desenvolvidas por Juízes do Trabalho Substitutos vitalícios, Juízes do 

Trabalho Titulares e Desembargadores, como definidas na Tabela de Competências da 

Magistratura do Trabalho, e devem ser implementadas segundo as diretrizes político-

pedagógicas previstas no Programa Nacional de Formação Continuada – PNFC vigente. 

Parágrafo único. Os projetos didático-pedagógicos das ações formativas devem ser planejados 

e executados, de forma a: 

a) enfatizar a formação profissional dos Magistrados; 

b) desenvolver saberes transdisciplinares que permitam o adequado e eficiente enfrentamento, 

nos Juízos Trabalhistas, dos conflitos inerentes às complexas e dinâmicas relações sociais 

contemporâneas; 

c) introduzir técnicas de ensino que assegurem a participação ativa dos Alunos-Juízes, a 

interação e a troca de experiências, como práticas tuteladas, estudos de casos e simulações, de 

forma presencial ou a distância; 

d) garantir o respeito pleno à liberdade de entendimento e de convicção do Aluno-Juiz em todo 

o itinerário formativo, entendido desde o planejamento pedagógico até a avaliação. 

 

Art. 3.º – Os Magistrados do Trabalho vitalícios deverão frequentar atividades de formação 

continuada pelo período mínimo de 40 horas-aula por semestre, em atividades presenciais e/ou 
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a distância, cabendo às Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho o controle e o 

registro da formação continuada. 

 

§ 1.º Computar-se-ão na carga horária (Redação dada pela Resolução ENAMAT n. 15/2014): 

I – as ações formativas certificadas, promovidas pelas Escolas Judiciais dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e pela ENAMAT. 

II – até o limite de 8 (oito) horas-aula semestrais, outras atividades acadêmicas ou culturais, 

desde que, a critério da respectiva Escola, revelem-se compatíveis com a tabela de competências 

profissionais vigente para a formação continuada do Magistrado do Trabalho e haja 75% de 

frequência presencial certificada pela entidade promotora. 

III – até o limite de 30 (trinta) horas-aula semestrais, para a realização de formação continuada 

nos cursos credenciados pela ENAMAT. 

 

§ 2.
o
 – Consideram-se, também, como tempo de efetiva formação profissional, as atividades 

descritas no parágrafo único do art. 30 da Resolução Administrativa n.º 1.158/2006, com a 

redação dada pela Resolução Administrativa n.º 1.363/2009, ambas do TST. 

 

§ 3.
o
 – Para o cumprimento do disposto neste artigo, as Escolas Judiciais dos Tribunais 

Regionais do Trabalho deverão oferecer, para o efeito da seletividade e da oportunidade de 

acesso de todos os Magistrados, ações formativas com carga horária mínima de 60 horas-aula 

semestrais. 

 

§ 4.º – Sem prejuízo dos pressupostos fixados pelo respectivo Tribunal e ressalvado o interesse 

público em cada caso concreto, o cumprimento da carga horária mínima de formação 

profissional definida neste artigo, no semestre completo imediatamente anterior ao protocolo do 

respectivo requerimento ou à deliberação do Tribunal, conforme o caso, constitui critério que 

será necessariamente considerado: 

I – no caso de Juiz do Trabalho Substituto vitalício: para remoção entre Tribunais, relotação, 

permuta, concessão de licença remunerada para estudo e aperfeiçoamento, eleição ou indicação 

para cargo na Direção de Escola Judicial ou seu Conselho e participação em Comissão de 

Concurso para a Magistratura do Trabalho; 

II – no caso de Juiz Titular de Vara do Trabalho: para permuta, exercício de Direção de Foro 

Trabalhista, convocação para o Tribunal, concessão de licença remunerada para estudo e 
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aperfeiçoamento, eleição ou indicação para cargo na Direção de Escola Judicial ou seu 

Conselho e participação em Comissão de Concurso para a Magistratura do Trabalho; 

III – no caso de Desembargador do Trabalho: para eleição ou indicação para cargo na Direção 

de Escola Judicial ou seu Conselho e participação em Comissão de Vitaliciamento e em 

Comissão de Concurso para a Magistratura do Trabalho, além de concessão de licença 

remunerada para estudo e aperfeiçoamento. 

 

§ 5.º – O cumprimento da carga horária, na forma do parágrafo anterior, será aferido: 

I - em se tratando de remoção entre Tribunais, relotação, permuta e concessão de licença 

remunerada para estudo e aperfeiçoamento, no semestre completo imediatamente anterior ao 

protocolo do respectivo requerimento; 

II - em se tratando de convocação para o Tribunal, exercício de Direção de Foro Trabalhista, 

eleição ou indicação para cargo na Direção de Escola Judicial ou seu  Conselho e participação 

em Comissão de Vitaliciamento ou em Comissão de Concurso para a Magistratura do Trabalho, 

no semestre completo imediatamente anterior à deliberação do Tribunal. 

 

§ 6.º – Constitui encargo do Magistrado promover a averbação do certificado das atividades a 

que se refere o inciso II do §1o junto à respectiva Escola para o cômputo da carga horária.  

 

§ 7.º – Para o cumprimento do disposto neste artigo, a Escola Judicial e o respectivo Tribunal 

Regional do Trabalho poderão, caso entendam oportuno e conveniente, instituir para cada 

situação Cursos de Formação Continuada específicos, cuja frequência e aproveitamento sejam 

requisito, assegurada a igualdade de oportunidade e de acesso.  

 

Art. 4.º – As Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho divulgarão, nos meses de 

novembro e maio, o calendário das atividades programadas, respectivamente, para o primeiro 

semestre e para o segundo semestre de cada ano, com as correspondentes cargas horárias, a fim 

de possibilitar ao Magistrado escolher as de sua preferência e programar-se para as ações 

formativas. 

 

(e) Ato Conjunto CGJT/ENAMAT n.º 002/2013, que regula a suspensão de prazos para os 

Magistrados nas atividades formativas presenciais.  
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03.02.02. Duração e Carga Horária  

 

O Módulo Regional de Formação Continuada terá carga horária fixada pela Escola Regional de 

acordo com norma editada na forma regulamentar pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT. 

 

De acordo com a redação atual do art. 3.
o
 da Resolução ENAMAT n.º 09/2011, a carga horária 

mínima será de 30 horas-aula por semestre, observando-se a possibilidade de aproveitamento de 

até 8 horas semestrais em outras atividades acadêmicas ou culturais, a critério da Escola Judicial 

(redação da Resolução ENAMAT n.º 15/2014, art. 3.º, § 1.º), o que permanece em vigor. 

 

03.02.03. Objetivo Geral 

 

A Formação Continuada em nível regional tem por objetivo geral complementar o Módulo 

Nacional nas competências precípuas do Juiz Substituto Vitalício, do Juiz Titular e do Juiz do 

Tribunal. 

 

03.02.04. Objetivos Específicos 

 

(a) intercâmbio pessoal e profissional entre magistrados; 

 

(b) aquisição de novas competências profissionais; 

 

(c) desenvolvimento de competências profissionais já adquiridas. 

 

03.02.05. Conteúdos Mínimos 

 

As disciplinas conformam-se com proposições em relação às quais é preciso haver maior ênfase 

dentro dos eixos temáticos e devem ser objetos de regulametação pela Escola Nacional, podendo 

envolver temas como: 

 

(1) Deontologia profissional aplicada; 

(2) Gestão de pessoas e gestão processual em Vara do Trabalho e Tribunal; 
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(3) Relacionamento interpessoal; 

(4) Inserção administrativo-funcional no quadro da Magistratura do Trabalho; 

(5) Conciliação judicial trabalhista individual e coletiva em Vara do Trabalho e Tribunal; 

(6) Instrução judicial trabalhista em Vara do Trabalho e Tribunal; 

(7) Efetividade da execução trabalhista; 

(8) Tecnologias aplicadas à Magistratura do Trabalho; 

(9) Linguagem jurídica; 

(10) Entidades dos profissionais da Justiça (Assoc. de Juízes, Servidores, etc.); 

(11) Inserção administrativo-funcional no quadro da Magistratura; 

(12) Elementos do trabalho e da produção na sociedade contemporânea; 

(13) Mecanismos sociojurídicos de proteção da dignidade da pessoa humana; 

(14) Relacionamento com entidades privadas afins (entidades sindicais, associações comerciais, 

universidades, entidades de defesa de grupos discriminados, etc.); 

(15) Expectativas individuais e sociais no litígio trabalhista; 

(16) Subjetividade do Juiz (emoção e razão); 

(17) Qualidade de vida no meio ambiente do trabalho; 

(18) Segurança pessoal e familiar; 

(19) Formação profissional de Juízes (instituições e critérios); 

(20) Formação profissional de Servidores (instituições e critérios); 

(21) Formação profissional de trabalhadores e empreendedores (instituições e modelos). 

 

A carga horária é definida de forma tópica e variável e conforma-se com aspectos relevantes 

observados na prática dos próprios Juízes na jurisdição, como conteúdos em relação aos quais 

existe maior carência dos Alunos-Juízes, sempre observadas as peculiaridades de cada Região. 

 

Tanto as disciplinas básicas quanto as complementares podem ocupar-se de enfoques teóricos, 

práticos ou teórico-práticos, como oficinas integradas por simulações.   

 

03.02.06. Projeto Didático-Pedagógico 

 

A Escola Regional deverá desenvolver no Módulo Regional projeto didático-pedagógico, 

preferentemente elaborado com o suporte técnico de profissional de pedagogia e com a 

participação do corpo de Juízes da Região, que atenda às seguintes diretrizes: 
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(a) enfatize a formação profissionalizante dos Juízes;  

 

(b) desenvolva saberes transdisciplinares (da Filosofia, da Sociologia, da Economia e da 

Psicologia, entre outras) que permitam o eficiente enfrentamento no Juízo Trabalhista dos 

conflitos inerentes às complexas e dinâmicas relações sociais contemporâneas; 

 

(c) introduza métodos de ensino que assegurem a participação ativa dos Alunos-Juízes, a 

interação e a troca de experiências como práticas tuteladas, estudo de casos, simulações e outros 

eventos, de forma presencial ou a distância. 

 

03.02.07. Avaliação  

 

Na forma regulamentada, sempre garantida a liberdade de entendimento e convicção do Juiz, e 

considerando frequência e aproveitamento, o Módulo Regional de Formação Continuada contará 

com mecanismos de avaliação do Aluno-Juiz pela Escola Judicial, de avaliação da Escola 

Judicial pelo Aluno-Juiz e de avaliação reflexiva do Aluno-Juiz. 

 

A certificação é condicionada, por força do art. 2º da Resolução ENAMAT n. 08/2011, com a 

redação dada pela Resolução ENAMAT n. 12/2012, à frequência integral às atividades escolares, 

com ausências justificadas perante a Direção da Escola respectiva e sujeitas, conforme o caso, a 

atividade complementar para compensação de carga horária. Além disso, e em qualquer caso, a 

existência de faltas justificadas não pode ultrapassar a 25% da carga horária total do Curso. 

 

03.02.08. Diretrizes de Execução 

 

(a) Corpo Docente (profissionais de ensino) 

 

O Módulo Regional de Formação Continuada tem corpo docente composto de professores-

formadores tecnicamente qualificados e de pluralidade intelectual, preferentemente com 

experiência profissional e oriundos tanto da área jurídica (Juízes, Advogados e Procuradores, por 

exemplo) como de outras áreas afins com o objeto das disciplinas (Filosofia, Sociologia, 

Economia e Psicologia, entre outras). 
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Em face da peculiaridade da formação profissional, na definição do corpo docente, a Escola deve 

dar preferência para professores com habilitação geral ou específica em formação de Juízes e, em 

sua falta, a professores com habilitação em metodologia do ensino superior. 

 

(b) Estrutura Material 

 

A Escola Judicial Regional, para o exercício de suas atribuições, deve ser dotada de estrutura 

básica que permita a implementação dos projetos didático-pedagógicos com eficiência no âmbito 

do Módulo Regional. 

 

A ENAMAT, com a edição da Recomendação n.º 02/2009, e como subsídio, sugeriu às Escolas 

Judiciais Regionais a observância de inúmeros elementos gerais de estruturação física de pessoal, 

de material e de gestão para o cumprimento eficiente de suas atribuições. 

 

A estrutura básica compreende tanto espaços físicos como materiais de apoio. 

 

Os espaços físicos incluem ambientes adaptados para as diversas técnicas de ensino planejadas, 

como laboratórios, simulações, aulas expositivas e trabalhos em grupo, por exemplo, 

assegurando o integral controle do processo ensino-aprendizagem e a plena adequação dos 

propósitos da formação com a realidade profissional concreta do Aluno-Juiz. Em algumas 

circunstâncias, a própria natureza das atividades formativas vai exigir que sejam realizadas em 

espaços externos (como visitas a Unidades da Receita Federal do Brasil ou Ofícios do MPT, por 

exemplo); particularmente, durante o bloco prático, com atividades de exercício jurisdicional 

tutelado, serão realizadas na própria estrutura judiciária existente. 

 

Os materiais de apoio, por sua vez, são muito variáveis, mas devem ser sempre compatíveis com 

a própria natureza da atividade formativa. A Escola Judicial deve procurar manter disponíveis, 

entre outros recursos materiais: projetor, computador, microfones, câmera de vídeo digital, 

bibliografia referencial para consulta, quadro branco, impressoras e material didático impresso 

para aulas, por exemplo. O desenvolvimento de ambiente de ensino virtual para atividades a 

distância e apoio ao ensino presencial também contribui muito para a Formação Continuada no 

Módulo Regional. 
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(c) Gestão do Módulo 

 

O Módulo Regional de Formação Continuada será ministrado pela Escola Judicial da Região 

respectiva encarregada de sua execução, com liberdade de gestão e segundo as peculiaridades de 

cada conteúdo de aprendizagem e sua realidade, diretamente ou mediante convênios com outras 

instituições. 

 

Para a execução do Módulo Regional de Formação Continuada, a Escola Judicial da Região 

respectiva poderá, de forma parcial e por razões de eficiência e conveniência administrativa, 

celebrar convênio com outras Escolas Judiciais Trabalhistas da mesma Região geoeconômica, 

com outras Escolas de Magistratura Associativas ou Fundacionais e com Instituições de Ensino 

Superior reconhecidas na forma da lei, mas sempre com supervisão direta das atividades e com 

controle dos instrumentos de avaliação. 
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ANEXOS 

 

– Ato Conjunto CGJT/ENAMAT n.º 001/2013 (Dispõe sobre a criação de Comissão de        

Vitaliciamento nos Tribunais Regionais do Trabalho) 

– Ato Conjunto CGJT/ENAMAT n.º 002/2013 (Dispõe sobre a suspensão de prazos dos 

magistrados para a prática de atos decisórios durante atividades formativas presenciais da 

ENAMAT e Escolas Judiciais)  

– Ato Conjunto CGJT/ENAMAT n.º 003/2013 (Altera dispositivos do Ato Conjunto 

CGJT.ENAMAT n.º 001/2013) 

– Extratos dos arts. 92 a 100 e 111 a 117 da CF 

– Extratos da CLT sobre concurso de Juízes 

– Resolução Administrativa n.º 907/2002 do TST (Concurso para Magistratura) 

– Resolução Administrativa n.º 1.140/2006 do TST, com a redação dada pela Resolução 

Administrativa n.º 1.362/2009 (Instituição da ENAMAT) 

– Resolução Administrativa n.º 1.158/2006 do TST, com a redação dada pela Resolução 

Administrativa n.º 1.363/2009 (Estatuto da ENAMAT) 

– Resolução n.º 13/2013 da ENAMAT (Altera a redação da Resolução n.º 09/2011, que trata da 

Formação Continuada) 

– Resolução n.º 14/2014 da ENAMAT (Estabelece critérios de pontuação ou valoração de 

atividades formativas para promoção e vitaliciamento) 

– Resolução n.º 15/2013 da ENAMAT  (Altera a redação dada pelas Resoluções n.º
s
 09/2011 e 

13/2013, que tratam da Formação Continuada) 

– Resolução n.º 16/2014 da ENAMAT (Regulamenta o credenciamento de cursos pela 

ENAMAT) 

– Resolução n.º 17/2014 da ENAMAT (Regulamenta os convênios celebrados pelas Escolas 

Judiciais) 
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 – Resolução n.º 18/2015 da ENAMAT (Regulamenta e atualiza as competências dos Magistrados do 

Trabalho a serem adquiridas e desenvolvidas pelos Alunos-Juízes nos Módulos Nacional e Regional dos 

Cursos de Formação Inicial e de Formação Continuada) 

– Resolução n.º 03/2006 do Superior Tribunal de Justiça (Instituição da Enfam) 

– Resolução n.º 01/2007 do Superior Tribunal de Justiça (Curso de Formação para Ingresso) 

– Resolução n.º 02/2007 do Superior Tribunal de Justiça (Cursos de Aperfeiçoamento) 

– Resolução n.º 532/2006 do Conselho da Justiça Federal (Institui o PNA) 

– Resolução n.º 11/2006 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

– Resolução n.º 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

– Resolução n.º 01/2008 da ENAMAT (Parâmetros mínimos do Módulo Regional) 

– Resolução n.º 02/2009 da ENAMAT (Frequência e Aproveitamento no Módulo Nacional) 

– Resolução n.º 03/2009 da ENAMAT (Alteração dos parâmetros mínimos do Módulo Regional) 

– Resolução n.º 06/2010 da ENAMAT (Diretrizes de Educação a Distância) 

– Resolução n.º 07/2010 da ENAMAT (Regulamenta e atualiza as competências dos 

Magistrados do Trabalho) 

– Resolução n.º 08/2011 da ENAMAT (Regulamenta a Certificação de Cursos) 

– Resolução n.º 104/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)  

– Resolução n.º 01/2011 da Enfam 

– Resolução n.º 94/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) 

– Resolução n.º 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)  

– Resolução n.º 159/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)  
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Extratos dos arts. 92 a 100 e 111 a 117 da CF 

 

 

Título IV 

Da Organização dos Poderes 

Capítulo III 

Do Poder Judiciário 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:    

       I  -  o Supremo Tribunal Federal;    

       II  -  o Superior Tribunal de Justiça;    

       III  -  os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;    

       IV  -  os Tribunais e Juízes do Trabalho;    

       V  -  os Tribunais e Juízes Eleitorais;    

       VI  -  os Tribunais e Juízes Militares;    

       VII  -  os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.    

   Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm sede na Capital 

Federal e jurisdição em todo o território nacional. 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto 

da Magistratura, observados os seguintes princípios:    

       I  -  ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através de concurso 

público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as 

suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;    

       II  -  promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, atendidas as seguintes normas:    

           a)  é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco 

alternadas em lista de merecimento;    



           b)  a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não 

houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;  

          c)  aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício da 

jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento;    

           d)  na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo 

pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, repetindo-se a 

votação até fixar-se a indicação;    

       III  -  o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, 

alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no Tribunal de Alçada, 

quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, de acordo com o inciso II e a classe 

de origem;    

       IV  -  previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como 

requisitos para ingresso e promoção na carreira;    

       V  -  os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a dez por 

cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a título nenhum, exceder os 

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;    

       VI  -  a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez ou aos setenta 

anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na 

judicatura;    

       VII  -  o juiz titular residirá na respectiva comarca;    

       VIII  -  o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse 

público, fundar-se-á em decisão por voto de dois terços do respectivo tribunal, assegurada 

ampla defesa;    

       IX  -  todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a 

presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes;    

       X  -  as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo as disciplinares 

tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;    

       XI  -  nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído 

órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício 

das atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do tribunal pleno. 

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos tribunais dos Estados, e 

do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais 

de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com 

mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de 

representação das respectivas classes.  



   Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao 

Poder Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para 

nomeação. 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:    

       I  -  vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, 

dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver 

vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;    

       II  -  inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;    

       III  -  irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que dispõem 

os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.    

   Parágrafo único. Aos juízes é vedado:    

       I  -  exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de 

magistério;    

       II  -  receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;    

       III  -  dedicar-se a atividade político-partidária. 

Art. 96. Compete privativamente:    

       I  -  aos tribunais:    

           a)  eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância 

das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência 

e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;    

           b)  organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem 

vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;    

           c)  prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da 

respectiva jurisdição;    

           d)  propor a criação de novas varas judiciárias;    

           e)  prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto 

no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de 

confiança assim definidos em lei;    

           f)  conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e 

servidores que lhes forem imediatamente vinculados;    

       II  -  ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça 

propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:    

           a)  a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;    



           b)  a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, dos 

juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos 

que lhes forem vinculados;    

           c)  a criação ou extinção dos tribunais inferiores;    

           d)  a alteração da organização e da divisão judiciárias;    

       III  -  aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, 

bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, 

ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 

respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do poder público. 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:    

       I  -  juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para 

a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações 

penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, 

permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas 

de juízes de primeiro grau;    

       II  -  justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e 

secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar 

casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de 

habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras 

previstas na legislação. 

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.    

   § 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados 

conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.    

   § 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:    

       I  -  no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 

Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;    

       II  -  no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos 

Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.    

Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na 

ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 

proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim.    



   § 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba 

necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados 

até 1º de julho, data em que terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o 

final do exercício seguinte.    

   § 2º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, 

recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao Presidente do 

tribunal que proferir a decisão exeqüenda determinar o pagamento, segundo as possibilidades 

do depósito, e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de 

preterimento de seu direito de precedência, o seqüestro da quantia necessária à satisfação do 

débito. 

Seção V 

Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:    

       I  -  o Tribunal Superior do Trabalho;    

       II  -  os Tribunais Regionais do Trabalho;    

       III  -  as Juntas de Conciliação e Julgamento.    

   § 1º O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos 

dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados 

pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal, sendo:    

       I  -  dezessete togados e vitalícios, dos quais onze escolhidos dentre juízes de carreira da 

magistratura trabalhista, três dentre advogados e três dentre membros do Ministério Público 

do Trabalho;    

       II  -  dez classistas temporários, com representação paritária dos trabalhadores e 

empregadores.  

   § 2º O Tribunal encaminhará ao Presidente da República listas tríplices, observando-se, 

quanto às vagas destinadas aos advogados e aos membros do Ministério Público, o disposto no 

art. 94, e, para as de classistas, o resultado de indicação de colégio eleitoral integrado pelas 

diretorias das confederações nacionais de trabalhadores ou empregadores, conforme o caso; 

as listas tríplices para o provimento de cargos destinados aos juízes da magistratura trabalhista 

de carreira deverão ser elaboradas pelos Ministros togados e vitalícios.    

   § 3º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho.    

Art. 112. Haverá pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado e no Distrito 

Federal, e a lei instituirá as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde 

não forem instituídas, atribuir sua jurisdição aos juízes de direito. 



Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e 

condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho, assegurada a paridade de 

representação de trabalhadores e empregadores. 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos 

entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da 

administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da 

União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como 

os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas.    

   § 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.    

   § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é facultado aos 

respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer 

normas e condições, respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao 

trabalho.    

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de juízes nomeados pelo 

Presidente da República, sendo dois terços de juízes togados vitalícios e um terço de juízes 

classistas temporários, observada, entre os juízes togados, a proporcionalidade estabelecida 

no art. 111, § 1º, I.    

   Parágrafo único. Os magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho serão:    

       I - juízes do trabalho, escolhidos por promoção, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento;    

       II-advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, obedecido o disposto no 

art.94;    

       III  -  classistas indicados em listas tríplices pelas diretorias das federações e dos sindicatos 

com base territorial na região.    

  Art. 116. A Junta de Conciliação e Julgamento será composta de um juiz do trabalho, que a 

presidirá, e dois juízes classistas temporários, representantes dos empregados e dos 

empregadores.    

   Parágrafo único. Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento serão nomeados 

pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na forma da lei, permitida uma recondução 

Art. 117. O mandato dos representantes classistas, em todas as instâncias, é de três anos.    

   Parágrafo único. Os representantes classistas terão suplentes.  



Extratos da CLT sobre concurso de Juízes 

 

 
TÍTULO VIII 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

  

       Art. 643. Os dissídios, oriundos das relações entre empregadores e empregados reguladas 

na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente título 

e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. 

        Art. 643 - Os dissídios, oriundos das relações entre empregados e empregadores bem 

como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços, em atividades reguladas na 

legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente Título e 

na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 7.494, 

de 17.6.1986) 

        § 1º - As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos órgãos e 

autoridades previstos no Capítulo V deste Título e na legislação sobre seguro social.  (Vide Lei 

nº 3.807, de 1960) 

        § 2º - As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas a justiça 

ordinária, na forma do Decreto n. 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação subseqüente. 

        § 3o  A Justiça do Trabalho é competente, ainda, para processar e julgar as ações entre 

trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra - 

OGMO decorrentes da relação de trabalho. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 

2001) 

        Art. 644. A Justiça do Trabalho compõe-se dos seguintes orgãos:           

a) Juntas de Conciliação e Julgamento ou Juízos de Direito;           

b) Conselhos Regionais do Trabalho;          

 c) Conselho Nacional do Trabalho. 

       Art. 644 - São órgãos da Justiça do Trabalho: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 

9.9.1946) 

        a) o Tribunal Superior do Trabalho; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946) 

        b) os Tribunais Regionais do Trabalho;  (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 

9.9.1946) 
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        c) as Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízos de Direito.(Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946) 

        Art. 645 - O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele 

podendo eximir-se, salvo motivo justificado. 

        Art. 646. Os orgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados, em 

regime de mútua colaboração, sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do 

Trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

DAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO  (Vide Constituição Federal de 1988) 

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

        Art. 647. Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá a seguinte composição :          a) um 

presidente;          b) dois vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos 

empregados          Parágrafo único. Haverá suplente para o presidente e um para cada vogal. 

         Art. 647. Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá, a seguinte composição : (Redação 

dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)         a) um presidente; (Redação dada pelo Decreto-

Lei nº 8.737, de 1946)         b) dois vogais, sendo um representante dos empregadores e outro 

dos empregados. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)         Parágrafo único. 

Haverá presidentes substitutos e suplentes de vogal, estes, um para cada, vogal, aqueles, em 

número fixa, do por lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946) 

        Art. 647 - Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá a seguinte composição: (Redação 

dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)    (Vide Constituição Federal de 1988) 

        a) um juiz do trabalho, que será seu Presidente; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, 

de 9.9.1946) 

        b) dois vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados. 

(Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946) 

        Parágrafo único - Haverá um suplente para cada vogal.(Redação dada pelo Decreto-lei nº 

9.797, de 9.9.1946) 

        Art. 648 - São incompatíveis entre si, para os trabalhos da mesma Junta, os parentes 

consangüíneos e afins até o terceiro grau civil. (Vide Constituição Federal de 1988) 

        Parágrafo único - A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal designado ou 

empossado, ou por sorteio, se a designação ou posse for da mesma data. 

        Art. 649. É vedado às Juntas de Conciliação e Julgamento proferir decisão final, quando 

não estiverem presentes todos os seus membros.          § 1º A instrução de processos e a 
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conciliação podem ser efetuadas com qualquer número, sendo sempre indispensavel a 

presença do presidente.          § 2º Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas 

o presidente. 

        Art. 649 - As Juntas poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer número, sendo, 

porém, indispensável a presença do Presidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. 

(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)  (Vide Constituição Federal de 1988) 

        § 1º - No julgamento de embargos deverão estar presentes todos os membros da 

Junta.   (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)  (Vide Constituição Federal de 

1988) 

        § 2º - Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o Presidente. (Redação 

dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946) 

SEÇÃO II 

DA JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DAS JUNTAS 

        Art. 650. A jurisdição de cada Junta de Conciliação e Julgamento abrange todo território 

da Comarca em que tem sede, podendo, entretanto, ser estendida ou restringida, mediante 

decreto do Presidente da República. 

        Art. 650 - A jurisdição de cada Junta de Conciliação e Julgamento abrange todo o território 

da Comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei 

federal.  (Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968)  (Vide Constituição Federal de 1988) 

        Parágrafo único. As leis locais de Organização Judiciária não influirão sôbre a competência 

de Juntas de Conciliação e Julgamento já criadas até que lei federal assim determine. 

(Parágrafo incluído pela Lei nº 5.442, 24.5.1968)   (Vide Constituição Federal de 1988) 

        .... 

        Art. 652 - Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento:  (Vide Constituição Federal de 

1988) 

        a) conciliar e julgar: 

        I - os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado; 

        II - os dissídios concernentes a remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão 

do contrato individual de trabalho; 

        III - os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja 

operário ou artífice; 

        IV - os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho; 

        b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave; 

        c) julgar os embargos opostos às suas próprias decisões; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art649
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art649
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art649
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art649
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5442.htm#art650
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5442.htm#art650
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112


        d) julgar os recursos interpostos das decisões do presidente, nas execuções; 

        d) impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência; (Redação 

dada pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944) 

        e) impor multa e demais penalidades relativas aos atos de sua competência. (Suprimida 

pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944) 

        V - as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o Órgão Gestor 

de Mão-de-Obra - OGMO decorrentes da relação de trabalho; (Incluído pela Medida Provisória 

nº 2.164-41, de 2001) 

        Parágrafo único - Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento de 

salário e aqueles que derivarem da falência do empregador, podendo o Presidente da Junta, a 

pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também 

versar sobre outros assuntos.  (Vide Constituição Federal de 1988) 

        Art. 653 - Compete, ainda, às Juntas de Conciliação e Julgamento:  (Vide Constituição 

Federal de 1988) 

        a) requisitar às autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao 

esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não 

atenderem a tais requisições; 

        b) realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

        c) julgar as suspeições argüidas contra os seus membros; 

        d) julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas; 

        e) expedir precatórias e cumprir as que lhes forem deprecadas; 

        f) exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras atribuições que 

decorram da sua jurisdição. 

 

SEÇÃO III 

DOS PRESIDENTES DAS JUNTAS  (Vide Constituição Federal de 1988) 

        Art. 654. Os presidentes das Juntas e seus suplentes serão nomeados pelo Presidente da 

República dentre bachareis em direito, de reconhecida idoneidade moral, especializados em 

legislação social.          § 1º A nomeação dos presidentes das Juntas e seus suplentes é feita por 

um período de dois anos, findo o qual poderão ser reconduzidos.          § 2º Os presidentes das 

Juntas e seus suplentes, uma vez reconduzidos, serão conservados enquanto bem servirem, só 

podendo ser demitidos por falta que os torne incompativeis, com o exercício do cargo, 

apurada pelo Conselho Nacional do Trabalho em inquérito administrativo, facultada, porem, a 

sua suspensão prévia pela autoridade imediatamente superior, quando motivos graves, 
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devidamente justificados, determinarem essa providência.          Art. 654. Os presidentes de 

Junta e os presidentes substitutos serão nomeados pelo Presidente da República dentre 

bacharéis em direito, de reconhecida idoneidade moral, especializados em legislação social. 

(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)         § 1º A nomeação dos presidentes e 

presidentes substitutos é feita por um período de dois anos, findo o qual poderão ser 

reconduzidos. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)         § 2º Os presidentes e 

os presidentes substitutos, uma vez reconduzidos, serão conservados enquanto bem servirem, 

só podendo ser demitidos por falta que os torne incompatíveis com o exercício do cargo, 

apurada pelo Conselho Nacional do Trabalho em inquérito administrativo, facultada, porém, a 

sua suspensão prévia pela autoridade imediatamente superior, quando motivos graves. 

devidamente justificados, determinarem essa providência. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 

8.737, de 1946)         Art. 654. O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á, nas sedes da 1ª 

e 2ª Regiões da Justiça do Trabalho, para o cargo de juiz do trabalho substituto; as nomeações 

subseqüentes, por promoção, alternadamente, por antigüidade e por merecimento. Nas 

demais localidades, e Regiões, o ingresso será feito para o cargo de juiz do Trabalho, 

presidente de Junta. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)         § 1º Haverá 

suplente de juiz do trabalho presidente de Junta, sem direito a acesso, nomeados pelo 

Presidente da República dentre brasileiros natos, bacharéis em Direito, de r econhecida 

idoneidade moral, especializados em legislação social. A nomeação dos suplentes é feita por 

período de dois anos findo o qual poderão ser reconduzidos. Os suplentes, uma vez 

reconduzidos. serão conservados enquanto bem servirem, só podendo ser demitidos por falta 

que os torne incompatíveis com o exercício do cargo, apurada pelo Tribunal da respectiva 

Região, facultada porém, sua suspensão prévia pelo presidente do Tribunal, quando motivos 

graves, devidamente justificados, determinarem essa providência. (Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)         § 2º Os suplentes de juiz do trabalho perceberão, 

quando em exercício, vencimentos iguais aos dos juizes, que substituírem. (Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)         § 3º Nas sedes da 1ª e 2ª Regiões da Justiça do 

Trabalho não haverá suplentes de juiz presidente de Junta, e sim, Juízes do trabalho 

substitutos, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros natos, bacharéis em 

Direito, que reunam, além dêsses, os seguintes requisitos: (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.797, 

de 9.9.1946)         I – idoneidade para o exercício das funções ; (Incluído pelo Decreto-lei nº 

9.797, de 9.9.1946)         II – idade maior de 25 e menor de 45 anos; (Incluído pelo Decreto-lei 

nº 9.797, de 9.9.1946)         III – classificação em concurso perante o Tribunal do Trabalho da 

Região em que ocorrer a vaga, concurso que será válido por dois anos, e organizado de acôrdo 

com as instruções para êsse fim baixadas pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

(Incluído pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)         § 4º Os candidatos inscritos só serão 

admitidos ao concurso após apreciação prévia, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 

respectiva Região, dos requisitos exigidos no parágrafo anterior. (Incluído pelo Decreto-lei nº 

9.797, de 9.9.1946)         § 5º Os cargos de juiz do trabalho, presidente de Junta, nas sedes da 

1ª e 2ª Região da Justiça do Trabalho, serão preenchidos, por promoção, dentre os juizes 

substitutos. Nas demais localidades e Regiões, tais cargos serão providos por nomeação, 

obedecidos os requisitos do § 3º. Ficam assegurados aos atuais presidentes de Junta e 

presidentes substitutos, os direitos decorrentes de sua nomeação na forma da legislação, 

então, vigente; feita a apostila, nos decretos de nomeação, da nova denominação dos cargos 

que ocupam. (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)         § 6º Aos Juízes do Trabalho 
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alheios aos interesses profissionais são assegurados, após dois anos de exercício, as garantias 

de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimento, aplicando-se, no tocante à 

demissões, aos juizes do trabalho presidentes de Junta e juizes substitutos, o disposto no § 1.º, 

in fine, dêste artigo. (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)         § 7º Os Juízes do 

trabalho presidentes de Junta, juizes substitutos e suplentes de juiz tomarão posse perante o 

presidente do Tribunal da respetiva Região. Nos Estados que não forem sede de Tribunais do 

Trabalho, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Apelação, que remeterá o 

têrmo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Quanto aos Territórios, 

a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva Região. 

(Incluído pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946) 

        Art. 654 - O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho 

substituto. As nomeações subsequentes por promoção alternadamente, por antiguidade e 

merecimento. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

        § 1º Nas 7ª e 8ª Regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das respectivas sedes, 

haverá suplentes de juiz do trabalho presidente de Junta, sem direito a acesso nomeados pelo 

Presidente da República, dentre brasileiros, bacharéis em direito, de reconhecida idoneidade 

moral, especializados em direito do trabalho, pelo período de 2 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)  (Vide Constituição 

Federal de 1988) 

        § 2º Os suplentes de juiz do trabalho receberão, quando em exercício, vencimentos iguais 

aos dos juízes que substituírem.(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

        § 3º Os juízes substitutos serão nomeados após aprovação em concurso público de provas 

e títulos realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da Região, válido por 2 (dois) anos 

e prorrogável, a critério do mesmo órgão, por igual período, uma só vez, e organizado de 

acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (Redação dada pela 

Lei nº 6.087, de 16.7.1974) 

        § 4º Os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso após apreciação prévia, pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da respectiva Região, dos seguintes requisitos: (Redação dada 

pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

        a) idade maior de 25 (vinte e cinco) anos e menor de 45 (quarenta e cinco) anos; (Redação 

dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

        b) idoneidade para o exercício das funções. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

        § 5º O preenchimento dos cargos vagos, ou criados, de Presidente de Junta será feito, 

dentro de cada Região: (Redação dada pela Lei nº 1.530, de 1951)         1º) pela remoção de 

outro Presidente que a peça, prevalecendo a antigüidade no cargo no caso de haver mais de 

um pedido, e desde que a remoção tenha sido requerida ao Presidente do Tribunal Regional 

dentro de sessenta dias, contados da abertura da vaga; (Incluído pela Lei nº 1.530, de 

1951)         2º) pela promoção, cuja aceitação será facultativa, de substituto ou suplente, que, 

na data da promulgação da Constituição, já gozasse das garantias constantes do 1º dêste 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9797.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9797.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0229.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0229.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0229.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0229.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0229.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0229.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0229.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0229.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0229.htm#art654
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1530.htm#art654%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1530.htm#art654%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1530.htm#art654%A75


artigo, e alternadamente por antigüidade e por merecimento. (Incluído pela Lei nº 1.530, de 

1951) 

        § 5º O preenchimento dos cargos do presidente de Junta, vagos ou criadas por lei, será 

feito dentro de cada Região: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)   (Vide 

Constituição Federal de 1988) 

        a) pela remoção de outro presidente, prevalecendo a antigüidade no cargo, caso haja mais 

de um pedido, desde que a remoção tenha sido requerida, dentro de quinze dias, contados da 

abertura da vaga, ao Presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo ato. 

(Redação dada pela Lei nº 6.090, de 16.7.1974) 

        b) pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido o critério 

alternado de antigüidade e merecimento. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

        § 6º Os juízes do trabalho, presidentes de Junta, juizes substitutos e suplentes de juiz 

tomarão posse perante o presidente do Tribunal da respectiva Região. Nos Estados que, não 

forem sede de Tribunal Regional do Trabalho, a posse dar-se-á perante o presidente do 

Tribunal de Justiça, que remeterá o têrmo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do 

empossado. Nos Territórios a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da respectiva Região.  (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)   (Vide 

Constituição Federal de 1988) 

        Art. 655. Os presidentes das Juntas e seus suplentes tomarão posse do cargo perante o 

presidente do Conselho Regional da respectiva jurisdição.          § 1º Nos Estados em que não 

houver sede de Conselhos a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Apelação, que 

remeterá o respectivo termo ao presidente do Conselho Regional da jurisdição do empossado. 

         § 2º No Território do Acre a posse dar-se-á perante o juiz de Direito da capital, que 

procederá na forma prevista no § 1º 

        Art. 655 - Os Presidentes e os Presidentes substitutos tomarão posse do cargo perante o 

presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 

8.737, de 1946) 

        § 1º Nos Estados em que não houver sede de Tribunais a posse dar-se-á perante o 

presidente do Tribunal de Apelação, que remeterá o respectivo termo ao presidente do 

Tribunal Regional da Jurisdição do empossado.(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 

1946) 

        § 2º Nos Territórios a posse dar-se-á perante a Juiz de Direito da capital, que procederá na 

forma prevista no § 1º. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946) 

        Art. 656. Nos impedimentos dos presidentes das Juntas, cabe aos seus suplentes substituí-

los em todas as suas funções.          Parágrafo único. A substituição far-se-á de acordo com as 

seguintes normas:          a) nos casos de licença, morte ou renúncia, será o suplente convocado 

pelo presidente do Conselho Regional sob cuja jurisdição estiver a Junta;          b) nos demais 

casos, mediante convocação do próprio presidente ou comunicação do secretário da Junta, o 
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suplente assumirá imediatamente o exercício, ciente o presidente do Conselho Regional.           

Art. 656 Na falta ou impedimento dos presidentes, e como auxiliares destes, sempre 

que necessário, funcionarão os substitutos. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 

1946)         Parágrafo único. A substituição far-se-á, de acôrdo com as seguintes normas: 

(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)         a) nas localidades em que houver 

mais de uma Junta, a designação do presidente substituto será feita pelo presidente do 

Conselho Regional do Trabalho respectivo, observada a ordem de antigüidade entre os 

substitutos desimpedidos; (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)         b) nas 

demais localidades, salvo os casos de férias, por trinta dias, licença morte ou renúncia, quando 

a designação obedecerá á mesma normas, a convocação será feita pelo próprio presidente, 

ciente o presidente do Conselho Regional. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 

1946)         Art. 656. Na falta ou impedimento dos presidentes de Junta, o juiz substituto será 

designado pelo presidente do Tribunal Regional. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

       Art. 656. Na falta ou impedimento do Juiz Presidente, e como auxiliar dêste, funcionará o 

Juiz Substituto. (Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968)         Parágrafo único. A 

designação dos substitutos será feita pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 

assegurado o rodízio obrigatório dos integrantes do Quadro. (Incluído pela Lei nº 5.442, 

24.5.1968) 

        Art. 656 - O Juiz do Trabalho Substituto, sempre que não estiver substituindo o Juiz-

Presidente de Junta, poderá ser designado para atuar nas Juntas de Conciliação e Julgamento. 

(Redação dada pela Lei nº 8.432, 11.6.1992)     (Vide Constituição Federal de 1988) 

        § 1º - Para o fim mencionado no caput deste artigo, o território da Região poderá ser 

dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais Juntas, a juízo do Tribunal 

Regional do Trabalho respectivo. (Incluído pela Lei nº 8.432, 11.6.1992) 

        § 2º - A designação referida no caput deste artigo será de atribuição do Juiz-Presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo disposição regimental específica, de quem este 

indicar. (Incluído pela Lei nº 8.432, 11.6.1992) 

        § 3º - Os Juízes do Trabalho Substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os 

Juízes Presidentes de Juntas, perceberão os vencimentos destes. (Incluído pela Lei nº 8.432, 

11.6.1992) 

        § 4º - O Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo disposição 

regimental específica, que este indicar, fará a lotação e a movimentação dos Juízes Substitutos 

entre as diferentes zonas da Região na hipótese de terem sido criadas na forma do § 1º deste 

artigo.(Incluído pela Lei nº 8.432, 11.6.1992) 

        Art. 657. Os presidentes das Juntas perceberão os vencimentos fixados em lei. Os seus 

suplentes, quando os substituirem, terão igual remuneração. 

        Art. 657 - Os Presidentes de Junta e os Presidentes Substitutos perceberão os vencimentos 

fixados em lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)   (Vide Constituição Federal 
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de 1988) 

        Art. 658. São deveres precípuos dos presidentes das Juntas, alem dos que decorram do 

exercício de sua função:          a) manter perfeita conduta pública e privada;          b) abster-se 

de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou 

tenham de ser submetidos à sua apreciação;          c) residir dentro dos limites de sua 

jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do presidente do Conselho Regional. 

        Art. 658 - São deveres precípuos dos Presidentes das Juntas, além dos que decorram do 

exercício de sua função: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, 19.1.1946)  (Vide 

Constituição Federal de 1988) 

        a) manter perfeita conduta pública e privada;(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, 

19.1.1946) 

        b) abster-se de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que 

hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 

8.737, 19.1.1946) 

        c) residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do 

Presidente do Tribunal Regional; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, 19.1.1946) 

        d) despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções, dentro dos prazos 

estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a 1 (um) dia de vencimento para 

cada dia de retardamento. (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 

        Art. 659 - Competem privativamente aos Presidentes das Juntas, além das que lhes forem 

conferidas neste Título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições:  (Vide 

Constituição Federal de 1988) 

        I - presidir às audiências das Juntas;  (Vide Constituição Federal de 1988) 

        II - executar as suas próprias decisões, as proferidas pela Junta e aquelas cuja execução 

lhes for deprecada;  (Vide Constituição Federal de 1988) 

        III - dar posse aos vogais nomeados para a Junta, ao Secretário e aos demais funcionários 

da Secretaria;  (Vide Constituição Federal de 1988) 

        IV - convocar os suplentes dos vogais, no impedimento destes; 

        V - representar ao Presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, no caso de 

falta de qualquer vogal a 3 (três) reuniões consecutivas, sem motivo justificado, para os fins do 

art. 727; 

        VI - despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a decisão recorrida 

antes da remessa ao Tribunal Regional, ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso do art. 

894;  (Vide Constituição Federal de 1988) 

        VII - assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários da Junta; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9797.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art658
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art658
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art658
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art658
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art658
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art658
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del8737.htm#art658
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9797.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9797.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art112


        VlIl - apresentar ao Presidente do Tribunal Regional, até 15 de fevereiro de cada ano, o 

relatório dos trabalhos do ano anterior; 

        IX - conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas 

que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta 

Consolidação. (Iincluído pela Lei nº 6.203, de 17.4.1975) 

        X - conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas 

que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo 

empregador. (Iincluído pela Lei nº 9.270, de 1996) 
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Tribunal Superior do Trabalho 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 907/2002 

 

CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão 

extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Ministro Presidente, Francisco Fausto, 

presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-

Geral da Justiça do Trabalho, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton 

de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Ives 

Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José 

Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e Renato de Lacerda Paiva e o Ex.mo Procurador-Geral 

do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, 

Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, 

conforme hierarquia prevista nos art. 111 da Constituição da República e 644 da Consolidação 

das Leis do Trabalho; 

Considerando que, em face dessa graduação, compete, privativamente, ao Tribunal Superior 

do Trabalho, no âmbito da Justiça do Trabalho e nos termos do art. 96, inciso II, da 

Constituição da República, propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no art. 169 da 

mesma Carta Magna, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; a criação e a 

extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros e dos juízes, inclusive dos 

tribunais inferiores; a criação e a extinção dos tribunais inferiores; 

Considerando que, em virtude dessas disposições constitucionais, o art. 646 da Consolidação 

das Leis do Trabalho continua em plena vigência, já que perfeita a sua consonância com o 

texto constitucional, ao preceituar que "os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão 

perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do Presidente 

do Tribunal Superior do Trabalho"; 

Considerando que o art. 111, § 3º, da Constituição da República preceitua que "a lei disporá 

sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho"; 

Considerando que o art. 654, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao estabelecer que os 

concursos públicos de provas e títulos destinados ao preenchimento do cargo de Juiz do 

Trabalho Substituto serão organizados "de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal 

Superior do Trabalho", foi recepcionado pela Constituição vigente, já que prescreve uma regra 

de competência; 

Considerando ser de toda a conveniência que as instruções para o concurso destinado ao 

provimento de cargo de Juiz do Trabalho Substituto guardem uniformidade em todo o 

território nacional, principalmente no que diz respeito à preparação jurídica dos futuros 

magistrados, para garantir-lhes um elevado grau de qualificação intelectual e profissional; 



Considerando a conveniência de aprimoramento de tais instruções, ainda que 

transitoriamente, enquanto não sobrevém a instalação da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça do Trabalho, bem assim a necessidade de 

atualização do programa do Concurso, adaptando-o à evolução da Ciência Jurídica,   

R E S O L V E baixar as seguintes Instruções destinadas a regular o referido concurso: 

Art. 1º O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á no cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 

mediante aprovação em concurso público de provas e títulos e nomeação por ato do 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho respectivo.  

Art. 1º O ingresso na Magistratura do Trabalho far-se-á no cargo de Juiz do Trabalho 

Substituto, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos e nomeação por ato 

do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho respectivo, sendo exigidos do bacharel em 

Direito, na data da nomeação, três anos, no mínimo, de atividade jurídica, nos termos do 

artigo 35. (Redação dada pela Resolução Administrativa nº 1046/2006) 

Art. 1º O ingresso na Magistratura do Trabalho far-se-á no cargo de Juiz do Trabalho 

Substituto, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos e nomeação por ato 

do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho respectivo, sendo exigidos do bacharel em 

Direito, três anos, no mínimo, de atividade jurídica, nos termos do artigo 35. (Redação dada 

pela Resolução Administrativa nº 1252/2007) 

Art. 2º O concurso a que se refere o artigo anterior será realizado pelo Tribunal do Trabalho da 

respectiva Região, de acordo com estas Instruções e as normas legais aplicáveis. 

Art. 3º O Tribunal Regional do Trabalho ou o respectivo Órgão Especial, onde houver, 

determinará a realização do concurso, desde que ocorra qualquer das seguintes hipóteses: 

a) extinção do prazo de validade do último concurso realizado; 

b) conveniência de realização imediata de novo concurso, mesmo antes da nomeação de todos 

os candidatos anteriormente aprovados. 

Parágrafo único. No caso da alínea "b" deste artigo, os candidatos anteriormente aprovados 

terão preferência, para fins de nomeação, sobre os candidatos aprovados no novo concurso. 

Art. 4º No ato em que determinar a realização do concurso, o Tribunal ou o Órgão Especial 

designará Comissão composta de seu Presidente, de um de seus juízes togados e de um 

representante indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil da sede da Região, 

cabendo ao primeiro a presidência dos trabalhos. 

§ 1º Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente 

do Tribunal; o juiz togado, pelo seu suplente; o representante da OAB, por outro advogado que 

a entidade tenha indicado. 

§ 2º O representante da Ordem dos Advogados do Brasil e seu suplente serão indicados pela 

Seccional Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil onde estiver sediado o Tribunal. 

§ 3º O Presidente da Comissão de Concurso designará, para servir como Secretário, um dos 

servidores lotados na sede da respectiva Região. 
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Art. 5º Compete à Comissão tomar todas as providências relativas à realização do concurso e 

designar as Comissões Examinadoras, em número igual ao das provas a serem realizadas, ad 

referendum do Tribunal em sua composição plenária ou de seu Órgão Especial. 

Art. 6º Compete ao Secretário da Comissão auxiliá-la em tudo quanto se tornar necessário e 

prestar assistência às Comissões Examinadoras. 

Art. 7º A inscrição será aberta mediante aviso publicado no Diário Oficial da União e dos 

Estados compreendidos na jurisdição do TRT, por 03 (três) vezes, com intervalo de, pelo 

menos, 05 (cinco) dias entre cada publicação e afixado no quadro de avisos e editais do 

Tribunal, facultada a divulgação por qualquer outro meio de comunicação. 

§ 1º Do aviso constarão: 

I - a remissão à Resolução Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho que rege o 

concurso para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto, com indicação da data da respectiva 

publicação no Diário da Justiça da União; 

II - os locais onde poderá ser encontrado o Edital de Concurso. 

III - prazo para inscrição. 

§ 2º A Comissão, na medida do possível, diligenciará no sentido de que a abertura da inscrição 

seja também divulgada nos órgãos de imprensa e na sede de outros Regionais. 

Art. 8º Constarão do edital, obrigatoriamente: 

a) o prazo de inscrição, que será de, no mínimo, 30 (trinta) dias, contados da última publicação 

do aviso no Órgão Oficial da União; 

b) a relação dos documentos necessários à inscrição; 

c) a composição da Comissão de Concurso e das Comissões Examinadoras, inclusive com os 

respectivos suplentes; 

d) a indicação das provas a serem realizadas, com especificação de sua natureza, e do 

programa do concurso elaborado pelo Tribunal Superior do Trabalho para cada disciplina; 

e) as informações consideradas necessárias ao perfeito esclarecimento dos interessados. 

Art. 9º O requerimento de inscrição será dirigido, por escrito, pelo candidato ou procurador 

habilitado, ao Presidente da Comissão de Concurso. 

§ 1º No ato da inscrição preliminar, o interessado exibirá documento oficial de identidade e 

apresentará declaração, segundo modelo aprovado pela Comissão de Concurso, na qual, sob 

as penas da lei, indicará: 

a) que é brasileiro (art. 12 da Constituição da República); 

b) que é diplomado em Direito, mencionando o nome do estabelecimento onde se graduou, a 

data da expedição do diploma e o número e a data do respectivo registro; 

c) que se acha quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e do serviço militar; 

d) que goza de boa saúde; 

e) que não registra antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício dos seus direitos 

civis e políticos; 



f) que não sofreu, no exercício da advocacia ou de função pública, penalidade por prática de 

atos desabonadores; 

g) que tem conhecimento das exigências contidas nas presentes instruções e com as quais está 

de acordo; 

§ 2º Se pretender concorrer às vagas de que trata o art. 40 da presente Resolução, deverá 

declarar-se, sob as penas da lei, pessoa portadora de deficiência, nos termos em que a 

considera o art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado na Seção 1 do 

Diário Oficial da União, de 21/12/1999; 

a) se for o caso, juntar ao requerimento de inscrição preliminar laudo médico atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência de que é portador, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à provável causa da 

deficiência. 

§ 3º No mesmo ato, o interessado fornecerá (02) dois retratos de frente, tamanho 3 X 4 

centímetros, e indicará nome e endereço de 03 (três) pessoas (autoridades ou professores 

universitários) que possam, a critério da Comissão de Concurso, prestar informações sobre o 

requerente. 

§ 4º O interessado fornecerá, ainda, em ordem cronológica, os períodos de atuação como juiz, 

membro do Ministério Público, advogado ou titular de função técnico-jurídica, pública ou 

privada, precisando o local e a época de exercício de cada um deles e nomeando as principais 

autoridades com as quais serviu ou esteve em contato, bem como os seus endereços atuais e o 

número dos respectivos telefones. 

§ 5º Aos candidatos inscritos será fornecido cartão de identidade. 

§ 6º Para a inscrição definitiva, a ser feita após aprovação na primeira prova escrita (alínea "a" 

do art. 15 e seu § 1o), a Comissão de Concurso exigirá do candidato habilitado à segunda fase, 

inclusive do candidato portador de deficiência, os documentos relativos à confirmação das 

declarações das alíneas "a" a "g", do parágrafo 1º, pelo modo, forma, prazo que estabelecer, 

sob pena de indeferimento da inscrição definitiva. 

§ 7º O candidato que estiver no exercício de cargo da Magistratura e do Ministério Público da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e Territórios fica dispensado do cumprimento das 

exigências das alíneas "c", "e" e "f". 

§ 8º Será processada como inscrição de candidato normal a requerida por aquele que invoque 

a condição de deficiente, mas deixe de atender, em seus exatos termos, às exigências previstas 

no parágrafo 2º, caput, e alínea "a". 

§ 9º O candidato portador de deficiência, que necessite de tratamento diferenciado para se 

submeter às provas, deverá requerê-lo, por escrito, à Comissão de Concurso, no ato da 

inscrição preliminar, indicando claramente, para tanto, quais as providências especiais de que 

carece. 

Art. 10. No requerimento de inscrição preliminar, o candidato consignará seu endereço 

particular, local de trabalho e número do telefone, se for o caso, para que lhe sejam feitas 

comunicações referentes aos atos do concurso. 

Art. 11. Os requerimentos de inscrição serão autuados separadamente. 



Art. 12. A comprovação do estado de saúde do candidato, para o fim da inscrição definitiva a 

que se refere a alínea "d" do § 1º do art. 9º, será feita através de atestado médico de clínico 

geral, importando sua não apresentação ou desconformidade com a declaração no 

indeferimento da inscrição definitiva, nulidade da aprovação e perda dos direitos decorrentes, 

sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração. 

Parágrafo único. A comprovação a que se refere o caput deste artigo não exime o candidato 

que vier a ser aprovado em definitivo no concurso de submeter-se aos exames médicos e 

laboratoriais exigidos para a posse em cargo público, quando esta ocorrer. 

Art. 13. A Comissão de Concurso investigará a idoneidade moral do candidato, deferindo ou 

indeferindo a inscrição definitiva, tendo em vista os requisitos do art. 9º destas Instruções e o 

resultado obtido através da investigação sobre a conduta do candidato. 

Parágrafo único. Garantido à Comissão de Concurso o sigilo da fonte de informação, o 

candidato, se o desejar, terá notícia dos motivos do indeferimento da inscrição. 

Art. 14. A Comissão de Concurso fará publicar, uma única vez, no Diário Oficial da União e do 

Estado ou dos Estados compreendidos na jurisdição do respectivo Tribunal Regional, a lista dos 

candidatos inscritos. 

Art. 15. O concurso constará de 05 (cinco) fases realizadas sucessivamente na seguinte ordem: 

a) prova escrita de Direito do Trabalho, Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho, 

Direito Previdenciário, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito 

Internacional, Direito Civil e Direito Comercial; 

a) prova escrita de Direito do Trabalho, Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho, 

Direito Previdenciário, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito 

Internacional e Comunitário, Direito Civil e Direito Comercial; (Redação dada pela Resolução 

Administrativa nº 965/2003) 

b) prova escrita de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Constitucional, 

Direito Processual Civil, Direito Administrativo e Direito Civil; 

c) prova prática — elaboração de uma sentença trabalhista; 

d) prova oral de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Constitucional e 

Direito Processual Civil; 

e) prova de títulos. 

§ 1º A primeira prova escrita (alínea "a"), englobando todas as matérias, constará de 100 (cem) 

questões objetivas, cada uma delas obrigatoriamente com 05 (cinco) alternativas, das quais 

apenas 01 (uma) correta. As questões serão agrupadas, preferencialmente, por disciplina ou 

explicitar-se-á sob a ótica de que disciplina a questão é formulada. Esta prova será realizada 

em 2 (duas) etapas de 50 (cinqüenta) quesitos cada e em dias consecutivos, para todos os 

candidatos. 

§ 2º Na aferição da prova prevista na alínea "a", as questões terão o mesmo valor, sendo 

considerado aprovado o candidato que acertar pelo menos 50 (cinqüenta) questões. 
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§ 2º Na aferição da prova prevista na alínea "a", as questões terão o mesmo valor, sendo 

considerado aprovado o candidato que: (Redação dada pela Resolução Administrativa nº 

965/2003) 

a) acertar pelo menos 50 (cinqüenta) questões; (Incluído pela Resolução Administrativa nº 

965/2003) 

b) estiver classificado entre os 200 (duzentos) primeiros candidatos. (Incluído pela Resolução 

Administrativa nº 965/2003)  

b) estiver classificado, nos concuros com até 1.500 (mil e quinhebntos) inscritos, entre os 200 

(duzentos) primeiros candidatos e, nos concursos com mais de 1.500 (mil e quinhentos) 

inscritos, entre os 300 (trezentos) primeiros candidatos. (Redação dada pela Resolução 

Administrativa nº 1233/2007) 

§ 3º As provas das fases previstas nas alíneas "a" a "d" terão caráter eliminatório.  

§ 3º - No caso de empate na 200ª (ducentésima) posição, serão convocados para a 2ª fase 

todos os candidatos que, nessa posição, tenham obtido a mesma nota. (Redação dada pela 

Resolução Administrativa nº 965/2003)  

§ 3º - No caso de empate na 200ª (ducentésima) posição dos concursos com até 1.500 (mil e 

quinhentos) inscritos e na 300ª (trecentésima) posição nos concursos com mais de 1.500 (mil e 

quinhentos) inscritos, serão convocados para a 2ª fase todos os candidatos que, nessas 

respectivas posições, tenham obtido a mesma nota. (Redação dada pela Resolução 

Administrativa nº 1233/2007)  

§ 4º - O candidato que obtiver, por meio de recurso, nota igual ou superior à que definiu a 

200ª (ducentésima) posição, não prejudicará os que, na primeira publicação, já tenham obtido 

a classificação. (Incluído pela Resolução Administrativa nº 965/2003) 

§ 4º - O candidato que obtiver, por meio de recurso, nota igual ou superior à que definiu a 

200ª (ducentésima) posição, nos concursos até 1500 (mil e quinhentos) inscritos, e na 300ª 

(trecentésima) posição, nos concursos com mais de 1500 (mil e quinhentos) inscritos, não 

prejudicará os que, na primeira publicação, já tenham obtido classificação. (Incluído pela 

Resolução Administrativa nº 1252/2007) 

§ 5º - As provas das fases previstas nas alíneas "a" a "d" do art. 15 terão caráter eliminatório. 

(Incluído pela Resolução Administrativa nº 965/2003)  

Art. 16. A Comissão de Concurso desempenhará as funções de Comissão Examinadora da 

prova de títulos.  

Art. 17. As demais Comissões Examinadoras serão compostas de 03 (três) membros, dos quais 

02 (dois) indicados pela Comissão de Concurso dentre juristas, juízes ou não, e 01 (um) pela 

Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o disposto no § 2º do artigo 4º. 

Parágrafo único. Haverá igual número de membros suplentes que poderão ser convocados, 

independentemente de afastamento ou impedimento do titular, para auxiliar na elaboração, 

aplicação e correção de qualquer das provas. 
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Art. 18. Os candidatos poderão impugnar, no prazo de 8 (oito) dias, contado do deferimento 

de sua inscrição provisória, a composição das Comissões de Concurso e Examinadoras, 

mediante petição escrita dirigida ao Tribunal ou Órgão Especial. 

§ 1º Constitui razão de impedimento dos componentes das Comissões de Concurso e 

Examinadoras a amizade íntima, a inimizade capital e o parentesco até terceiro grau com 

qualquer dos candidatos. Igualmente constitui impedimento o vínculo funcional entre membro 

de Comissão Examinadora e candidato que lhe preste serviço diretamente. 

§ 2º Julgada procedente a impugnação, far-se-á a substituição imediata do impugnado. 

Art. 19. O programa para a prova oral da alínea "d" do art. 15 constará, no mínimo, de 40 

(quarenta) e, no máximo, de 60 (sessenta) pontos e será elaborado pela Comissão 

Examinadora respectiva para efeito de sorteio, com a antecedência prevista no art. 24. 

Art. 20. Os títulos serão apresentados pelos candidatos que obtiverem aprovação nas provas 

escritas e oral, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da divulgação do resultado desta. 

§ 1º Os títulos serão apreciados em conjunto (art. 16), tendo como gabarito de pontos o 

estabelecido pela Comissão respectiva. 

§ 2º Somente serão considerados os títulos obtidos até a data prevista para o término das 

inscrições provisórias. 

Art. 21. Consideram-se títulos: 

a) trabalhos jurídicos reveladores da cultura geral do candidato, como livros, ensaios, teses, 

estudos, monografias etc; 

b) exercício do magistério em curso jurídico; 

c) exercício de cargo de Magistratura, Ministério Público ou para cujo desempenho se 

pressuponha conhecimento jurídico; 

d) aprovação em concurso para os cargos a que aludem as alíneas "b" e "c" deste artigo; 

e) conclusão de cursos de pós-graduação em matéria jurídica; 

f) participação ativa em congressos jurídicos, com proferimento de conferência, defesa de 

tese, participação em painel ou comissão; 

g) o curriculum universitário de aluno laureado em Faculdade de Direito; 

h) outros documentos que, a juízo da Comissão de Concurso, revelem cultura jurídica e 

valorizem o curriculum vitae do candidato. 

§ 1º Não constituem títulos: 

a) mero exercício de função pública para a qual não se exija conhecimento especializado em 

Direito; 

b) trabalho cuja autoria exclusiva do candidato não possa ser apurada; 

c) certificado de conclusão de cursos de qualquer natureza, quando a aprovação do candidato 

resultar de mera freqüência; 

d) atestados de capacidade técnica ou de boa conduta profissional; 

e) trabalhos forenses (sentenças, pareceres, razões de recursos, etc.). 



§ 2º A comprovação dos títulos relacionados pelo candidato deve ser feita através de 

documento considerado hábil pela Comissão de Concurso. 

Art. 22. A prova escrita do art. 15, alínea "a", será pré-elaborada pela Comissão Examinadora, 

com o indispensável sigilo, constando de questões sobre a matéria contida nos programas do 

concurso, de modo a permitir a avaliação do conhecimento jurídico dos candidatos. 

Art. 23. A prova prática, que constará de sentença trabalhista, com base em proposição pré-

elaborada, consistirá na solução objetiva de caso concreto e visará à avaliação do 

conhecimento especializado do candidato e o seu desempenho como julgador. 

Art. 24. Na prova oral, o candidato discorrerá e responderá a perguntas da Comissão 

Examinadora, a juízo desta, em ato público, na sede do Tribunal, sobre ponto do programa 

sorteado com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a juízo da Comissão 

Examinadora. 

Art. 25. As provas escritas e a prova prática terão a duração de 04 (quatro) horas, cada uma, e, 

na prova oral, que não excederá de 60 (sessenta) minutos para cada candidato, o tempo será 

dividido, proporcionalmente, entre os membros da Comissão Examinadora. 

Art. 26. Durante a realização das provas será proibida a consulta a quaisquer anotações, sendo 

facultado recorrer a textos legais sem comentários ou notas explicativas, exceto quanto à 

prova da alínea "a" do art. 15. 

Art. 27. A Comissão de Concurso comunicará aos candidatos o calendário das provas, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, considerando-se desclassificado o candidato que 

infringir o disposto no artigo anterior ou que não se apresentar no dia, hora e lugar 

previamente designados para realização de quaisquer das provas. 

Art. 28. Os candidatos terão ingresso no recinto e serão chamados para sorteio do ponto da 

prova oral na ordem de inscrição, devendo exibir, no ato, o cartão de identidade previsto no 

parágrafo 5º do art. 9º destas Instruções. 

Art. 29. A Comissão de Concurso providenciará para que as provas escritas e prática cheguem 

às Comissões Examinadoras sem identificação. 

§ 1º O candidato, ao entregar a prova, receberá comprovante de seu comparecimento. 

§ 2º O candidato que tornar identificável a prova será sumariamente desclassificado. 

Art. 30. Os examinadores entregarão ao Secretário da Comissão de Concurso, em sobrecartas 

fechadas, as notas das provas previstas nas alíneas "b" e "c" do art. 15, segundo a ordem de 

numeração da entrega das provas. Cada examinador atribuirá nota individual, em relação a 

cada prova, podendo oscilar de 0 (zero) a 10 (dez), expressa necessariamente em número 

inteiro. Não será permitido o fracionamento, quer da correção, quer da nota individual.  

§ 1º É vedado ao examinador lançar na prova qualquer observação, nota ou cota interlinear. 

§ 2º Concluída a correção de cada prova por todos os examinadores, a Comissão de Concurso, 

em sessão pública, abrirá os envelopes. O Secretário da Comissão de Concurso apurará a 

média das notas conferidas aos candidatos, pelos examinadores, que poderá ser fracionária, 

sendo de imediato proclamado o resultado. 

§ 3º É vedado, a qualquer título, o arredondamento de médias, inclusive da média final. 



§ 4º A identificação da prova objetiva ocorrerá também em sessão pública, presentes a 

Comissão de Concurso e a respectiva Comissão Examinadora. 

Art. 31. Considerar-se-á, de logo, eliminado o candidato que, em qualquer uma das provas de 

que tratam as alíneas "b" a "d" do art. 15, obtiver média inferior a 05 (cinco). 

Parágrafo único. O concurso de títulos não é eliminatório. Os pontos obtidos, de 0 (zero) a 10 

(dez), serão somados à média final do candidato para efeito de classificação. 

Art. 32. Será considerado aprovado o candidato que, nas provas das alíneas "b" a "d" do art. 

15, obtiver média final igual ou superior a 05 (cinco). 

Art. 32. Será considerado aprovado o candidato que, nas provas das alíneas ‘b’ a ‘d’ do art. 15, 

obtiver média final igual ou superior a 5 (cinco). (Redação dada pela Resolução Administrativa 

nº 1079/2005) 

§ 1º A classificação dos candidatos far-se-á em função da média aritmética obtida, apurando-

se esta pela soma das notas alcançadas nas provas das alíneas "b" a "d" do art. 15, dividido o 

resultado por 03 (três), à qual serão acrescidos os pontos pertinentes à prova de títulos.  

§ 1º A classificação dos candidatos far-se-á em função da média aritmética obtida, apurando-

se esta pela soma das notas alcançadas nas provas das alíneas ‘b’ a ‘d’ do art. 15, dividido o 

resultado por 3 (três), à qual serão acrescidos os pontos pertinentes à prova de títulos. 

(Redação dada pela Resolução Administrativa nº 1079/2005) 

§ 2º Em caso de empate, após o somatório das notas obtidas na prova de títulos, terá 

preferência, na ordem de classificação, o candidato que, sucessivamente, houver obtido 

melhor nota nas provas indicadas nas alíneas "c", " b" , "d" e "e" do art. 15 destas Instruções, 

nessa ordem. 

§ 2º Em caso de empate, caso haja candidatos maiores de 60 (sessenta) anos, o primeiro 

critério de desempate será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. (Redação 

dada pela Resolução Administrativa nº 1079/2005) 

§ 3º Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 

§ 3º Persistindo o empate, após o somatório das notas obtidas na prova de títulos, terá 

preferência, na ordem de classificação, o candidato que, sucessivamente, houver obtido 

melhor nota nas provas indicadas nas alíneas ‘c’, ‘b’, ‘d’ e ‘e’ do art. 15 destas Instruções nessa 

ordem. (Redação dada pela Resolução Administrativa nº 1079/2005) 

§ 4º Remanescendo candidatos empatados com menos de 60 anos, terá preferência o 

candidato de idade mais avançada. (Incluído pela Resolução Administrativa nº 1079/2005)  

Art. 33. A Comissão do Concurso enviará a relação dos candidatos aprovados, segundo a 

ordem de classificação, ao Tribunal Regional do Trabalho ou Órgão Especial, para efeito de 

homologação e proclamação do resultado, em sessão pública, anunciada pelo Diário Oficial do 

lugar em que se realizou o concurso, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas. 

Art. 34. Homologado o concurso, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho providenciará 

a publicação do nome dos candidatos aprovados, por ordem de classificação, no Diário Oficial 

do lugar em que se realizou o concurso e no Diário Oficial da União. 
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Parágrafo único. A relação dos candidatos que não lograram aprovação, em qualquer das 

provas, não será divulgada. 

Art. 35. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, após o cumprimento do disposto no 

art. 34 destas Instruções, procederá à nomeação dos candidatos aprovados, para 

preenchimento das vagas existentes, observada a ordem rigorosa de classificação. 

Art. 35. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, no 30º (trigésimo) dia após a 

publicação da homologação do concurso, procederá à nomeação dos candidatos aprovados, 

para preenchimento das vagas existentes, observada a ordem rigorosa de classificação e a 

comprovação de que possuam, na data da nomeação, três anos, no mínimo, de atividade 

jurídica. (Redação dada pela Resolução Administrativa nº 1046/2005) 

Art. 35. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, até o 30º (trigésimo) dia após a 

publicação da homologação do concurso, procederá à nomeação dos candidatos aprovados, 

para preenchimento das vagas existentes, observada a ordem rigorosa de classificação e a 

comprovação de que possuam, na data da nomeação, três anos, no mínimo, de atividade 

jurídica. (Redação dada pela Resolução Administrativa nº 1161/2006) 

Art. 35. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, até o 30º (trigésimo) dia após a 

publicação da homologação do concurso, procederá à nomeação dos candidatos aprovados, 

para preenchimento das vagas existentes, observada a ordem rigorosa de classificação e a 

comprovação de que possuam, na data da inscrição definitiva, três anos, no mínimo, de 

atividade jurídica. (Redação dada pela Resolução Administrativa nº 1172/2006) 

§ 1º A data de nomeação será prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil seguinte à do 

vencimento se recair em dia em que não há expediente no Tribunal. (Incluído do pela 

Resolução Administrativa nº 1046/2005) 

§ 2º Todos os candidatos aprovados no concurso deverão apresentar a documentação 

comprobatória do tempo de atividade jurídica até a data designada para a primeira nomeação. 

(Incluído do pela Resolução Administrativa nº 1046/2005)  

§ 2º Todos os candidatos deverão apresentar a documentação comprobatória do tempo de 

atividade jurídica até a data da inscrição definitiva. (Redação dada pela Resolução 

Administrativa nº1172/2006)  

§ 3º Ressalvada a hipótese do § 4º, os candidatos aprovados e que não provem, na data da 

nomeação, os 3 (três) anos de atividade jurídica de que trata este artigo não serão 

desclassificados imediatamente e poderão ser nomeados para vagas que surgirem durante o 

prazo de validade do concurso, desde que, nesse período, completem o mencionado requisito 

temporal, mantida a ordem rigorosa de classificação. (Incluído do pela Resolução 

Administrativa nº 1046/2005)  

§ 3º Os candidatos que não provem, na data da inscrição definitiva, os 3 (três) anos de 

atividade jurídica de que trata este artigo serão desclassificados imediatamente. (Incluído do 

pela Resolução Administrativa nº 1046/2005)  

§ 4º Se não houver candidatos aprovados em número suficiente para preenchimento das 

vagas existentes, que atendam à exigência de três anos de atividade jurídica, o concurso 

perderá a validade. (Incluído do pela Resolução Administrativa nº 1046/2005)  
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§ 4º (Revogado pela Resolução Administrativa nº 1172/2006)  

§ 5º Considera-se atividade jurídica o efetivo exercício, por prazo não inferior a 3 (três) anos, 

ainda que não consecutivos: (Incluído do pela Resolução Administrativa nº 1046/2005)  

§ 5° Considera-se atividade jurídica o efetivo exercício, por bacharel em Direito, pelo prazo não 

inferior a 3 (três) anos, ainda que não consecutivos: (Redação dada pela Resolução 

Administrativa nº1172/2006)  

a) da advocacia, sob inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; (Incluído do pela Resolução 

Administrativa nº 1046/2005)  

b) de cargo, emprego ou função pública, ou magistério jurídico, privativos de bacharel em 

Direito, sejam efetivos, permanentes ou de confiança; e (Incluído do pela Resolução 

Administrativa nº 1046/2005)  

b) de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exijam a utilização 

preponderante de conhecimento jurídico, vedada a contagem do estágio acadêmico ou 

qualquer outra atividade anterior à colação de grau. (Redação dada pela Resolução 

Administrativa nº1172/2006)  

c) na condição de bacharel em Direito, de cargo, emprego ou função pública de nível superior, 

com atividades eminentemente jurídicas. (Incluído do pela Resolução Administrativa nº 

1046/2005)  

§ 5º-A Serão admitidos no cômputo do período de atividade jurídica os cursos de Pós-

Graduação na área jurídica reconhecidos pelas Escolas Nacionais de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados de que tratam o art. 105, parágrafo único, inciso I, e o art. 

111-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, ou pelo Ministério da Educação, desde que 

integralmente concluídos com aprovação. (Incluído pela Resolução Administrativa nº 

1172/2006)  

§ 6° A atividade jurídica, como advogado, sem contar estágio, será comprovada mediante 

certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais relativamente aos processos em que 

haja funcionado o candidato, ou por cópia autenticada de atos privativos, e, em qualquer caso, 

acompanhada de certidão de inscrição na OAB, relativa a todo o período. (Incluído do pela 

Resolução Administrativa nº 1046/2005)  

§ 6° A atividade jurídica, como advogado, sem contar estágio, será comprovada mediante 

certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais relativamente aos processos em que 

haja funcionado o candidato, ou por cópia autenticada de atos privativos, e, em qualquer caso, 

acompanhada de certidão de inscrição na OAB, relativa a três exercícios forenses. (Redação 

dada pela Resolução Administrativa nº1172/2006)  

§ 7º Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em 

cinco atos privativos de advogado (Lei nº 8.906, de 04.07.1994, art. 1º), em causas distintas. 

(Incluído do pela Resolução Administrativa nº 1046/2005)  

§ 8º A comprovação de exercício de atividade jurídica, nos demais casos, dar-se-á mediante 

apresentação de cópia do respectivo ato de nomeação, contratação ou designação 
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acompanhada da norma legal ou ato normativo outro que discipline os requisitos do cargo, 

emprego ou função, ou mediante certidão ou declaração fornecida pelo órgão ou entidade 

competente, sob as penas da lei. (Incluído do pela Resolução Administrativa nº 1046/2005)  

§ 8º A comprovação de exercício de atividade jurídica, nos demais casos, dar-se-á mediante 

apresentação de cópia do respectivo ato de nomeação, contratação ou designação 

acompanhada da norma legal ou ato normativo outro que discipline os requisitos do cargo, 

emprego ou função, ou mediante certidão ou declaração circunstanciada fornecida pelo órgão 

ou entidade competente, sob as penas da lei. (Redação dada pela Resolução Administrativa 

nº1172/2006) 

Art. 36. O Secretário da Comissão de Concurso lavrará atas de todos os atos praticados, 

mantendo sob sua guarda a documentação relativa ao concurso e, mediante despacho do 

Presidente da Comissão, recolhê-las-á ao arquivo do Tribunal, após concluídos os trâmites do 

concurso. Encerrado o prazo de validade do concurso, a documentação poderá ser destruída. 

Art. 37. O concurso será válido pelo prazo de 02 (dois) anos, contado da publicação da lista 

definitiva dos candidatos aprovados, podendo ser prorrogado uma única vez, no máximo por 

igual prazo, a critério exclusivo do Tribunal Regional ou Órgão Especial.  

§ 1º A nomeação para as novas vagas abertas durante o período de validade do concurso dar-

se-á no 30º (trigésimo) dia, contado a partir da data de abertura da vaga, observada a ordem 

de classificação no concurso e o disposto no § 1º do art. 35º. (Incluído pela Resolução 

Administrativa nº1046/2005) 

§ 2º Sempre que houver nova vaga aberta durante a vigência do concurso haverá a publicação, 

no Diário Oficial da União, da data em que se dará a nomeação para preenchimento da vaga 

respectiva, devendo os candidatos aprovados comprovar a exigência relativa à atividade 

jurídica, nos termos do § 2º do artigo 35. (Incluído pela Resolução Administrativa 

nº1046/2005)  

Parágrafo único. A nomeação para as novas vagas abertas durante o período de validade do 

concurso dar-se-á até o 30º (trigésimo) dia, contado a partir da data de abertura da vaga, 

observada a ordem de classificação no concurso e o disposto no § 1º do art. 35. (Incluído pela 

Resolução Administrativa nº 1172/2006)  

Art. 38. O candidato recolherá ao Tesouro Nacional, em conta do Banco do Brasil S.A. a ser 

indicada pelo Tribunal Regional do Trabalho no edital do concurso, taxa de inscrição no valor 

de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração do cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 

admitido arredondamento de centavos para real, cujo comprovante deverá ser anexado ao 

requerimento de que trata o art. 9º desta Resolução. 

Parágrafo único. As despesas efetuadas na realização do concurso obedecerão às normas de 

direito financeiro aplicáveis e integrarão a tomada ou prestação de contas dos responsáveis 

junto ao Tribunal de Contas da União. 

Art. 38. O candidato recolherá ao Tesouro Nacional, em conta do Banco do Brasil S.A. a ser 

indicada pelo Tribunal Regional do Trabalho no edital do concurso, taxa de inscrição no valor 

de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da remuneração do cargo de Juiz do Trabalho 

Substituto, admitido arredondamento de centavos para real, cujo comprovante deverá ser 
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anexado ao requerimento de que trata o art. 9º desta Resolução. (Redação dada pela 

Resolução Administrativa nº 1199/2007) 

Parágrafo único. A nova taxa de inscrição não se aplica aos concursos cujo edital tenha sido 

publicado em data anterior a vigência deste Ato. (Redação dada pela Resolução Administrativa 

nº 1199/2007) 

Art. 39. Todas as despesas referentes a viagens, cursos, alimentação, estada para a realização 

de provas e ao atendimento a qualquer convocação do Presidente do Tribunal, da Comissão de 

Concurso e das Bancas Examinadoras, correrão por conta exclusiva do candidato. 

Art. 40. Reservar-se-ão às pessoas portadoras de deficiência 10% (dez por cento) do total de 

vagas oferecidas no edital do concurso, arredondado para o número inteiro imediatamente 

superior, caso fracionário o resultado da aplicação do percentual. 

§ 1º Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas 

categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

§ 2º O candidato portador de deficiência aprovado na prova a que se refere a alínea "c" do art. 

15 submeter-se-á, em dia e hora designados pela Comissão de Concurso, sempre antes da 

realização da prova oral, à avaliação de Comissão Multiprofissional quanto à existência e 

compatibilidade da deficiência com as atribuições inerentes à função judicante. 

§ 3º A Comissão Multiprofissional, designada pela Comissão de Concurso, será composta por 

02 (dois) médicos e 03 (três) juízes do Tribunal Regional do Trabalho, cabendo ao mais antigo 

destes presidi-la.  

§ 4º A Comissão Multiprofissional, necessariamente até 03 (três) dias antes da data fixada para 

a realização da prova oral, proferirá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato 

como deficiente e sobre a sua aptidão para o desempenho do cargo. 

§ 5º A seu juízo, a Comissão Multiprofissional poderá solicitar parecer de profissionais 

capacitados na área da deficiência que estiver sendo avaliada, os quais não terão direito a 

voto. 

§ 6º Concluindo a Comissão Multiprofissional pela inexistência da deficiência ou por sua 

insuficiência, passará o candidato a concorrer às vagas não reservadas.  

§ 7º O candidato portador de deficiência concorrerá a todas as vagas oferecidas, utilizando-se 

das vagas reservadas somente quando, tendo sido aprovado, for insuficiente a classificação 

obtida no quadro geral de candidatos para habilitá-lo à nomeação. 

§ 8º Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de 

condições com os  demais candidatos no que  tange ao conteúdo,   avaliação,    duração, 

horário e local de aplicação das provas, ressalvada, quanto à forma de prestação das provas, a 

deliberação da Comissão de Concurso ao requerimento previsto no art. 9º, § 9º. 

§ 9º Não preenchidas por candidatos portadores de deficiência as vagas reservadas, serão 

ocupadas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem de 

classificação no concurso. 

§ 10º A classificação de candidatos portadores de deficiência obedecerá aos mesmos critérios 

adotados para os demais candidatos. 
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Art. 41. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Concurso. 

Art. 42. Estas Instruções entrarão em vigor na data de sua publicação. 

Parágrafo único. Os concursos abertos até a data de vigência destas Instruções deverão reger-

se pelas anteriores. 

Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Resoluções Administrativas nº 

116/82, 14/82, 07/92, 10/89, 73/91, 20/92, 174/95, 324/96, 492/98, 100/94 e 111/94, do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala de Sessões, 21 de novembro de 2002. 

VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 

  

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 907/2002 

PROGRAMA PARA CONCURSO DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 

 

· DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO  

1) Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, natureza, funções, autonomia.  

2) Fundamentos e formação histórica do Direito do Trabalho. Tendências atuais do Direito do 

Trabalho. Flexibilização. Desregulamentação. 

3) Fontes formais do Direito do Trabalho. Conceito, classificação e hierarquia. Conflitos e suas 

soluções.  

4) Hermenêutica: interpretação, integração e aplicação do Direito do Trabalho. Métodos 

básicos de exegese. O papel da eqüidade. Eficácia das normas trabalhistas no tempo e no 

espaço. Revogação. Irretroatividade. Direito adquirido. 

5) Princípios do Direito do Trabalho. Princípios constitucionais do Direito do Trabalho. 

Distinção entre princípio e norma. 

6) Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissões de Conciliação Prévia. 

7) Relação de trabalho e relação de emprego. Estrutura da relação empregatícia: elementos 

componentes; natureza jurídica. 

8) Relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, eventual, temporário, avulso. 

Portuário. Lei nº 8.630/93. Estágio. Cooperativas de mão-de-obra. Contratos de trabalho por 

equipe. 

9) Empregado: conceito, caracterização. Altos empregados: trabalhadores intelectuais, 

exercentes de cargos de confiança. Os diretores e os sócios. Mãe social. Índios. Aprendiz. 

Empregado doméstico. 

10) Empregador: conceito, caracterização. Cartório não oficializado. Empresa e 

estabelecimento. Grupo econômico. Sucessão de empregadores. Consórcio de empregadores. 

Situações de responsabilização empresarial.  



11) Trabalho rural: empregador, empregado e trabalhador rural. Normas de proteção ao 

trabalhador rural. 

12) Terceirização no Direito do Trabalho. Terceirização lícita e ilícita. Trabalho temporário. 

Entes estatais e terceirização. Responsabilidade na terceirização. 

13) Contrato de emprego: denominação, conceito, classificação, caracterização. Trabalho 

voluntário. Morfologia do contrato. Elementos integrantes: essenciais, naturais, acidentais.  

14) Modalidades de contratos de emprego. Tipos de contratos a termo. Contrato de 

experiência e período de experiência. Contrato de emprego e contratos afins. Diferenças entre 

contratos de trabalho e locação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato, 

sociedade e parceria. Pré-contratações: requisitos para configuração, efeitos, direitos 

decorrentes, hipótese de perdas e danos. 

15) Formas de invalidade do contrato de emprego. Nulidades: total e parcial. Trabalho ilícito e 

trabalho proibido. Efeitos da declaração de nulidade. 

16) Trabalho infantil. Conceito e normas legais aplicáveis. Penalidades. Efeitos da contratação. 

Doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Tratamento legal e constitucional. 

Os Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente: composição e atribuições. 

(Incluído pela Resolução Administrativa nº 965/2003)  

17) Normas de proteção ao trabalhador adolescente. Limites à contratação. Estágio e 

aprendizagem: conceitos, distinção e características. Direitos do estagiário e do aprendiz. 

Requisitos para a adoção válida dos regimes de estágio e de aprendizagem. Trabalho 

voluntário. (Incluído pela Resolução Administrativa nº 965/2003) 

18) Efeitos do contrato de emprego: direitos, deveres e obrigações das partes. Efeitos conexos 

do contrato: direitos intelectuais; invenções do empregado; indenizações por dano moral e 

material. Os poderes do empregador no contrato de emprego: diretivo, regulamentar, 

fiscalizatório e disciplinar. 

19) Duração do trabalho. Fundamentos e objetivos. Jornada de trabalho e horário de trabalho. 

Trabalho extraordinário. Acordo de prorrogação e acordo de compensação de horas. Banco de 

horas. Horas in itinere. Empregados excluídos do direito às horas extras. Art. 62 da CLT. 

Jornadas especiais de trabalho. Bancário. Função de confiança. Trabalho em regime de 

revezamento e em regime de tempo parcial. 

20) Repousos. Repousos intrajornada e interjornada. Repouso semanal e em feriados. 

Remuneração simples e dobrada. Descanso anual: férias. 

21) Remuneração e salário: conceito, distinções. Gorjetas. Caracteres e classificação do salário. 

Composição do salário. Modalidades de salário. Adicionais. Gratificação. Comissões. 13º 

salário. Parcelas não-salariais. Salário e indenização. Salário in natura e utilidades não-salariais.  

22) Formas e meios de pagamento do salário. Proteção ao salário. 

23) Equiparação salarial. O princípio da igualdade de salário. Desvio de função. 

24) Alteração do contrato de emprego. Alteração unilateral e bilateral. Transferência de local 

de trabalho. Remoção. Reversão. Promoção e rebaixamento. Alteração de horário de trabalho. 

Redução de remuneração. Jus variandi. 

http://intranet.tst.gov.br/dgcj/indiceresolucoes/resadm/965.htm
http://intranet.tst.gov.br/dgcj/indiceresolucoes/resadm/965.htm


25) Interrupção e suspensão do contrato de trabalho: conceito, caracterização, distinções. 

Situações tipificadas e controvertidas. 

26) Cessação do contrato de emprego: causas e classificação. Rescisão unilateral: despedida do 

empregado. Natureza jurídica da despedida. Limites. Rescisão unilateral: demissão do 

empregado. Aposentadoria. Força maior. Factum principis Morte. Resolução por 

inadimplemento das obrigações do contrato. Despedida indireta. Falta grave. Justa causa. 

Princípios. Espécies.  

27) Obrigações decorrentes da cessação do contrato de emprego. Indenização por tempo de 

serviço: conceito e fundamento jurídico. Indenização nos casos de contrato a termo. Aviso 

prévio. Multa do art. 477 da CLT. Procedimentos e direitos concernentes à cessação do 

contrato. Homologação. Quitação. Eficácia liberatória. 

28) Estabilidade e garantias provisórias de emprego: conceito, caracterização e distinções. 

Formas de estabilidade. Teoria da nulidade da despedida arbitrária. Renúnciaà estabilidade. 

Homologação. Despedida de empregado estável. Efeitos da dispensa arbitrária ou sem justa 

causa: readmissão e reintegração. Indenizações rescisórias. Despedida obstativa. 

29) O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

30) Prescrição e decadência no Direito do Trabalho. 

31) Segurança e higiene do trabalho. Labor em circunstâncias agressoras da saúde e segurança 

do empregado. Periculosidade e insalubridade. Trabalho da criança, do menor e da mulher. A 

discriminação no contrato de trabalho. Trabalho noturno.  

32) Súmulas da jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do 

Trabalho.  

· DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

1) Direito Coletivo do Trabalho: definição, denominação, conteúdo, função. Os conflitos 

coletivos de trabalho e mecanismos para sua solução. Direito Coletivo: o problema das fontes 

normativas e dos princípios jurídicos.  

2) Liberdade sindical. Convenção nº 87 da OIT. Organização sindical. Modelo sindical brasileiro. 

Conceito de categoria. Categoria profissional diferenciada. Dissociação de categorias. 

Membros da categoria e sócios do sindicato.  

3) Entidades sindicais: conceito, natureza jurídica, estrutura, funções, requisitos de existência e 

atuação, prerrogativas e limitações. Garantias sindicais. Sistemas sindicais: modalidades e 

critérios de estruturação sindical; o problema no Brasil.  

4) Negociação coletiva. Função. Níveis de negociação. Instrumentos normativos negociados: 

acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. Efeitos das cláusulas. Cláusulas obrigacionais 

e cláusulas normativas. Incorporação das cláusulas nos contratos de emprego.  

5) Mediação e arbitragem no Direito do Trabalho. Poder normativo da Justiça do Trabalho. 

6) Atividades do Sindicato. Condutas anti-sindicais: espécies e conseqüências. 

7) A greve no direito brasileiro. 

8) Direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos na esfera trabalhista. 



  

· DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

1) Direito Processual do Trabalho. Princípios. Fontes. Autonomia. Interpretação. Integração. 

Eficácia.  

2) Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento, jurisdição e competência 

de seus órgãos. Os juízos de Direito investidos de jurisdição trabalhista. Corregedoria-Geral e 

Regional do Trabalho. Atribuições.  

3) O Ministério Público do Trabalho. Organização. Competência. Atribuições. Lei 

Complementar nº 75/93. Inquérito civil público. 

4) Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria, das pessoas, funcional e do lugar. 

Conflitos de Competência. 

5) Partes, procuradores, representação, substituição processual e litisconsórcio. Assistência 

Judiciária. Justiça Gratuita. Jus Postulandi. Mandato tácito. 

6) Atos, termos e prazos processuais. Despesas processuais. Responsabilidade. Custas e 

emolumentos. Comunicação dos atos processuais. Notificação. 

7) Vícios do ato processual. Espécies. Nulidades no processo do trabalho: extensão, princípios, 

argüição, declaração e efeitos. Preclusão. 

8) Dissídio individual e dissídio coletivo. Distinção. Dissídio individual: procedimentos comum e 

sumaríssimo. Petição inicial: requisitos, emenda, aditamento, indeferimento. Pedido.  

9) Audiência. "Arquivamento". Conciliação. Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta. 

Revelia. Exceções. Contestação. Compensação. Reconvenção. 

10) Provas no processo do trabalho: princípios, peculiaridades, oportunidade e meios. 

Interrogatórios. Confissão e conseqüências. Documentos. Oportunidade de juntada. Incidente 

de falsidade. Perícia. Sistemática de realização das perícias. Testemunhas. Compromisso, 

impedimentos e conseqüências. Ônus da prova no processo do trabalho. 

11) Sentença nos dissídios individuais. Honorários periciais e advocatícios. Termo de 

conciliação e seus efeitos: perante as partes e terceiros. INSS. 

12) Sistema recursal trabalhista. Princípios, procedimento e efeitos dos recursos. Recurso 

ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento e embargos de declaração. Recurso 

adesivo. Pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Juízos de admissibilidade e 

de mérito do recurso.  

13) Recurso de revista. Pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Prequestionamento. 

Matéria de fato. Efeitos. Juízo de admissibilidade. Recurso nos dissídios coletivos. Efeito 

suspensivo. 

14) Execução Trabalhista. Execução provisória e execução definitiva. Carta de sentença. 

Aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais. Execução de quantia certa contra devedor 

solvente. Execução de títulos extrajudiciais. Execução da massa falida. Liquidação da Sentença. 

Mandado de Citação. Penhora.  



15) Embargos à Execução. Exceção de pré-executividade. Impugnação à sentença de 

liquidação. Embargos de Terceiro. Fraude à execução. 

16) Expropriação dos bens do devedor. Arrematação. Adjudicação. Remição. Execução contra a 

Fazenda Pública: precatórios e dívidas de pequeno valor. 

17) Execução das contribuições previdenciárias: competência, alcance e procedimento. 

18) Inquérito para apuração de falta grave. Conceito e denominação. Cabimento. Prazo. 

Julgamento do inquérito. Natureza e efeitos da sentença. 

19) Ações civis admissíveis no processo trabalhista: ação de consignação em pagamento, ação 

de prestação de contas, mandado de segurança e ação monitória. Ação anulatória: de 

sentença e de cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

20) Ação civil pública. Ação civil coletiva. Legitimados, substituição processual, condenação 

genérica e liquidação. Coisa julgada e litispendência. 

21) Dissídio Coletivo. Conceito. Classificação. Competência. Instauração: prazo, legitimação e 

procedimento. Sentença normativa. Efeitos e vigência. Extensão das decisões e revisão. Ação 

de Cumprimento. 

22) Ação rescisória no processo do trabalho. Cabimento. Competência. Fundamentos de 

admissibilidade. Juízo rescindente e juízo rescisório. Prazo para propositura. Início da 

contagem do prazo. Procedimento e recurso.  

23) Tutela antecipatória de mérito e tutelas cautelares no Direito Processual do Trabalho. 

24) Súmulas da jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito 

Processual do Trabalho. 

25) Procedimento sumaríssimo.  

26) Correição parcial. Reclamação à instância superior.  

· DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

1) Princípios fundamentais do processo civil. 

2) Jurisdição e competência: conceito, formas, limites e modificações da competência. 

3) Ação: conceito, classificação, espécies, natureza jurídica. Ação e pretensão. Condições da 

ação. 

4) Processo: conceito e natureza jurídica. Relação jurídica processual e relação jurídica 

material. Objeto do processo: mérito da causa. Processo e procedimento. Tipos de processo: 

processo de conhecimento, processo cautelar e processo de execução. Noções. Conceito. 

5) Formação, suspensão e extinção do processo. Pressupostos processuais. Ausência. Efeitos. 

Efetividade do processo. 

6) Sujeitos da relação processual. Parte. Conceito. Capacidade de ser parte e capacidade de 

estar em Juízo. Legitimação ordinária e extraordinária: substituição processual. Procuradores. 

Ministério Publico. O Juiz. Intervenção de terceiros. Assistência. 

7) Atos processuais. Prazos. Despesas processuais. Honorários. 



8) Petição inicial: requisitos e vícios. Pedido: noções gerais, espécies, interpretação e alteração. 

Cumulação de pedidos. 

9) Tutela inibitória e antecipação de tutela. Tutela específica e antecipada das obrigações de 

fazer e não fazer. 

10) Resposta do réu: defesa direta e defesa indireta. Contestação, exceção e objeção. Exceções 

processuais: incompetência, impedimento e suspeição. Reconvenção. Revelia. A carência de 

ação. Litispendência, conexão e continência de causa.  

11) Prova: conceito; objeto; prova de direito; prova ilícita. Ônus da prova: finalidade, 

princípios, disciplina. Iniciativa probatória do juiz. Prova emprestada. Apreciação da prova: 

papel do juiz, sistemas. Indício e presunções. 

12) Sentença: conceito, classificação, requisitos e efeitos. Julgamento extra, ultra e citra petita. 

Coisa julgada: limites e efeitos. Coisa julgada e preclusão. Espécies de preclusão. 

13) Recursos: princípios gerais e efeitos. Recurso adesivo e reexame necessário. Embargos de 

declaração. Recurso extraordinário e recurso especial. Natureza e fins. Hipóteses de 

cabimento.  

14) Ação civil de improbidade administrativa. 

15) Incidente de uniformização de jurisprudência. 

16) Processo de execução. Partes. Liquidação. Natureza jurídica da liquidação e modalidades. 

Títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Responsabilidade patrimonial. Bens impenhoráveis. 

Execução das obrigações de fazer e não fazer. Execução contra a Fazenda Pública. 

17) Processo cautelar: disposições e princípios gerais, liminares, sentença cautelar e seus 

efeitos. Medidas cautelares específicas: arresto, seqüestro, busca e apreensão, exibição, 

produção antecipada de provas e protesto. 

· DIREITO CONSTITUCIONAL 

1) Constituição. Conceito, objeto e elementos. Supremacia da Constituição. Tipos de 

Constituição. Poder Constituinte. Emenda, Reforma e Revisão Constitucionais.  

2) Princípios constitucionais: validade, eficácia e aplicação. Princípio da isonomia. Princípios 

constitucionais do trabalho.  

3) Normas constitucionais. Classificação. Aplicabilidade. Normas constitucionais e 

inconstitucionais. Interpretação da norma constitucional. 

4) Dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais, difusos e coletivos. 

Tutelas constitucionais das liberdades: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança 

individual e coletivo, mandado de injunção e ação popular. Dos direitos sociais. Da associação 

sindical: autonomia, liberdade e atuação.  

5) Constituição e Processo: direitos e garantias fundamentais de natureza processual. 

6) Da Administração Pública. Estruturas Básicas. Servidores Públicos. Princípios constitucionais. 

7) Princípio da separação dos Poderes: implicação, evolução e tendência. 

8) Poder Legislativo. Organização. Atribuições do Congresso Nacional. Fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária. Competências do Senado e da Câmara. Processo legislativo. 



9) Poder Executivo. Presidencialismo e Parlamentarismo. Ministros de Estado. Presidente da 

República: poder regulamentar. Medidas provisórias. União. Competência. Bens da União. 

Estado-membro. Competência. Autonomia. Distrito Federal. Territórios Federais. Municípios. 

Competência. Regiões metropolitanas. 

10) Poder Judiciário. Organização. Órgãos e Competência. Supremo Tribunal Federal, Superior 

Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho. Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do 

Trabalho. Estatuto Constitucional da Magistratura. Garantias da Magistratura. Estatuto. 

11) Controle da constitucionalidade das leis: conceito, espécies, ação direta de 

inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e argüição de descumprimento 

de preceito fundamental. Controle difuso. Efeitos da declaração de constitucionalidade das 

leis. 

12) Das Finanças Públicas: normas gerais; dos orçamentos. Execução contra a Fazenda Pública. 

13) Da Ordem Econômica e Financeira. Dos princípios gerais da atividade econômica. Atividade 

Econômica do Estado. Propriedade na Ordem Econômica. Regime constitucional da 

propriedade: função socio-ambiental. Sistema Financeiro Nacional. 

14) Ordem Social. Seguridade Social. Meio Ambiente. Da família, da Criança, do Adolescente, 

do Idoso, dos Índios. 

15) Federação brasileira: características, discriminação de competência na Constituição de 

1988. 

16) Advocacia Geral da União, representação judicial e consultoria jurídica dos Estados e do 

Distrito Federal. 

· DIREITO ADMINISTRATIVO 

1) Princípios informativos da administração pública. 

2) Ato administrativo: conceito, classificação, requisitos e revogação. Atos administrativos 

vinculados e discricionários. O mérito do ato administrativo. 

3) Vícios do ato administrativo. Atos administrativos nulos e anuláveis. Teoria dos motivos 

determinantes. 

4) Administração direta e indireta. Autarquia. Sociedade de economia mista. Empresa pública. 

Fundação pública. Agências reguladoras e executivas. 

5) Poderes da administração: hierárquico; disciplinar; regulamentar e de polícia. Poder de 

polícia: conceito. Polícia judiciária e polícia administrativa. As liberdades públicas e o poder de 

polícia. 

6) Responsabilidade civil do Estado: fundamentos; responsabilidade sem culpa; 

responsabilidade por ato do servidor e por ato judicial. Ação regressiva. 

7) Controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos: limites, privilégios da 

administração e meios de controle. 

8) Bens públicos. Imprescritibilidade e impenhorabilidade. 



9) Agentes públicos. Servidor público e funcionário público. Direito de sindicalização e direito 

de greve do servidor público. Regime Jurídico dos servidores públicos civis da União: Lei 8.112, 

de 11/12/1990. Natureza jurídica da relação de emprego público. Agentes políticos.  

10) Improbidade Administrativa. 

11) Inquérito civil público: natureza, objeto, instauração e conclusão. Ajustamento de conduta. 

12) Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias.  

· DIREITO PENAL 

1) Conceitos penais aplicáveis ao Direito do Trabalho: dolo; culpa; reincidência; circunstâncias 

agravantes; circunstâncias atenuantes; majorantes e minorantes.  

2) Tipo e tipicidade penal. Exclusão. legítima defesa e estado de necessidade. 

3) Crime: conceito, tentativa, consumação, desistência voluntária, arrependimento eficaz, 

culpabilidade, co-autoria e comparticipação. 

4) Crimes contra a liberdade pessoal. 

5) Crimes contra o patrimônio: estelionato, apropriação indébita, furto, roubo receptação, 

extorsão e dano. 

6) Crimes contra a honra. 

7) Crime de abuso de autoridade. 

8) Crimes contra a administração da justiça. 

9) Direito Penal do Trabalho: crimes contra a organização do trabalho; condutas criminosas 

relativas à anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social; retenção de salário: 

apropriação indébita e sonegação das contribuições previdenciárias. 

10) Crimes de falsidade documental: falsificação de documento público, falsificação de 

documento particular, falsidade ideológica, falsidade de atestado médico, uso de documento 

falso e supressão de documento. 

· DIREITO INTERNACIONAL E COMUNITÁRIO 

1) Sujeitos do direito internacional público: Estados e Organizações Internacionais. 

2) Órgãos das relações entre os Estados: agentes diplomáticos; representantes consulares; 

Convenções de Viena de 1961 e 1963; as Missões Especiais. 

3) A imunidade de jurisdição dos Estados: origem, fundamentos e limites. Imunidade de 

execução. 

4) Atividades do estrangeiro no Brasil: limitações (constitucionais); imigração espontânea e 

dirigida. 

5) Tratados Internacionais: vigência e aplicação no Brasil. 

6) Organização Internacional do Trabalho: história; órgãos; papel da Comissão Peritos e do 

Comitê de Liberdade Sindical. Convenções e recomendações internacionais do trabalho: 

vigência e aplicação no Brasil. 

6) Organização Internacional do Trabalho: história; órgãos; papel da Comissão Peritos e do 

Comitê de Liberdade Sindical. Convenções e recomendações internacionais do trabalho: 



vigência e aplicação no Brasil. Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. (Redação dada pela Resolução Administrativa 

nº 965/2003) 

7) OMC e concorrência internacional. "Dumping Social", "Cláusula Social" e "Selo Social". 

Padrões trabalhistas mínimos. 

8) Aplicação de lei trabalhista estrangeira: os princípios da lex loci execucionis e de locus regit 

actum. 

9) Direito comunitário: conceito e princípios e orientações sociais. Mercosul, Nafta e União 

Européia: constituição, estrutura, principais normas em matéria social. Livre circulação de 

trabalhadores, normas processuais do Mercosul. 

10) Normas internacionais de proteção da criança e do adolescente contra a exploração 

econômica: Convenção sobre os Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas; Pacto 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da ONU; Convenção 138 e Recomendação 146, de 

1973, sobre a idade mínima para a admissão no emprego, da Organização Internacional do 

Trabalho; Convenção 182 e Recomendação 190, sobre as piores formas de trabalho infantil, da 

Organização Internacional do Trabalho. (Incluído pela Resolução Administrativa nº 965/2003)  

· DIREITO CIVIL 

(obs.: considerando-se o novo Código Civil) 

1) Da lei. Eficácia espacial e temporal; princípio da irretroatividade da lei. Revogação, 

derrogação e abrogação. Direito adquirido. 

2) Das pessoas. Naturais: personalidade e capacidade; modalidades, modificações e direitos. 

Da ausência. Jurídicas. Espécies, personificação, direitos e obrigações. As fundações. Grupos 

jurídicos não personificados. Despersonalização e responsabilidades. Domicílio e residência. 

3) Dos fatos jurídicos. Negócios e atos jurídicos. Definições, espécies, pressupostos de 

validade, prova, defeitos e invalidades. Modalidades dos negócios jurídicos. Teoria das 

nulidades. Atos ilícitos. Boa-fé objetiva e subjetiva. Prescrição e decadência. 

4) Dos bens e suas classificações. Do bem de família. 

5) Das obrigações. Conceito, modalidades, transmissão, adimplemento e extinção. Obrigações 

líquidas e ilíquidas. Cláusula penal. Do inadimplemento. Responsabilidade extracontratual. 

Teoria da imprevisão. 

6) Dos contratos. Disposições gerais. Da extinção dos contratos: exceção do contrato não 

cumprido e da resolução por onerosidade excessiva. Das várias espécies de contrato: compra e 

venda; doação; empréstimo - comodato e mútuo; prestação de serviço; empreitada; depósito; 

mandato; transação. Locação de imóvel residencial ao empregado e direito de retomada. Do 

enriquecimento sem causa.  

7) Empresa. Conceito. Do empresário e do exercício da empresa. Da sociedade: disposições 

gerais, espécies, direitos, obrigações e responsabilidades: da sociedade e dos sócios. 

Liquidação, transformação, incorporação, fusão e cisão. Do estabelecimento: institutos 

complementares, prepostos. Sociedade Limitada: disposições preliminares, quotas, 

administração, deliberação dos sócios, aumento e redução do capital, resolução da sociedade 

em relação a sócios minoritários. Dissolução: modos e efeitos. Da sociedade cooperativa. 

http://intranet.tst.gov.br/dgcj/indiceresolucoes/resadm/965.htm
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8) Hierarquia, integração e interpretação da lei. Métodos de interpretação. Analogia, Princípios 

Gerais do Direito e Eqüidade. 

9) Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios creditórios. 

· DIREITO COMERCIAL 

(Obs.: considerando-se o novo Código Civil) 

1) Do Comerciante e dos atos de comércio.  

2) Sociedades anônimas: conceito, características e espécies. Capital social. Ações: formas e 

espécies. Modificação do capital. Acionistas: direitos e obrigações. Assembléias. Conselho de 

Administração. Diretoria. Administradores: deveres e responsabilidades. Dissolução, liquidação 

e extinção da companhia. Condição jurídica dos empregados eleitos diretores da sociedade. 

3) Títulos de crédito: conceito, natureza jurídica e espécies - letra de câmbio, duplicata, 

cheque, warrant. 

4) Contratos mercantis: alienação fiduciária em garantia; arrendamento mercantil (leasing); 

franquia (franchising); faturização (factoring); representação comercial, concessão mercantil. 

5) Concordata: normas gerais, espécies e efeitos. Falência: caracterização, espécies, efeitos da 

sentença declaratória da falência, administração da falência, habilitação dos créditos. 

Liquidação extrajudicial de sociedades e instituições financeiras. Noções gerais. 

6) O Código de Defesa do Consumidor: princípios de regência, interpretação e ônus da prova. 

Desconsideração da personalidade jurídica. Interesses ou direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. 

7) Conceito de tripulante de aeronave segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 

7.565, de 19 de dezembro de 1986). Composição da tripulação de aeronave. Comandante de 

aeronave e sua responsabilidade no que diz respeito à tripulação. Regulamentação das 

Profissões do aeroviário (Decreto nº 1.232, de 22 de junho de 1962) e do aeronauta (Lei nº 

7.183/84). 

· DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

1) Seguridade social: conceito e princípios (constitucionais). 

2) Da organização da seguridade social. 

3) Do custeio da seguridade social: sistema de financiamento, contribuições, isenções, 

remissão e anistia. Hipóteses de incidência de contribuição. Arrecadação e recolhimento das 

contribuições. Responsabilidade pelo recolhimento. Prescrição e decadência. 

4) Previdência social: conceito e princípios. Beneficiários e prestações da previdência social. 

Benefícios. Elementos básicos de cálculo do valor dos benefícios. Acidente do trabalho. 

Seguro-desemprego. Cumulação de benefícios e prescrição. 

Sala de Sessões, 21 de novembro de 2002.  

VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária  



Tribunal Superior do Trabalho 

TRIBUNAL PLENO 

 

Resolução Administrativa nº 1.140/2006 

 

(redação alterada pela Resolução Administrativa nº 1362/2009) 

 

CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em 

sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Sr. Ministro Presidente, Ronaldo 

Lopes Leal, presentes os Ex.mos Ministros Rider Nogueira de Brito, Vice-Presidente, 

Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis 

de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista 

Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria 

Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, 

Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Alberto 

Luiz Bresciani de Fontan Pereira, e a Ex.ma Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dr.a 

Maria Guiomar Sanches de Mendonça, 

Considerando o disposto no art. 111-A, § 2º, inc. I, da Constituição da República, com a 

redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, 

RESOLVEU, por maioria, editar a Resolução Administrativa nº 1140 que institui a 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – 

ENAMAT, nos termos a seguir transcritos: 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, como órgão autônomo, a 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT, com 

o fim de promover a seleção, a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho. 

Art. 2º São objetivos institucionais da ENAMAT: 

I – desenvolver estudos com vista à implantação de concurso público de ingresso na 

Magistratura Trabalhista de âmbito nacional; 

II – promover e regulamentar cursos de formação inicial, de formação continuada, de 

formação de formadores, e outras atividades de ensino, intercâmbio e estudos, diretamente 

ou por meio de convênios, com a finalidade de proporcionar o conhecimento profissional 

teórico e prático para o exercício da Magistratura; 

Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 25 nov. 2009. 

III – fomentar pesquisas e publicações em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, 

Formação Profissional e outras áreas relacionadas às competências necessárias ao exercício da 

profissão, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; 

IV – definir a política de ensino profissional para Magistrados, nas modalidades presencial e a 

distância, e regulamentar os aspectos administrativos, tecnológicos e pedagógicos de sua 

execução no âmbito das Escolas Regionais; 

http://www.enamat.gov.br/?page_id=32


V – coordenar o Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho, integrado pelas 

Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho, para assegurar a sistematicidade e a 

organicidade da qualificação profissional do Magistrado. 

Art. 3º A ENAMAT funcionará no edifício sede do Tribunal Superior do Trabalho, sendo dirigida 

por um Diretor e um Vice-Diretor, ambos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, eleitos 

por seus pares, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

Art. 4º A ENAMAT contará com um Conselho Consultivo, integrado pelos membros da Direção 

da Escola, por 3 (três) Ministros do TST, 2 (dois) membros de direção de Escolas Regionais de 

Magistratura Trabalhista e 1 (um) Juiz Titular de Vara do Trabalho, permitida uma recondução. 

Parágrafo Único. O Diretor da ENAMAT poderá designar um Magistrado do Trabalho de 1º ou 

2º grau, membro ou não do Conselho Consultivo, como Assessor da Direção para atividades de 

apoio administrativo e acadêmico da Secretaria da Escola, sem acréscimo remuneratório e 

prejuízo da função judicante no órgão de origem. 

Art. 5º A ENAMAT contará com funcionários do Quadro do Tribunal Superior do Trabalho, 

designados especificamente para nela servirem, sendo a competência das unidades 

administrativas da Escola fixada por ato de seu Diretor, aprovado pelo Conselho Consultivo. 

Art 6º O corpo de profissionais de ensino da ENAMAT será composto por Magistrados de 

qualquer grau de jurisdição e outros profissionais contratados para disciplinas especializadas, 

sendo todos remunerados segundo tabela própria. 

Art. 7º Os cursos de formação inicial e continuada, executados em módulos nacional e 

regional, contarão com disciplinas que tenham por objeto as competências profissionais do 

Magistrado do Trabalho, e poderão prever estágio em organizações públicas e privadas, 

inclusive entidades sociais, cujo funcionamento prático seja de relevância para o exercício 

profissional, com duração mínima e parâmetros de realização definidos pela ENAMAT. 

Art. 8° Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão contar, no âmbito respectivo, com uma 

Escola Judicial, cujas atividades serão supervisionadas pela ENAMAT. 

Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 25 nov. 2009. 

Art. 9º A Direção da Escola apresentará ao Pleno do Tribunal Superior do Trabalho proposta de 

Estatuto pelo qual se regerá a ENAMAT. 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, como órgão 

autônomo, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho – ENAMAT, com o fim de promover a seleção, a formação e o 

aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho. 

Art. 2º São objetivos institucionais da ENAMAT: 

I – desenvolver estudos com vista à implantação de concurso público de ingresso na 

Magistratura Trabalhista de âmbito nacional; 

II – promover e regulamentar cursos de formação inicial, de formação continuada, de 

formação de formadores, e outras atividades de ensino, intercâmbio e estudos, 



diretamente ou por meio de convênios, com a finalidade de proporcionar o 

conhecimento profissional teórico e prático para o exercício da Magistratura; 

III – fomentar pesquisas e publicações em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, 

Formação Profissional e outras áreas relacionadas às competências necessárias ao 

exercício da profissão, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; 

IV – definir a política de ensino profissional para Magistrados, nas modalidades 

presencial e a distância, e regulamentar os aspectos administrativos, tecnológicos e 

pedagógicos de sua execução no âmbito das Escolas Regionais; 

V – coordenar o Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho, integrado 

pelas Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho, para assegurar a 

sistematicidade e a organicidade da qualificação profissional do Magistrado. 

Art. 3º A ENAMAT funcionará no edifício sede do Tribunal Superior do Trabalho, 

sendo dirigida por um Diretor e um Vice-Diretor, ambos Ministros do Tribunal Superior 

do Trabalho, eleitos por seus pares, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 

recondução. 

Art. 4º A ENAMAT contará com um Conselho Consultivo, integrado pelos membros da 

Direção da Escola, por 3 (três) Ministros do TST, 2 (dois) membros de direção de 

Escolas Regionais de Magistratura Trabalhista e 1 (um) Juiz Titular de Vara do 

Trabalho, permitida uma recondução. 

Parágrafo Único. O Diretor da ENAMAT poderá designar um Magistrado do Trabalho 

de 1º ou 2º grau, membro ou não do Conselho Consultivo, como Assessor da Direção 

para atividades de apoio administrativo e acadêmico da Secretaria da Escola, sem 

acréscimo remuneratório e prejuízo da função judicante no órgão de origem. 

Art. 5º A ENAMAT contará com funcionários do Quadro do Tribunal Superior do 

Trabalho, designados especificamente para nela servirem, sendo a competência das 

unidades administrativas da Escola fixada por ato de seu Diretor, aprovado pelo 

Conselho Consultivo. 

Art 6º O corpo de profissionais de ensino da ENAMAT será composto por Magistrados 

de qualquer grau de jurisdição e outros profissionais contratados para disciplinas 

especializadas, sendo todos remunerados segundo tabela própria. 

Art. 7º Os cursos de formação inicial e continuada, executados em módulos nacional e 

regional, contarão com disciplinas que tenham por objeto as competências profissionais 

do Magistrado do Trabalho, e poderão prever estágio em organizações públicas e 

privadas, inclusive entidades sociais, cujo funcionamento prático seja de relevância para 

o exercício profissional, com duração mínima e parâmetros de realização definidos pela 

ENAMAT. 

Art. 8° Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão contar, no âmbito respectivo, com 

uma Escola Judicial, cujas atividades serão supervisionadas pela ENAMAT. 

Art. 9º A Direção da Escola apresentará ao Pleno do Tribunal Superior do Trabalho 

proposta de Estatuto pelo qual se regerá a ENAMAT. 

 

Sala de Sessões, 1º de junho de 2006. 

 

VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 



Tribunal Superior do Trabalho 

TRIBUNAL PLENO 

 

Resolução Administrativa nº 1.158/2006 

 

(redação alterada pela Resolução Administrativa nº 1363/2009) 

 

CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em 

sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Ronaldo 

Lopes Leal, presentes os Ex.mos Ministros Rider Nogueira de Brito, Vice-Presidente, 

Vantuil Abdala, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, 

Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins 

Filho, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, 

Renato de Lacerda Paiva, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Rosa Maria 

Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Alberto Luiz Bresciani 

de Fontan Pereira, e o Ex.mo Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio 

Camargo de Melo, 

RESOLVEU editar a Resolução Administrativa nº 1158/2006, no sentido de aprovar o 

Estatuto da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho – ENAMAT, com o seguinte teor: 

“ESTATUTO DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

DE MAGISTRADOS DO TRABALHO – ENAMAT: 

TÍTULO 1 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA 

Art. 1º A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 

(ENAMAT) funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho e tem por finalidade 

promover a seleção, a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho. 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 2º São atribuições da ENAMAT: 

I – desenvolver estudos com vista à implantação de concurso público de âmbito 

nacional para ingresso na Magistratura do Trabalho; 

II – promover, em âmbito nacional, cursos de formação inicial para os Magistrados do 

Trabalho vitaliciandos, imediatamente após a posse, e regulamentar e coordenar esses 

cursos no âmbito das Escolas Regionais, com a finalidade de proporcionar o 

conhecimento profissional teórico e prático para o exercício da Magistratura e como 

requisito ao vitaliciamento; 

III – promover, em âmbito nacional, cursos de formação continuada para Magistrados 

do Trabalho vitalícios, e regulamentar e coordenar esses cursos no âmbito das Escolas 

Regionais, com vista ao aperfeiçoamento profissional ao longo de toda a carreira e à 

promoção e ao acesso; 



IV – promover cursos de formação de formadores para a qualificação dos profissionais 

de ensino; 

V – desenvolver outras atividades de ensino e estudos, diretamente ou mediante 

convênio com Escolas de Magistratura ou outras instituições nacionais ou estrangeiras; 

VI – fomentar pesquisas e publicações em temas de Direito do Trabalho, Processo do 

Trabalho, Formação Profissional e outras áreas relacionadas às competências 

necessárias ao exercício da profissão, visando ao aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional; 

VII – propiciar o intercâmbio com Escolas da Magistratura ou outras instituições 

nacionais e estrangeiras; 

VIII – definir a política de ensino profissional para Magistrados, nas modalidades 

presencial e a distância, e regulamentar os aspectos administrativos, tecnológicos e 

pedagógicos de sua execução no âmbito das Escolas Regionais; 

IX – coordenar o Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho, 

integrado pelas Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

CAPÍTULO III 

DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 

Art. 3º Constituem receitas da ENAMAT: 

a) as dotações que lhe forem consignadas no orçamento do Tribunal Superior do 

Trabalho; 

b) quaisquer outros valores que lhe sejam atribuídos. 

Art. 4º Constituem despesas da ENAMAT: 

a) a remuneração dos profissionais de ensino e demais prestadores de serviços; 

b) as diárias e ajudas de custo para deslocamento de diretores, assessores, conselheiros, 

profissionais de ensino e servidores em atividades relacionadas com a Escola; 

c) a execução de projetos e programas previstos em seu planejamento estratégico; 

d) as demais despesas de funcionamento. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA 

Art. 5º São órgãos da ENAMAT: 

I – a Direção; 

II – o Conselho Consultivo. 

CAPÍTULO II 

DA DIREÇÃO 

Art. 6°. A Direção, composta por Diretor e Vice–Diretor, Ministros do Tribunal 

Superior do Trabalho, é eleita por seus pares, para mandato de dois anos, permitida uma 

recondução. 

Art. 7º Compete ao Diretor da ENAMAT: 

I – representar a Escola perante entidades públicas e privadas; 



II – presidir o Conselho Consultivo da Escola; 

III – elaborar o planejamento estratégico e o plano anual de atividades da ENAMAT; 

IV – submeter ao Tribunal Superior do Trabalho, para inclusão no orçamento da Justiça 

do Trabalho, a proposta orçamentária da Escola, prevendo valores destinados a custeio e 

investimento das Escolas Regionais; 

V – cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias relativas à organização e ao 

funcionamento da Escola e as deliberações tomadas pelos respectivos órgãos; 

VI – dirigir, coordenar e fiscalizar as atividades formativas e administrativas da Escola; 

VII – autorizar a realização das despesas aprovadas; 

VIII – contratar os profissionais de ensino e indicar os servidores para ocupar os cargos 

e funções comissionadas do quadro administrativo da Escola; 

IX – reconhecer como oficiais, ouvido o Conselho Consultivo, os cursos oferecidos 

pelas Escolas Regionais da Magistratura do Trabalho para formação e aperfeiçoamento 

de Magistrados do Trabalho, com vista ao vitaliciamento, à promoção e ao acesso na 

carreira; 

X – elaborar e submeter à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho o relatório anual 

de atividades da Escola; 

XI – designar um Magistrado do Trabalho de 1o ou 2o grau, membro ou não do 

Conselho Consultivo, para assessorar e auxiliar o Diretor da Escola nas atividades de 

apoio administrativo e acadêmico da Secretaria da ENAMAT, sem acréscimo 

remuneratório e prejuízo da função judicante no órgão de origem. 

Art. 8º Compete ao Vice–Diretor da ENAMAT: 

I – substituir o Diretor nas suas ausências e impedimentos; 

II – integrar o Conselho Consultivo da Escola; 

III – colaborar com o Diretor na condução da Escola. 

CAPÍTULO III 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

Art. 9º Integram o Conselho Consultivo da ENAMAT : 

I – o Diretor da Escola, que o presidirá; 

II – o Vice–Diretor da Escola; 

III – três Ministros do Tribunal Superior do Trabalho; 

IV – dois Magistrados de Tribunal Regional do Trabalho, membros de direção de 

Escolas Regionais de Magistratura do Trabalho; 

V – um Juiz Titular de Vara do Trabalho, com experiência em atividades de formação 

de Magistrados do Trabalho. 

Parágrafo Único. Os três Magistrados integrantes do Conselho Consultivo da ENAMAT 

e o Magistrado Assessor do Diretor, para a realização de suas atribuições e demais 

atividades de interesse da Escola, comunicarão aos respectivos Tribunais aos quais se 

encontram vinculados os períodos de seus afastamentos das atividades judiciais 

conforme a necessidade. 

Art. 10 Compete ao Conselho Consultivo: 



I – assessorar a Direção da Escola na elaboração de seu plano anual de atividades e 

proposta orçamentária; 

II – opinar, conclusivamente, a respeito de: 

a) questões pedagógicas, jurídicas e administrativas; 

b) indicação de profissionais de ensino; 

c) seminários e atividades a serem organizadas; 

d) conteúdo didático–pedagógico dos cursos de formação inicial, continuada e de 

formadores, assim como sobre disciplinas complementares e os planos de ensino de 

cada disciplina; 

e) revisão periódica dos cursos de formação inicial e continuada, a partir das 

necessidades verificadas e deficiências percebidas, respeitadas as peculiaridades 

regionais; 

f) planejamento estratégico e plano anual de atividades, tendo em vista, dentre outros 

fatores, as sugestões dos Magistrados, o levantamento das dificuldades mais comuns 

observadas nas sentenças e nos recursos interpostos, e as alterações introduzidas na 

legislação; 

g) celebração de convênios e intercâmbios com outras instituições de ensino ou 

entidades congêneres nacionais e internacionais; 

h) competência das unidades administrativas da Escola; 

i) outras matérias julgadas relevantes pela Direção da ENAMAT. 

Parágrafo único. Na ausência do Diretor e do Vice–Diretor, responderá pela ENAMAT 

o Ministro mais antigo integrante do Conselho Consultivo. 

Art. 11 O Conselho Consultivo reúne–se ordinariamente a cada bimestre e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por solicitação da 

maioria dos Conselheiros. 

§ 1º As consultas ao Conselho Consultivo poderão ser respondidas virtualmente, por 

meio de correio eletrônico. 

§ 2º As matérias objeto de apreciação pelo Conselho Consultivo serão autuadas e 

distribuídas por sorteio entre os Conselheiros, que as relatarão na reunião ordinária 

seguinte à distribuição, se esta ocorrer com a antecedência mínima de uma semana. 

§ 3º Os pareceres conclusivos do Conselho Consultivo serão aprovados por maioria de 

votos, presentes no mínimo cinco Conselheiros, dentre os quais, obrigatoriamente, um 

membro não integrante do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 4º O quórum mínimo para reunião do Conselho é de cinco membros, sendo três 

Ministros do Tribunal Superior do Trabalho. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I 

DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO 

Art. 12 Os objetivos institucionais da ENAMAT, previstos no art. 2º da Resolução 

Administrativa n. 1140/2006, são realizados por profissionais de ensino, dentre 

Magistrados de qualquer grau de jurisdição, servidores da Administração Pública 

Federal Direta e Indireta e colaboradores eventuais, e atuarão: 



I – como instrutor: em cursos presenciais e a distância de formação inicial, de formação 

continuada e de formação de outros profissionais de ensino, em aulas e estágios; 

II – como tutor: na inserção supervisionada na prática profissional; 

III – como avaliador: em banca examinadora ou de comissão para exames orais, para 

análise curricular, para elaboração e correção de provas, ou para julgamento de recursos 

intentados por candidatos ou alunos; 

IV – como assistente de seleção: na logística de preparação e realização de concurso 

público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução, 

fiscalização e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas 

entre as suas atribuições permanentes; 

V – como pesquisador: nos campos do Direito do Trabalho, do Processo do Trabalho, 

da Formação Profissional e de outras áreas relacionadas às competências necessárias ao 

exercício da profissão; 

VI – como consultor ou coordenador de cursos ou estudos: para atividades de suporte 

acadêmico ou definição de políticas de ensino profissional para Magistrados; 

VII – como conteudista: para desenvolvimento de material didático–pedagógico para 

ensino a distância. 

Parágrafo único – Os profissionais de ensino serão remunerados segundo tabela própria. 

CAPÍTULO II 

DOS SERVIÇOS 

Art. 13 A Secretaria da ENAMAT compreende: 

I – Gabinete do Diretor; 

II – Subsecretaria Administrativo–Acadêmica. 

Art. 14 As competências das unidades administrativas da ENAMAT serão fixadas por 

ato do seu Diretor, aprovado pelo Conselho Consultivo. 

TÍTULO IV 

DO SISTEMA INTEGRADO DE FORMAÇÃO 

Art. 15 Cada Tribunal Regional do Trabalho contará com uma Escola Regional, 

denominada de Escola Judicial do Tribunal respectivo. 

Art. 16 O Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho é composto pela 

ENAMAT, órgão central do sistema, e pelas Escolas Regionais. 

Parágrafo único – A ENAMAT promoverá, regularmente, reuniões com todas as 

Escolas Regionais, para avaliação do sistema. 

Art. 17 As atividades de formação dos Magistrados do Trabalho serão nacionalmente 

coordenadas pela ENAMAT e desenvolvidas por ela e pelas Escolas Regionais, sendo 

que estas apresentarão relatório anual das atividades realizadas, constando a 

participação dos Magistrados e o aproveitamento nos cursos. 

§ 1º As atividades formativas das Escolas Regionais constarão de plano anual de 

atividades, desenvolvido com base em planejamento estratégico alinhado com as 

diretrizes da ENAMAT e conforme os programas nacionais de formação 

periodicamente editados pela Escola Nacional. 

§ 2º O plano anual de atividades das Escolas Regionais deverá ser encaminhado à 

ENAMAT até o final do primeiro semestre do ano anterior à sua execução, devendo ser 



também informadas à Direção da ENAMAT as eventuais atividades que não constem do 

plano, para registro e divulgação. 

§ 3º As atividades de formação inicial, continuada e de formadores podem ser 

realizadas, de acordo com seu objeto e a necessidade das Escolas, mediante 

modalidades de ensino presencial ou a distância, e, atendendo a razões de conveniência 

acadêmica e administrativa, organizar e ministrar cursos de forma integrada com 

Escolas de outras Regiões ou mediante convênio. 

TÍTULO V 

CAPÍTULO I 

DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS MAGISTRADOS 

Art. 18 A formação profissional do Magistrado do Trabalho é desenvolvida segundo 

princípios, objetivos e diretrizes didático–pedagógicas definidos nos programas 

nacionais de formação periodicamente editados pela Escola Nacional, e abrange 

atividades de formação inicial, para os Juízes vitaliciandos, e de formação continuada, 

para os demais, com suporte em atividades de formação de formadores. 

CAPÍTULO II 

DA FORMAÇÃO INICIAL DOS MAGISTRADOS 

Art. 19 O objetivo do curso de formação inicial de Magistrados do Trabalho é integrar 

os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica na área jurídica com as 

competências profissionais necessárias para o exercício da Magistratura. 

Art. 20 A formação inicial compreende: 

I – módulo nacional, de duração mínima de quatro semanas, realizado em Brasília, que 

tem por objetivo geral propiciar aos Juízes do Trabalho Vitaliciandos uma formação 

profissional tecnicamente adequada, eticamente humanizada, voltada para a defesa dos 

princípios do Estado Democrático de Direito e comprometida com a solução justa dos 

conflitos, com ênfase nos conhecimentos teórico–práticos básicos para o exercício da 

função na perspectiva do caráter nacional da instituição judiciária trabalhista; 

II – módulos regionais, organizados pelas Escolas Regionais, com duração mínima, 

conteúdos e diretrizes didático–pedagógicas definidos pela ENAMAT, que têm por 

objetivo geral complementar o módulo nacional e realizar a inserção dos novos 

Magistrados na realidade local do exercício da jurisdição. 

Art. 21 Os candidatos aprovados no concurso, após terem tomado posse no cargo de 

Juízes do Trabalho Substitutos, terão exercício e serão inicialmente lotados na 

ENAMAT, quando estarão automaticamente matriculados como alunos no módulo 

nacional do curso de formação inicial e onde permanecerão até a sua conclusão. 

Parágrafo Único. A ENAMAT poderá instituir, se necessário, módulo nacional 

complementar dentro do período de vitaliciamento. 

Art. 22 Os Juízes do Trabalho Substitutos serão informados sobre o curso de formação 

inicial relativamente a: 

I – período de realização do módulo nacional em Brasília; 

II – cronograma das atividades, abrangendo aulas e estágios; 

III – programa do curso. 



Parágrafo único – A ENAMAT encaminhará aos Presidentes dos Tribunais Regionais 

do Trabalho e aos Diretores das respectivas Escolas Regionais as informações 

constantes nos incisos I a III deste artigo. 

Art. 23 Os módulos nacional e regional do curso de formação inicial serão compostos 

de aulas teóricas e práticas e de estágios supervisionados, com visitas a instituições 

públicas e privadas relacionadas com a atividade jurisdicional, e devem ser estruturados 

para garantir a sistematicidade e a progressividade da aquisição e da aplicação prática 

dos conhecimentos na profissão, assim como da própria inserção no meioambiente 

profissional e nas atribuições funcionais do cargo.1 

Art. 24 As disciplinas básicas do módulo nacional de formação inicial são: 

I – Deontologia Profissional Aplicada: estudo dos aspectos éticos que envolvem a 

atividade judicante, a postura do Magistrado e os fundamentos jusfilosóficos da ordem 

jurídica; 

II – Técnica de Decisão Judicial: estudo do procedimento lógico–jurídico para tomada 

de decisão no âmbito da jurisdição trabalhista; 

III – Sistema Judiciário: análise dos aspectos fundamentais da inserção orgânica, 

institucional e sistêmica do Juiz do Trabalho no Poder Judiciário; 

IV – Linguagem Jurídica: estudo de língua portuguesa voltado para a elaboração de atos 

judiciais e administrativos; 

V – Administração Judiciária: estudo dos aspectos gerenciais da atividade judiciária 

(gestão de pessoas, de materiais e de processos de Trabalho); 

V1 – Técnica de Juízo Conciliatório: estudo dos procedimentos, posturas, condutas e 

mecanismos aptos a obterem a solução conciliada dos conflitos trabalhistas; 

VII – Psicologia Judiciária Aplicada: análise do relacionamento interpessoal, da 

subjetividade do Juiz e das categorias relevantes da dimensão psicológica para o 

exercício profissional; 

VIII – Relacionamento com a Sociedade e a Mídia: estudo do relacionamento do 

Magistrado com os meios de comunicação social e com a sociedade; 

IX – Temas Contemporâneos de Direito: estudo das questões mais relevantes de 

interesse jurídico debatidas hodiernamente na sociedade; 

X – Efetividade da Execução Trabalhista: análise dos procedimentos para garantir a 

celeridade e a concretização das execuções no âmbito da jurisdição trabalhista; 

XI – Laboratório Judicial: oficinas de gestão judiciária, de decisão e de instrução para 

prática e simulação de situações experimentadas no exercício da profissão. 

Parágrafo único – Outras disciplinas complementares relacionadas ao exercício da 

profissão poderão ser incluídas no currículo do curso de formação inicial, conforme 

conveniência e previsão no plano anual de atividades da Escola. 

Art. 25 O estágio supervisionado realizado no módulo nacional do curso de formação 

inicial, dentre outras atividades, e de acordo com o programa de cada curso, poderá 

importar em: 

I – assistir a sessões do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho; 

II – assistir a sessões do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça; 



III – visitas ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Casa Civil da Presidência da 

República; 

IV – visitas à Procuradoria–Geral da República, à Procuradoria–Geral do Trabalho, à 

Advocacia–Geral da União e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Parágrafo Único. No módulo regional de formação inicial, os estágios serão 

desenvolvidos perante instituições públicas e privadas afins de âmbito regional e local, 

que permitam a inserção profissional do Magistrado no contexto do seu exercício, 

conforme regulamentado pela ENAMAT, e serão orientados por instrutores designados 

para essa função. 

Art. 26 Nas aulas teóricas e práticas, os alunos deverão: 

a) observar assiduidade e pontualidade nas atividades pedagógicas do curso, sendo 

requisito para a sua aprovação a frequência integral a todas as atividades, salvo 

ausências autorizadas por escrito pela Direção da Escola; 

b) realizar os trabalhos de que sejam incumbidos em execução do programa do curso. 

Parágrafo único – Mediante petição dirigida ao Diretor da Escola, o aluno poderá pedir 

licença ou afastamento temporário do curso de formação inicial, em seu módulo 

nacional ou regional, por motivo justificado, sem prejuízo de sua posterior 

complementação, nos termos estabelecidos pela Direção da Escola. 

Art. 27 Ao final do módulo nacional do curso de formação inicial, haverá a avaliação do 

aproveitamento dos alunos por meio de instrumentos definidos pela Direção da Escola. 

§ 1º O cumprimento do período de vitaliciamento por Juiz do Trabalho Substituto será 

acompanhado pela respectiva Escola Regional da Magistratura do Trabalho, sendo a 

frequência e o aproveitamento no Curso de Formação Inicial condições para o 

vitaliciamento. 

§ 2º Os instrumentos de avaliação objetivam aferir a atuação satisfatória dos alunos para 

o exercício da função jurisdicional, entendida como a aquisição e o desenvolvimento de 

competências profissionais específicas da Magistratura do Trabalho, e, 

independentemente do seu formato, deverão sempre respeitar plenamente a liberdade de 

entendimento e de convicção do Magistrado. 

CAPÍTULO III 

DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS 

Art. 28 A formação continuada do Magistrado, após o vitaliciamento, visa ao 

intercâmbio pessoal e profissional entre os Magistrados, à aquisição de novas 

competências profissionais e ao desenvolvimento das já adquiridas. 

Art. 29 A formação continuada é promovida mediante cursos e outros eventos, segundo 

o plano anual de atividades, em módulo nacional pela ENAMAT e em módulos 

regionais pelas Escolas Regionais, com duração mínima, conteúdos e diretrizes 

didático–pedagógicas definidos pela ENAMAT. 

§ 1º As Escolas Regionais de Magistratura do Trabalho informarão à ENAMAT as 

atividades que pretendem desenvolver para efeito de formação continuada dos 

Magistrados, para que sejam reconhecidas e incluídas no plano anual de atividades da 

Escola. 

§ 2º Para efeito de reconhecimento dos cursos ministrados pelas Escolas Regionais, 

deverão constar das informações encaminhada à ENAMAT: 



a) as disciplinas integrantes dos cursos, carga horária e seu conteúdo programático; 

b) a relação dos profissionais de ensino e currículo resumido, com experiência 

profissional e titulação; 

c) as demais atividades planejadas. 

§ 3º Os Magistrados interessados nos cursos e atividades deverão requerer sua inscrição, 

observados o número de vagas existentes e os critérios definidos para participação. 

Art. 30 Na promoção por merecimento e no acesso do Magistrado do Trabalho, serão 

considerados a frequência e o aproveitamento nos cursos de formação inicial, de 

formação continuada e de formadores ministrados pela ENAMAT e pelas Escolas 

Regionais. 

Parágrafo único – As atividades exercidas por Magistrados na direção, coordenação, 

assessoria e docência em cursos de formação de Magistrados nas Escolas Nacional e 

Regionais são consideradas como serviço público relevante, e, para o efeito do presente 

artigo, como tempo de formação pelo total de horas efetivamente comprovadas. 

CAPÍTULO IV 

DA FORMAÇÃO DE FORMADORES 

Art. 31 A formação de formadores visa precipuamente à qualificação de instrutores nas 

Escolas de Magistratura, devendo combinar conteúdos inerentes às competências 

profissionais dos Magistrados do Trabalho com metodologia do ensino para a formação 

profissional. 

§ 1º Além da formação de instrutores, os cursos de formação de formadores também 

podem envolver a qualificação de outros profissionais de ensino, como tutores e 

gestores escolares, e, conforme o caso, poderão atender a demandas especializadas ou 

regionais. 

§ 2º A indicação de alunos aos cursos de formadores pela Escola Regional poderá exigir 

por esta, se for o caso, o compromisso de multiplicação dos conteúdos no âmbito 

regional em prazo definido ou a realização de outras atividades acadêmicas ou 

administrativas complementares, como fixado pela ENAMAT. 

TÍTULO VI 

CAPÍTULO I 

DA PESQUISA 

Art. 32 A ENAMAT e as Escolas Regionais poderão promover e realizar pesquisas para 

o estudo do Direito do Trabalho, do Processo do Trabalho, da Formação Profissional e 

de outros temas correlatos às competências profissionais do Magistrado do Trabalho e 

para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 

Parágrafo único – As atividades de pesquisa, dependendo da sua natureza, poderão ser 

realizadas diretamente pelas Escolas ou mediante convênio com instituição de ensino, 

pesquisa e extensão ou outra Escola de Magistratura, nacional ou estrangeira. 

CAPÍTULO II 

DAS PUBLICAÇÕES 

Art. 33 A ENAMAT e as Escolas Regionais, na promoção do estudo, dos debates e da 

pesquisa, poderão organizar publicações que divulguem os resultados dessas atividades, 

tanto nas Revistas do TST e dos Tribunais Regionais, como em outras publicações 

especializadas, inclusive eletrônicas. 



CAPÍTULO III 

DOS CONVÊNIOS 

Art. 34 As atividades da ENAMAT poderão ser desenvolvidas mediante convênio com 

outras entidades públicas ou privadas, organizações não–governamentais, instituições 

de ensino superior e institutos culturais. 

Parágrafo único. A realização de convênios pelas Escolas Regionais no âmbito da 

formação profissional atenderá às diretrizes fixadas pela ENAMAT. 

Art. 35 Os convênios serão firmados pelo Diretor da ENAMAT com o representante 

legal da entidade conveniada, estabelecendo: 

I – objeto e finalidades do convênio; 

II – obrigações das partes conveniadas; 

III – prazo mínimo de duração do convênio. 

Art. 36 Poderão ser objeto de convênio: 

I – prestação de serviços na área de seleção e concurso; 

II – prestação de serviços de formação quanto a áreas especializadas; 

III – editoração e comercialização de publicações; 

IV – realização de pesquisa, incluindo o desenvolvimento de projeto e o fomento, se for 

o caso; 

V – realização de cursos e participação em atividades de caráter nacional e 

internacional. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 37 Compete ao Diretor da ENAMAT, ouvido o Conselho Consultivo, interpretar as 

normas estatutárias e decidir nos casos omissos.” 

 

Sala de Sessões, 14 de setembro de 2006. 

 

VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 

 

 

 





















































COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

COMPETÊNCIA A SER 
ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Identifica os limites objetivos e subjetivos do problema concreto.

Valora a conveniência e a oportunidade de cada ato decisório em momento apropriado.

Identifica todas as soluções possíveis para o caso concreto.

Considera valores e princípios constitucionais para a solução do caso concreto.

Discerne as consequências diretas e indiretas do ato decisório proferido para as partes e para a sociedade.

Processa operações matemáticas para a quantificação do resultado econômico do ato decisório.

Utiliza técnicas de decisão variadas (por silogismo, equidade e analogia).

Constrói atos decisórios com respeito e legitimidade e fundamentados em argumentos válidos.

Analisa, sintetiza e explica casos judiciários.

Elabora argumentos coerentes e contextualizados no caso concreto.

Utiliza argumentos na condição de Magistrado como terceiro externo ao conflito.

Persuade de forma ética os operadores jurídicos no caso concreto.

Divisa a posição de humildade e autoridade em cada contexto.

Emprega a linguagem como elemento instrumental com correção técnica, clareza, precisão e objetividade.

Utiliza a língua em nível compatível com os interlocutores judiciários.

Interpreta os elementos expressos e não expressos da comunicação verbal e escrita.

Demonstrar domínio do idioma falado e 
escrito na atuação nos casos judiciários.

ANEXO DA RESOLUÇÃO N.º 18, DE 29 DE JUNHO DE 2015

ARGUMENTATIVO-
DISCURSIVO 

Elaborar atos decisórios fundados em 
raciocínios logicamente estruturados.

Utilizar argumentos  coerentes e 
contextualizados  em posição de 
autoridade/humildade na atuação 

profissional.

Eixo teórico-prático de competências gerais



COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

COMPETÊNCIA A SER 
ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Identifica os princípios constitucionais e legais que estão concretizados nos direitos fundamentais.

Identifica os principais direitos individuais e sociais envolvidos nos casos judiciais.

Soluciona conflitos reais e aparentes entre princípios constitucionais.

Constrói raciocínios com base na interpretação sistêmica dos direitos fundamentais clássicos e novos.

Aplica princípios e regras conformes aos preceitos constitucionais e ao Estado Democrático de Direito no caso concreto.

Identifica as principais concepções de justiça.

Discrimina as características sociais, econômicas e políticas da sociedade contemporânea.

Reconhece os limites e as possibilidades dos princípios e regras jurídicas como sistema normativo de regulação da 
sociedade.

Aplica em casos concretos critérios de justiça social.

Assegurar a efetividade dos direitos 
fundamentais nos conflitos judiciais.

Efetivar a justiça social como valor nos 
casos concretos.

JURÍDICO-
DIQUELÓGICO



COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

COMPETÊNCIA A SER 
ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Identifica os planos da ontologia e da deontologia nas relações profissionais.

Respeita os preceitos éticos aplicáveis aos Servidores, Advogados, Procuradores e outros profissionais envolvidos com a 
prática jurídica.

Atua em conformidade com o Código de Ética da Magistratura e com os demais preceitos éticos aplicáveis.

Atua em conformidade com o Estatuto da Magistratura. 

Preserva as garantias da Magistratura.

Reporta às instituições competentes as violações aos direitos e deveres funcionais.

Exercer as prerrogativas do cargo com 
observância dos direitos e deveres 

funcionais.

Cumprir os preceitos éticos aplicáveis à 
profissão.

JURÍDICO-
DEONTOLÓGICO



COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

COMPETÊNCIA A SER 
ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Identifica a posição hierárquica do órgão de atuação dentro da estrutura judiciária,  suas funções e atribuições.

Exerce a prática jurisdicional em observância aos desafios, objetivos e valores do Poder Judiciário na complexa sociedade 
contemporânea.

Reconhece o papel das instituições de classe dos profissionais do Direito como representantes legítimas de seus interesses.

Interage com as instituições nos espaços públicos com respeito e profissionalismo.

Reconhece a responsabilidade socioambiental do Poder Judiciário e seus integrantes.

Adota postura proativa na implementação de novas práticas profissionais compatíveis com as novas demandas e 
expectativas socioambientais perante a instituição.

Promove ações de conscientização de outros atores judiciários sobre a importância da responsabilidade social e da 
sustentabilidade ambiental.

Exercer o papel político-institucional do 
cargo como integrante do Poder Judiciário à 
vista de seus objetivos, valores e desafios.

Manter relação com as entidades de classe 
dos profissionais do Direito (como OAB, 

AMB, ANAMATRA e AJUFE) com 
identificação de seus papéis, políticas e 

espaços públicos.

Atuar no espaço judiciário com 
responsabilidade social e sustentabilidade 

ambiental.

POLÍTICO-
INSTITUCIONAL



COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

COMPETÊNCIA A SER 
ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Atua com cortesia e urbanidade nas relações profissionais.

Promove o respeito recíproco entre todos os atores do espaço judiciário. 

Identifica as preocupações, os interesses e os sentimentos alheios para respondê-los adequadamente (empatia).

Respeita os usos e costumes locais e regionais nos relacionamentos interpessoais.

Participa das relações sociais e institucionais da comunidade.

Mantém-se informado sobre os acontecimentos social e economicamente relevantes de sua região de atuação.

Identifica os principais veículos de comunicação na sua região de atuação.

Avalia a relevância e a repercussão da informação dada à mídia para a afirmação da imagem da instituição.

Comunica-se com a mídia por meio adequado e com linguagem clara, concisa e objetiva ao seu público. 

Interage com as entidades públicas do Poder Judiciário da região de jurisdição (Varas Estaduais, Federais, etc.).

Mantém contato com outras entidades públicas e privadas com afinidade do exercício profissional da região de jurisdição 
(RFB, MPT, sindicatos, universidades, movimentos sociais, etc.).

Mantém a transparência e a isonomia no tratamento com entidades privadas profissionais e econômicas.

Mantém constante diálogo com profissionais que realizam atividades de interesse da atuação judiciária.

Inserir-se socialmente na comunidade do 
exercício jurisdicional.

Relacionar-se com a mídia no exercício da 
jurisdição.

Manter relações com entidades públicas e 
privadas afins ao exercício profissional.

Relacionar-se respeitosamente com os 
demais sujeitos intervenientes na jurisdição, 

como partes, outros Juízes, Advogados, 
Procuradores e Servidores.

SOCIOINTERATIVO



COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

COMPETÊNCIA A SER 
ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Implementa instrumentos e rotinas para organização dos processos em Secretaria em meio papel ou eletrônico (prazo, 
pauta, arquivo provisório e definitivo, aguardando, etc.).

Utiliza mecanismos de otimização de atos administrativos e processuais em seu contexto de tempo e espaço disponíveis.

Promove a preservação e a difusão da memória institucional.

Utiliza ferramentas tecnológicas institucionais para armazenamento, gestão e compartilhamento de informação com 
usuários internos e externos.

Aplica modelos de gestão estratégica alinhados com a Justiça do Trabalho.

Exerce a direção efetiva sobre os processos de trabalho da unidade (Varas, Gabinetes ou Tribunais).

Implementa modelos eficazes de gestão de material de expediente e permanente.

Gerencia a distribuição de recursos e estabelece as medidas de controle e seguimento no âmbito da unidade.

Fomenta práticas administrativas, judiciárias e institucionais criativas, inovadoras e eficientes.

Forma, participa de, colabora com, coordena e lidera equipes de trabalho.

Promove a qualidade de vida no trabalho como elemento de realização profissional.

Aplica modelos de gestão de pessoas.

Resolve eficazmente situações de conflito interpessoal em ambiente de trabalho.

ADMINISTRATIVO-
FUNCIONAL

Administrar processos de trabalho em 
Varas e Tribunais do Trabalho.

Gerir com eficiência os recursos materiais 
nas Varas e Tribunais do Trabalho.

Eixo teórico-prático de competências específicas

Gerir com eficiência as pessoas nas Varas e 
Tribunais do Trabalho. 



COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Define objetivos e resultados a serem alcançados pela equipe da unidade.

Avalia as competências dos servidores da unidade e seu desempenho profissional.

Propõe medidas de efetivação de direitos e garantias dos profissionais da instituição.

Cumpre as normas nacionais e regionais da instituição sobre a carreira.

Executa os processos de trabalho das instâncias judiciárias, administrativas e correcionais da instituição.

Elabora os principais atos administrativos no âmbito da Vara e do Tribunal (portarias, ordens de serviço, resoluções, etc.).

Simplifica e desburocratiza procedimentos administrativos.

Garante a eficiência e a eficácia dos atos administrativos.

Identifica a importância da formação profissional inicial e continuada dos Magistrados e dos Servidores para a implantação 
de boas-práticas profissionais com vista à efetividade da jurisdição.

Adota postura proativa na aquisição e no desenvolvimento de competências profissionais de Magistrados e Servidores com 
o atingimento das metas individuais e coletivas periódicas de formação.

Colabora com as práticas formativas de outros Magistrados e Servidores em Tribunais e Escolas Judiciais.

Valoriza a qualificação dos Servidores como elemento de avaliação de desempenho.

ADMINISTRATIVO-
FUNCIONAL

Integrar-se no corpo profissional da 
instituição com domínio das questões de 
remuneração, mobilidade e atividades 

administrativas e correcionais do órgão de 
inserção.

Gerir com eficiência as pessoas nas Varas e 
Tribunais do Trabalho.

Praticar atos administrativos na Vara do 
Trabalho e no Tribunal com adequação.

Apoiar a formação inicial e continuada 
própria e dos Servidores para aquisição e 

desenvolvimento de competências 
profissionais inerentes à prestação 

jurisdicional eficiente. 



COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

COMPETÊNCIA A SER 
ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Aplica métodos de solução de conflitos compatíveis com a especificidade do objeto das demandas judiciais trabalhistas.

Discrimina as dimensões jurídica, econômica, social e psicológica do conflito.

Conduz a conciliação de forma pacificadora, justa, sensível, dialogada e equilibrada com pessoas e situações envolvidas.

Redige atas de homologação com termos claros, objetivos e precisos.

Respeita as expectativas dos envolvidos no conflito.

Esclarece aos envolvidos os limites e resultados possíveis da solução do conflito.

Organiza pautas de audiência adequadas para conciliação em conhecimento e execução em espaço e tempo compatíveis 
com a natureza dos conflitos.

Utiliza os poderes de polícia do Magistrado dentro dos limites legais.

Reconhece a importância das dimensões econômicas, sociológicas e psicológicas da prova pessoal para a condução dos 
depoimentos com atenção e sensibilidade na obtenção de informações úteis ou relevantes para o esclarecimento dos fatos 
do processo.

Utiliza os poderes instrutórios para a produção das provas pericial, documental e oral com equilíbrio, imparcialidade e 
respeito ao devido processo legal.

Reconhece as consequências das decisões interlocutórias proferidas na direção do processo sobre o seu resultado útil como 
instrumento estatal da solução de conflitos.

Solucionar com ética e eficiência conflitos 
individuais e coletivos por conciliação.

JURISDICIONAL-
TRABALHISTA

Exercer com instrumentalidade os poderes 
de direção de instrução probatória oral, 
documental e pericial em contraditório.



COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Utiliza os instrumentos de tutela ordinária e de urgência com eficiência e razoável duração do processo.

Identifica os impactos de cada decisão proferida na Vara, no Tribunal e na sociedade.

Pratica atos decisórios com independência funcional e intelectual e com imparcialidade.

Respeita a reforma do provimento jurisdicional por outras instâncias.

Utiliza instrumentos jurídicos para a efetividade da execução em termos de celeridade e de satisfação do débito em favor 
do credor trabalhista.

Aplica noções gerais de cálculo de valores no processo. 

Promove a conciliação de demandas em execução.

Adota postura proativa na iniciativa e no impulso da execução.

Identifica impactos, no órgão judiciário, das diferentes rotinas de gestão das execuções.

Decide com menor custo processual e com maior efetividade para o jurisdicionado. 

Aplica ferramentas de telecomunicações no exercício da Magistratura laboral (especialmente Malote Digital).

Utiliza as ferramentas de informática da instituição judiciária no controle e na gestão dos processos em meio físico e em 
meio eletrônico (especialmente PJe/JT e E-gestão).

Utiliza as ferramentas de informática de parceiros institucionais para otimizar os processos de trabalho e tornar efetiva a 
jurisdição (especialmente Bacenjud, Renajud, lnfojud e SIMBA).

Praticar atos decisórios na Vara do 
Trabalho e Tribunal com adequação de 

tempo e forma em regime de tutela 
ordinária e de urgência.

JURISDICIONAL-
TRABALHISTA

Efetivar a execução trabalhista pelo 
domínio de instrumentos jurídicos e 

metajurídicos.

Utilizar com eficiência as tecnologias de 
telemática na jurisdição trabalhista.



COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

COMPETÊNCIA A SER 
ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Identifica as alterações sociais, políticas e econômicas na sociedade contemporânea.

Reconhece a legitimidade de novos valores para a transformação da sociedade.

Identifica a função conservadora do Direito como elemento de segurança social e estabilidade das instituições.

Identifica a função transformadora do Direito como elemento de legitimação de novos valores e condutas e avanço social.

Introduz em seus processos de trabalho perspectiva crítica sobre seu papel na sociedade contemporânea.

Identifica as novas formas de trabalho e da produção na sociedade contemporânea e os novos conflitos decorrentes.

Contextualiza as novas formas de realização do trabalho humano e as atuais políticas de trabalho para a interpretação e a 
aplicação dos princípios constitucionais do Direito Social nos casos concretos.

Identifica as leis, as políticas e os programas voltados para a proteção da dignidade da pessoa humana em âmbito regional, 
estadual, federal e internacional.

Utiliza os mecanismos de proteção da dignidade na jurisdição laboral.

Utilizar com eficiência os mecanismos 
sociojurídicos de proteção da dignidade na 

jurisdição laboral.

JURÍDICO-
TRABALHISTA

Adotar postura crítica acerca de temas 
contemporâneos relevantes para a 

jurisdição.

Reconhecer os elementos do trabalho e da 
produção determinantes da natureza dos 

conflitos sociais contemporâneos.



COMPETÊNCIA A SER ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

COMPETÊNCIA A SER 
ADQUIRIDA/DESENVOLVIDA DESCRIÇÃO E DIMENSÕES/ÂMBITOS SUBEIXO

Identifica o papel da emoção e da razão em sua atuação profissional e de seu equilíbrio no processo decisório como 
elemento de realização pessoal.

Atua consciente da existência de limitações para alcançar a solução dos conflitos em sua integralidade.

Identifica os principais componentes da violência na sociedade contemporânea e os fatores específicos de risco na 
profissão do Juiz.

Adota medidas ativas e passivas de defesa pessoal e familiar.

Identifica os sintomas de adoecimento social contemporâneo e sua veiculação no conflito judicializado.

Reconhece a incapacidade de o sistema judiciário dar resposta integral às expectativas sociais.

Exerce a escuta ativa no contexto da demanda judicial como instrumento de compreensão do conflito em sua maior 
amplitude possível.

Respeita as expectativas dos envolvidos no conflito no que concerne ao papel do Estado.

Exercer a magistratura com respeito ao 
equilíbrio entre as dimensões emocional e 

racional de sua subjetividade frente ao 
conflito social laboral.

SOCIOPSICOLÓGICO

Adotar posturas e medidas preventivas aos 
fatores de risco à segurança pessoal e 

familiar no exercício da profissão.

Reconhecer o adoecimento social no 
conflito judiciário trabalhista 

contemporâneo.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
  

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006.  
 

Dispõe sobre a instituição da 
Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
e dá outras providências. 

 
  
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decidido na Sessão Plenária de 29 de 
novembro de 2006,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Fica instituída, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, com o objetivo de 
regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos oficiais para ingresso e promoção 
na carreira da Magistratura, nos termos do art. 105, parágrafo único, inciso I, da 
Constituição Federal.  
 
Art. 2º Compreendem-se no objetivo estabelecido no artigo anterior as 
seguintes atribuições: (Resolução nº 5/2008) 
  
I - definir as diretrizes básicas para a formação e o aperfeiçoamento de 
Magistrados;  
II - fomentar pesquisas, estudos e debates sobre temas relevantes para o 
aprimoramento dos serviços judiciários e da prestação jurisdicional;  
III - promover a cooperação com entidades nacionais e estrangeiras ligadas ao 
ensino, pesquisa e extensão;  
IV - incentivar o intercâmbio entre a Justiça brasileira e a de outros países;  
V – promover, diretamente ou mediante convênio, a realização de cursos 
relacionados com os objetivos da Enfam, dando ênfase à formação 
humanística; (Resolução nº 5/2008)  
VI – habilitar e fiscalizar, nos termos do art. 93, II, “c”, e IV, e 105, parágrafo 
único, da Constituição da República, os cursos de formação para ingresso na 
magistratura e, para fins de vitaliciamento e promoção na carreira, os de 
aperfeiçoamento; (Resolução nº 5/2008).  
VII - formular sugestões para aperfeiçoar o ordenamento jurídico;  
VIII – definir as diretrizes básicas e os requisitos mínimos para a realização dos 
concursos públicos de ingresso na magistratura estadual e federal, inclusive 
regulamentar a realização de exames psicotécnicos; (Resolução nº 5/2008).  
IX - apoiar, inclusive financeiramente, a participação de magistrados em cursos 
no Brasil ou no exterior indicados pela Enfam; (Resolução nº 5/2008).  
X – apoiar, inclusive financeiramente, as escolas da magistratura estaduais e 
federais na realização de cursos de formação e de aperfeiçoamento. 
(Resolução nº 5/2008) 
  
Parágrafo único. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados gozará de autonomia didática, científica e pedagógica, bem como 



de autonomia administrativa e financeira, observado o disposto no § 2º do art. 
3º desta resolução. (Resolução nº 5/2008)  
 
Art. 3º Compõem a estrutura orgânica da Enfam o Conselho Superior e a 
Direção-Geral. (Resolução nº 5/2008)  
§ 1º Integram o Conselho Superior: 
  
I - o Diretor-Geral da Enfam, que o presidirá;  
II - o Vice-Diretor da Enfam;  
III - o Diretor do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal;  
IV - dois Ministros do Superior Tribunal de Justiça membros efetivos do 
Conselho da Justiça Federal;  
V - quatro magistrados, representando a Justiça Estadual e a Justiça Federal 
eqüitativamente, sendo dois eleitos pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal, 
um indicado pela Associação dos Juízes Federais e outro pela Associação dos 
Magistrados do Brasil, todos para mandato de dois anos. 
  
§ 2º O Conselho Superior é o órgão responsável pela formulação das diretrizes 
básicas do ensino, pelo planejamento anual e pela supervisão permanente das 
atividades acadêmicas e administrativas. (Resolução nº 5/2008) 
  
§ 3º O Conselho reunir-se-á por convocação de seu Presidente, na forma que 
dispuser o Regimento, exigindo-se, sempre, a presença de, pelo menos, cinco 
de seus integrantes. (Resolução nº 5/2008) 
  
§ 4º Caberá ao Conselho Superior aprovar a estrutura orgânica da Escola com 
as atribuições dos respectivos cargos. (Resolução nº 5/2008)  
 
§ 5º A Direção-Geral é composta pelo Diretor-Geral e pelo Vice-Diretor, ambos 
Ministros do Superior Tribunal de Justiça, eleitos por seus pares (Tribunal 
Pleno) para mandato de dois anos. (Resolução nº 5/2008) 
  
§ 6º O Diretor-Geral terá direito a voto em todas as matérias submetidas à 
apreciação do colegiado. (Resolução nº 5/2008) 
  
§ 7º Compete ao Diretor-Geral gerir as atividades administrativas e técnicas da 
Enfam, cabendo-lhe, entre outras funções, as seguintes: (Resolução nº 
5/2008).  
 
I – dirigir, coordenar e fiscalizar as atividades da Escola;  
II – autorizar a realização de despesas;  
III – cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias relativas à organização 
e funcionamento da Escola, bem como as deliberações tomadas pelo Conselho 
Superior;  
IV – indicar servidores para ocupar os cargos comissionados e exercer as 
funções comissionadas do quadro administrativo da Escola;  
V – designar representantes para eventos nacionais ou internacionais 
organizados quer por entidades congêneres ou afins, quer por entidades às 
quais a Enfam seja associada ou filiada. 
  



§ 8º Compete ao Vice-Diretor: (Resolução nº 5/2008)  
I – substituir o Diretor-Geral em suas ausências ou impedimentos;  
II - colaborar com o Diretor-Geral na administração da Escola.  
 
Art. 4º A Enfam disporá de Secretaria Executiva, cujas atribuições serão 
definidas em Regimento. (Resolução nº 5/2008)  
 
§ 1º O Diretor-Geral indicará o Secretário Executivo e lhe delegará atribuições. 
(Resolução nº 5/2008)  
 
§ 2º A Enfam contará com quadro próprio de pessoal, cujos cargos serão 
providos por concurso público, ressalvadas as nomeações para cargos em 
comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. (Resolução nº 
5/2008)  
 
Art. 5º O Superior Tribunal de Justiça prestará apoio a Enfam para executar 
sua gestão administrativa, mediante protocolo de cooperação a ser firmado 
entre as partes. 
  
§ 1º O Superior Tribunal de Justiça designará funcionários para servir na 

Enfam, até que esta conte com quadro próprio.  

§ 2º Serão supridas pelo Superior Tribunal de Justiça as necessidades de 
recursos materiais, financeiros e patrimoniais da Enfam, enquanto não houver 
créditos específicos a ela consignados como Unidade Orçamentária do STJ.  
 
Art. 6º Cabe ao Diretor Geral, ou ao Secretário Executivo, por delegação: 
  
I - solicitar formalmente à Secretaria do STJ apoio técnico e administrativo para 
seu funcionamento;  
II - assinar contratos firmados em nome da Enfam e atuar como gestor e 
ordenador de despesa quando houver orçamento próprio;  
III – gerir recursos humanos e materiais colocados à sua disposição.  
 
Art. 7º A Enfam terá seu Regimento Interno aprovado pelo Tribunal Pleno do 
Superior Tribunal de Justiça. 
  
Art. 8º Enquanto não tiver sido aprovado o Regimento Interno, caberá ao 
Diretor Geral conduzir os misteres que envolvam a efetiva aplicação da 
presente Resolução. 
  
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
 
 
 
 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 
 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE SETEMBRO DE 2007 

 
 

Dispõe sobre o curso de 
formação para ingresso na 
magistratura. 
 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E O DIRETOR GERAL DA 

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
MAGISTRADOS - ENFAM, cumprindo o previsto no art. 105, parágrafo 

único, inciso I, da Constituição da República e considerando o decidido pelo 
Conselho Superior na sessão de 13 de setembro de 2007, 
 

RESOLVEM: 
 

Art. 1° O curso de formação para ingresso na carreira da magistratura 
constitui etapa final do concurso para seleção de magistrados. 
 

Art. 2° A execução do curso cabe aos Tribunais Regionais Federais e aos 
Tribunais de Justiça por intermédio das respectivas escolas da magistratura. 

 
Art. 3° O curso destina-se aos candidatos aprovados nas etapas anteriores 

do concurso público, não podendo o número de alunos exceder à 
quantidade de vagas do certame acrescida de vinte por cento. 
 

Art. 4° A carga horária mínima do curso será de quatrocentas e oitenta 
horas-aula, distribuídas em quatro meses. 

 
Art. 5° A metodologia do curso consistirá não só em aulas e eventos, 
presenciais e a distância, com ênfase na formação humanística e 

pragmática, mas também em estudos de casos. 
 

Art. 6° O conteúdo programático mínimo do curso compreenderá os itens 
seguintes: 
I - elaboração de decisões e sentenças e realização de audiências; 

II - relações interpessoais e interinstitucionais; 
III - deontologia do magistrado; 

IV - ética; 
V - administração judiciária, incluindo gestão administrativa e de pessoas; 
VI - capacitação em recursos da informação; 

VII - difusão da cultura de conciliação como busca da paz social 
VIII - técnicas de conciliação e psicologia judiciárias; e 

IX - impacto econômico e social das decisões judiciais. 
 



Art. 7° O candidato, durante o curso, fará jus a uma bolsa não inferior a 

cinqüenta por cento da remuneração do cargo inicial da carreira a que o 
concurso se refere. 

 
Art. 8° O candidato, no decorrer do curso, será avaliado quanto ao 
conteúdo programático e à conduta mantida no período. Para essa 

avaliação, será possível contar com equipe multidisciplinar formada de 
profissionais como psicólogos, pedagogos, psiquiatras e outros médicos 

especialistas. 
Parágrafo único. As avaliações efetuadas pelas escolas da magistratura 
serão encaminhadas aos tribunais, aos quais caberá promover a avaliação 

final dos candidatos a magistrados 
 

Art. 9° A Enfam poderá organizar cursos de formação de formadores. 
 
Art. 10. Para efeito de credenciamento, as instituições encarregadas da 

organização e da execução do curso de formação submeterão à apreciação 
da Enfam o conteúdo programático, a carga horária, os professores e suas 

respectivas qualificações. 
 

Art. 11. O tribunal responsável pela execução do curso de formação poderá, 
mediante convênio, atribuir a execução do curso a escolas da magistratura 
de outros tribunais. 

 
Art.12. Esta resolução não se aplica aos concursos abertos anteriormente à 

data da sua vigência. 
 
Art. 13. Esta resolução entra em vigor em 1° de janeiro de 2008. 

 
 

Ministro BARROS MONTEIRO 
Presidente do Conselho Superior 

Ministro NILSON NAVES 

Diretor-Geral 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 

 

RESOLUÇÃO Nº 2 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2007 
 

Dispõe sobre os cursos de 
aperfeiçoamento para fins de 
vitaliciamento e promoção 

dos magistrados. 
 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E O DIRETOR GERAL DA 
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 

MAGISTRADOS - ENFAM, cumprindo o previsto no art. 93, inciso II, alínea 
c, e inciso IV, e art. 105, parágrafo único, inciso I, da Constituição da 

República e considerando o decidido na sessão do Conselho Superior de 13 
de setembro de 2007, 

 
RESOLVEM: 
 

Art. 1° Os cursos de aperfeiçoamento destinados à formação continuada e à 
atualização de magistrados serão aproveitados para o vitaliciamento, bem 

como para a promoção por merecimento, desde que preencham os 
requisitos mínimos explicitados na presente resolução. 
 

Art. 2° A organização e a execução dos cursos caberão, no âmbito federal, 
aos Tribunais Regionais Federais por intermédio das respectivas escolas da 

magistratura e ao Conselho da Justiça Federal por meio do Centro de 
Estudos Judiciários; no âmbito estadual, caberão aos Tribunais de Justiça 
também mediante as respectivas escolas da magistratura. 

 
Art. 3° A habilitação para o vitaliciamento ou para a promoção por 

merecimento pode decorrer da titulação em cursos não-oficiais, 
eventualmente contratados pelo Poder Judiciário ou com ele conveniados, 
reconhecidos e credenciados pela Enfam. 

 
Art. 4° Os cursos de aperfeiçoamento para fim de vitaliciamento ocorrerão 

no período de vitaliciamento (dois anos). 
 
Art. 5° O magistrado, durante o período de vitaliciamento, deverá cumprir 

carga horária mínima de trinta horas-aula por semestre ou de sessenta 
horas-aula por ano. 

Parágrafo único. Cada tribunal fará o controle da participação e do 
aproveitamento do vitaliciando. 
 

Art. 6° O magistrado, para a promoção por merecimento, deverá cumprir, 
com aproveitamento, carga horária mínima de vinte horas aula semestrais 

ou de quarenta horas-aula anuais em curso de aperfeiçoamento, por ano 



em que permanecer em exercício na entrância, para a Justiça Estadual, e no 

cargo, para a Justiça Federal.  
Parágrafo único. Não poderá haver aproveitamento de um mesmo curso 

para diferentes promoções. 
 
Art. 7° A metodologia dos cursos consistirá em aulas, teóricas e práticas, 

seminários e outros eventos, presenciais e a distância. 
 

Art. 8º O conteúdo programático dos cursos incluirá, no mínimo, estudos 
relacionados com os itens seguintes: 
I - alterações legislativas; 

II - situações práticas da atividade judicante; e 
III - temas teóricos relativos a matérias jurídicas e disciplinas afins como 

filosofia, sociologia e psicologia. 
§ 1º Será dada ênfase aos aspectos humanísticos, à ética e à deontologia 
do magistrado. 

§ 2º Os cursos abordarão também a administração judiciária, a gestão 
administrativa e de pessoas, bem como estudos de casos concretos. 

 
Art. 9º Para efeito de credenciamento, as instituições encarregadas da 

organização e da execução dos cursos submeterão à apreciação da Enfam o 
conteúdo programático, a carga horária, os professores e suas respectivas 
qualificações. 

 
Art. 10. Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2008. 

 
 

Ministro BARROS MONTEIRO 

Presidente do Conselho Superior 
Ministro NILSON NAVES 

Diretor-Geral 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

PRESIDÊNCIA 

RESOLUÇÃO Nº 532, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2006 

 

Institui o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa para juízes federais.  

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 4º, incisos VI, VII, VIII e IX, do Regimento Interno, e 

tendo em vista o decidido no Processo nº 2006168987, em sessão realizada no dia 16 de 

novembro de 2006;  

Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, art. 93, incisos II, “c”, e IV, sobre a 

previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como requisitos 

para ingresso e promoção na carreira;  

Considerando as atribuições do Centro de Estudos Judiciários estabelecidas pelo art. 4º da Lei 

nº 8.472, de 1992, e pelo art. 25 do Regimento Interno do Conselho da Justiça Federal;  

Considerando o disposto na Resolução nº 6, de 13 de setembro de 2005, do Conselho Nacional 

de Justiça, que dispõe sobre a aferição do merecimento para a promoção de magistrados e 

acesso aos tribunais de 2º grau; e  

Considerando a necessidade de integração das atividades de aperfeiçoamento de juízes 

federais, promovidas pelo Centro de Estudos Judiciários e pelas Escolas de Magistratura 

Federal, com o intuito de minimizar esforços e racionalizar a aplicação de recursos;  

 

RESOLVE:  

Art. 1º Instituir o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa com seus programas, 

subprogramas e ações para seleção, formação e aperfeiçoamento de juízes federais e para o 

aprimoramento institucional.  

Parágrafo único. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, como órgão 

central, e as Escolas de Magistratura dos Tribunais Regionais Federais, como órgãos setoriais, 

são os responsáveis pelo Plano Nacional.  

Art. 2º O Plano Nacional compõe-se:  

I - do programa de ingresso, vitaliciamento e aperfeiçoamento, estabelecido em consonância 

com o disposto no art. 93, II, “c”, e IV da CF, que ensejará a implementação dos seguintes 

subprogramas:  



a) - subprograma de ingresso na carreira e formação inicial, consistente na unificação dos 

conteúdos programáticos básicos dos concursos e na preparação dos juízes federais recém-

ingressos;  

b) - subprograma de preparação para o vitaliciamento, de caráter teórico-formal e prático, 

consubstanciado na realização de cursos indispensáveis ao referido processo;  

c) - subprograma de aperfeiçoamento continuado, por meio de freqüência e aproveitamento 

em cursos e eventos, inclusive como requisito para promoção por merecimento.  

II - do programa de pesquisa, editoração e intercâmbio que  

visa subsidiar as atividades de aperfeiçoamento, mediante a implementação  

dos seguintes subprogramas:  

a) - subprograma de fomento à pesquisa e disseminação seletiva de conhecimentos, com a 

finalidade de promover a realização e a divulgação de informações e pesquisas científicas em 

áreas prioritárias para o aprimoramento da instituição;  

b) - subprograma editorial, com a finalidade de divulgar pesquisas, monografias, anais de 

eventos e outros textos para o aprimoramento da instituição;  

c - subprograma de intercâmbio institucional, com o objetivo de trocar experiências nas áreas 

educacional, jurídica, de pesquisa, de informação e outras dentro das atividades da Justiça 

Federal.  

Art. 3º Ficam instituídos o Conselho de Aperfeiçoamento e Pesquisa, o Comitê Técnico de 

Aperfeiçoamento e o Comitê Técnico de Pesquisa, Editoração e Intercâmbio. 

Art. 4º O Conselho de Aperfeiçoamento e Pesquisa é composto pelo Ministro Diretor do 

Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, que o presidirá, pelos Diretores 

das Escolas de Magistratura dos Tribunais Regionais Federais e pelo Presidente da Associação 

dos Juízes Federais do Brasil ou por magistrado indicado pela entidade.  

§ 1º O Secretário de Ensino do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal 

exercerá a mesma função no Conselho de Aperfeiçoamento e Pesquisa.  

§ 2º O Secretário-Geral do Conselho da Justiça Federal participará das reuniões do Conselho de 

Aperfeiçoamento e Pesquisa.  

Art. 5º Compete ao Conselho de Aperfeiçoamento e Pesquisa:  

I - atuar como comitê de aperfeiçoamento e pesquisa da Justiça Federal junto à Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados;  

II - estabelecer diretrizes gerais para a elaboração do plano nacional;  

III - apreciar o plano nacional para o biênio e encaminhá-lo à Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados;  



IV - acompanhar a execução do plano nacional;  

V - apreciar o relatório de avaliação dos resultados do plano  

nacional e encaminhá-lo à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados;  

VI - elaborar e aprovar o seu regimento interno e os dos Comitês Técnicos previstos no art. 3º.  

Art. 6º O Conselho de Aperfeiçoamento e Pesquisa reunir-se-á trimestralmente e, 

extraordinariamente, por convocação do seu presidente ou por provocação de qualquer um de 

seus membros.  

Art. 7º O Comitê Técnico de Aperfeiçoamento e o Comitê Técnico de Pesquisa, Editoração e 

Intercâmbio serão integrados por um juiz federal representante de cada uma das Escolas de 

Magistratura dos Tribunais Regionais Federais, indicados por elas, e com apoio do Centro de 

Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal;  

Art. 8º Compete aos Comitês Técnicos elaborar e encaminhar ao Conselho de 

Aperfeiçoamento e Pesquisa:  

I - a proposta do plano nacional para o biênio; e  

II - o relatório de avaliação de resultados dos programas.  

Parágrafo único. O Comitê Técnico de Aperfeiçoamento auxiliará o Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da Justiça Federal e as Escolas de Magistratura dos Tribunais Regionais 

Federais na execução do plano nacional.  

Art. 9º Os Comitês Técnicos reunir-se-ão em encontros presenciais ou à distância, conforme a 

demanda.  

Art. 10. Na elaboração dos programas, os Comitês Técnicos poderão contar com a colaboração 

de juízes, servidores e consultores ad hoc especialmente convidados, bem como constituir 

subcomitês.  

Art. 11. Os cursos de preparação inicial para os juízes federais recém-ingressos terão carga 

horária mínima de 80 (oitenta) horas/aula.  

Art. 12. Enquanto não houver dotação orçamentária própria para aperfeiçoamento de juízes, 

os recursos previstos no orçamento da Justiça Federal, na atividade Capacitação de Recursos 

Humanos, garantirão a implantação do plano nacional previsto nesta resolução.  

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Min. BARROS MONTEIRO 



 

 
Conselho Nacional de Justiça 

 
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 31 DE JANEIRO DE 2006. 

 
 
Regulamenta o critério de atividade 
jurídica para a inscrição em 
concurso público de ingresso na 
carreira da magistratura nacional e 
dá outras providências  

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso 

de suas atribuições, tendo em vista o decidido em Sessão de 31 de janeiro de 

2006;  

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras e critérios 

gerais e uniformes, enquanto não for editado o Estatuto da Magistratura, que 

permitam aos Tribunais adotar providências de modo a compatibilizar suas 

ações, na tarefa de seleção de magistrados, com os princípios implementados 

pela Emenda Constitucional n° 45/2004; 

  

CONSIDERANDO a existência de vários procedimentos 

administrativos, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, indicando a 

necessidade de ser explicitado o alcance da norma constitucional, 

especialmente o que dispõe o inciso I do artigo 93 da Constituição Federal e 

sua aplicação aos concursos públicos para ingresso na magistratura de 

carreira; 

 

CONSIDERANDO a interpretação extraída dos anais do Congresso 

Nacional quando da discussão da matéria; 

CONSIDERANDO, por fim, que o ingresso na magistratura constitui 

procedimento complexo, figurando o concurso público como sua primeira 

etapa; 

 
 
 



 
 
R E S O L V E: 

 

Art. 1° Para os efeitos do artigo 93, I, da Constituição Federal, 

somente será computada a atividade jurídica posterior à obtenção do grau de 

bacharel em Direito.  

 
Art. 2° Considera-se atividade jurídica aquela exercida com 

exclusividade por bacharel em Direito, bem como o exercício de cargos, 

empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização 

preponderante de conhecimento jurídico, vedada a contagem do estágio 

acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à colação de grau.  

 

Art. 3° Serão admitidos no cômputo do período de atividade jurídica 

os cursos de pós-graduação na área jurídica reconhecidos pelas Escolas 

Nacionais de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados de que tratam o 

artigo 105, parágrafo único, I, e o artigo 111-A, parágrafo 2º, I, da Constituição 

Federal, ou pelo Ministério da Educação, desde que integralmente concluídos 

com aprovação.  

 

Art. 4° A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a 

cargos, empregos ou funções não privativos do bacharel em Direito será 

realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, 

indicando as respectivas atribuições exercidas e a prática reiterada de atos que 

exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico. 

 

Art. 5° A comprovação do período de três anos de atividade jurídica 

de que trata o artigo 93, I, da Constituição Federal, deverá ser realizada por 

ocasião da inscrição definitiva no concurso. 

 

Art. 6° Aquele que exercer a atividade de magistério em cursos 

formais ou informais voltados à preparação de candidatos a concursos públicos 

para ingresso na carreira da magistratura fica impedido de integrar comissão 

do concurso e banca examinadora até três anos após cessar a referida 

atividade de magistério.    

    



 
 
Art. 7° A presente resolução não se aplica aos concursos cujos 

editais já tenham sido publicados na data em que entrar em vigor.  

 

Art. 8° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
 
 
 
 
 

Ministro NELSON JOBIM 
Presidente 
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Resolução n.º 75, de 12 de Maio de 2009. 

 

 

Dispõe sobre os concursos públicos para 

ingresso na carreira da magistratura em 

todos os ramos do Poder Judiciário nacional.  

 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA , no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, e 

 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 103-B, § 4º, 

inciso I, da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de Justiça 

zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 

Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência, ou recomendar providências; 

 

CONSIDERANDO que o ingresso na magistratura 

brasileira ocorre mediante concurso público de provas e títulos, conforme o 

disposto no art. 93, inciso I, da Constituição da República, observados os 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência; 

 

CONSIDERANDO a multiplicidade de normas e 

procedimentos distintos por que se pautam os Tribunais brasileiros na realização 

de concursos para ingresso na magistratura, com frequentes impugnações na 

esfera administrativa e/ou jurisdicional que retardam ou comprometem o certame;   
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CONSIDERANDO a imperativa necessidade de editar 

normas destinadas a regulamentar e a uniformizar o procedimento e os critérios 

relacionados ao concurso de ingresso na carreira da magistratura do Poder 

Judiciário nacional; 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Seção I  

 

Da abertura do concurso  

 

Art. 1º O concurso público para ingresso na carreira da 

magistratura é regulamentado por esta Resolução.  

Art. 2º O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de 

juiz substituto, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, de acordo 

com os arts. 93, I, e 96, I, “c”, da Constituição Federal.  

Parágrafo único. O provimento dos cargos será feito de 

acordo com a disponibilidade orçamentária e a necessidade do serviço.  

Art. 3º A realização do concurso público, observadas a 

dotação orçamentária e a existência de vagas, inicia-se com a constituição da 

respectiva Comissão de Concurso, mediante resolução aprovada pelo órgão 

especial ou Tribunal Pleno. 

Parágrafo único. A Comissão de Concurso incumbir-se-á 

de todas as providências necessárias à organização e realização do certame, 

sem prejuízo das atribuições cometidas por esta Resolução, se for o caso, às 

Comissões Examinadoras e à instituição especializada contratada ou conveniada 

para realização da prova objetiva seletiva. 
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Art. 4º Às vagas existentes e indicadas no edital poderão 

ser acrescidas outras, que surgirem durante o prazo de validade do concurso. 

 

Seção II  

 

Das etapas e do programa do concurso  

 

Art. 5º O concurso desenvolver-se-á sucessivamente de 

acordo com as seguintes etapas:  

I - primeira etapa - uma prova objetiva seletiva, de caráter 

eliminatório e classificatório;  

II - segunda etapa - duas provas escritas, de caráter 

eliminatório e classificatório;  

III - terceira etapa - de caráter eliminatório, com as 

seguintes fases:  

a) sindicância da vida pregressa e investigação social;  

b) exame de sanidade física e mental;  

c) exame psicotécnico;  

IV - quarta etapa - uma prova oral, de caráter eliminatório 

e classificatório;  

V - quinta etapa - avaliação de títulos, de caráter 

classificatório. 

§ 1º A participação do candidato em cada etapa ocorrerá 

necessariamente após habilitação na etapa anterior. 

§ 2º Os tribunais poderão realizar, como etapa do 

certame, curso de formação inicial, de caráter eliminatório ou não. 

Art. 6º As provas da primeira, segunda e quarta etapas 

versarão, no mínimo, sobre as disciplinas constantes dos Anexos I, II, III, IV e V, 

conforme o segmento do Poder Judiciário nacional. As provas da segunda e 

quarta etapas também versarão sobre o programa discriminado no Anexo VI. 
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Seção III  

 

Da classificação e da média final  

 

Art. 7º A classificação dos candidatos habilitados 

obedecerá à ordem decrescente da média final, observada a seguinte 

ponderação:  

I - da prova objetiva seletiva: peso 1;  

II - da primeira e da segunda prova escrita: peso 3 para 

cada prova;  

III - da prova oral: peso 2;  

IV - da prova de títulos: peso 1. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, haverá 

arredondamento de nota, desprezadas as frações além do centésimo nas 

avaliações de cada etapa do certame.  

Art. 8º A média final, calculada por média aritmética 

ponderada que leve em conta o peso atribuído a cada prova, será expressa com 3 

(três) casas decimais. 

Art. 9º
 
Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte 

ordem de notas:  

I - a das duas provas escritas somadas;  

II - a da prova oral;  

III - a da prova objetiva seletiva;  

IV - a da prova de títulos.  

Parágrafo único. Persistindo o empate, prevalecerá o 

candidato de maior idade.  

Art. 10.
 
Considerar-se-á aprovado para provimento do 

cargo o candidato que for habilitado em todas as etapas do concurso.  

Parágrafo único. Ocorrerá eliminação do candidato que:  
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I - não obtiver classificação, observado o redutor previsto 

no art. 44, ficando assegurada a classificação dos candidatos empatados na 

última posição de classificação;  

II - for contraindicado na terceira etapa;  

III - não comparecer à realização de qualquer das provas 

escritas ou oral no dia, hora e local determinados pela Comissão de Concurso, 

munido de documento oficial de identificação;  

IV – for excluído da realização da prova por 

comportamento inconveniente, a critério da Comissão de Concurso.  

Art. 11. Aprovado pela Comissão de Concurso o quadro 

classificatório, será o resultado final do concurso submetido à homologação do 

tribunal.  

Parágrafo único. A ordem de classificação prevalecerá 

para a nomeação dos candidatos.  

 

Seção IV  

 

Da publicidade  

 

Art. 12. O concurso será precedido de edital expedido 

pelo presidente da Comissão de Concurso, cuja divulgação dar-se-á mediante: 

I – publicação integral, uma vez, no Diário Oficial, se for o 

caso também em todos os Estados em que o tribunal exerce a jurisdição; 

II - publicação integral no endereço eletrônico do tribunal 

e do Conselho Nacional de Justiça;  

III – afixação no quadro de avisos, sem prejuízo da 

utilização de qualquer outro tipo de anúncio subsidiário, a critério da Comissão de 

Concurso. 

Art. 13. Constarão do edital, obrigatoriamente: 
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I - o prazo de inscrição, que será de, no mínimo, 30 

(trinta) dias, contados da última ou única publicação no Diário Oficial; 

 

II - local e horário de inscrições; 

III – o conteúdo das disciplinas objeto de avaliação no 

certame, observada a respectiva relação mínima de disciplinas constantes dos 

anexos da presente Resolução e os conteúdos do Anexo VI; 

IV - o número de vagas existentes e o cronograma 

estimado de realização das provas; 

V - os requisitos para ingresso na carreira; 

VI - a composição da Comissão de Concurso, das 

Comissões Examinadoras, com a participação da Ordem dos Advogados do 

Brasil, e da Comissão da instituição especializada, com os respectivos suplentes; 

VII - a relação dos documentos necessários à inscrição; 

VIII - o valor da taxa de inscrição; 

IX - a fixação objetiva da pontuação de cada título, 

observado o art. 67. 

§ 1º Todas as comunicações individuais e coletivas aos 

candidatos inscritos no concurso serão consideradas efetuadas, para todos os 

efeitos, por sua publicação em edital no órgão da imprensa oficial do tribunal 

promotor e no sítio eletrônico deste na rede mundial de computadores. 

§ 2º Qualquer candidato inscrito ao concurso poderá 

impugnar o respectivo edital, em petição escrita e fundamentada endereçada ao 

Presidente da Comissão de Concurso, no prazo de 5 (cinco) dias após o término 

do prazo para a inscrição preliminar ao concurso, sob pena de preclusão. 

§ 3º A Comissão de Concurso não realizará a primeira 

prova enquanto não responder às eventuais impugnações apresentadas na forma 

do parágrafo anterior. 

§ 4º Salvo nas hipóteses de indispensável adequação à 

legislação superveniente, não se alterarão as regras do edital de concurso após o 

início do prazo das inscrições preliminares no tocante aos requisitos do cargo, aos 
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conteúdos programáticos, aos critérios de aferição das provas e de aprovação 

para as etapas subsequentes. 

 

§ 5º O edital do concurso não poderá estabelecer limite 

máximo de idade inferior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

Art. 14. As alterações nas datas e locais de realização de 

cada etapa previstos no edital serão comunicadas aos candidatos.  

 

Seção V  

 

Da duração e do prazo de validade do concurso  

 

Art. 15. O concurso deverá ser concluído no período de 

até 18 (dezoito) meses, contado da inscrição preliminar até a homologação do 

resultado final.  

Art. 16. O prazo de validade do concurso é de até 2 (dois) 

anos, prorrogável, a critério do tribunal, uma vez, por igual período, contado da 

data da publicação da homologação do resultado final do concurso.  

 

Seção VI  

 

Do custeio do concurso  

 

Art. 17. O valor máximo da taxa de inscrição 

corresponderá a 1% (um por cento) do subsídio bruto atribuído em lei para o 

cargo disputado, cabendo ao candidato efetuar o recolhimento na forma do que 

dispuser normatização específica de cada tribunal. 

Art. 18. Não haverá dispensa da taxa de inscrição, exceto: 

I – em favor do candidato que, mediante requerimento 

específico, comprovar não dispor de condições financeiras para suportar tal 

encargo; 

II - nos casos previstos em lei.  
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Parágrafo único. Cabe ao interessado produzir prova da 

situação que o favorece até o término do prazo para inscrição preliminar.  

 

CAPÍTULO II  

 

DAS COMISSÕES  

 

Seção I  

 

Da composição, quórum e impedimentos 

 

Art. 19. O concurso desenrolar-se-á exclusivamente 

perante Comissão de Concurso, ou perante Comissão de Concurso e Comissões 

Examinadoras.  

§ 1º As atribuições previstas nesta Resolução para as 

Comissões Examinadoras, quando houver apenas a Comissão de Concurso, 

serão por esta exercidas. 

§ 2º Os magistrados componentes das Comissões 

Examinadoras de cada etapa, salvo prova oral, poderão afastar-se dos encargos 

jurisdicionais por até 15 (quinze) dias, prorrogáveis, para a elaboração das 

questões e correção das provas. O afastamento, no caso de membro de tribunal, 

não alcança as atribuições privativas do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial. 

§ 3º Os membros das Comissões Examinadoras, nos 

seus afastamentos, serão substituídos pelos suplentes, designados pela 

Comissão de Concurso. 

§ 4º A Comissão de Concurso contará com uma 

secretaria para apoio administrativo, na forma do regulamento de cada tribunal. A 

secretaria será responsável pela lavratura das atas das reuniões da Comissão. 

Art. 20. Aplicam-se aos membros das comissões os 

motivos de suspeição e de impedimento previstos nos arts. 134 e 135 do Código 

de Processo Civil. 
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§ 1º Constituem também motivo de impedimento: 

I - o exercício de magistério em cursos formais ou 

informais de preparação a concurso público para ingresso na magistratura até 3 

(três) anos após cessar a referida atividade; 

II - a existência de servidores funcionalmente vinculados 

ao examinador ou de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, cuja inscrição haja sido deferida; 

III - a participação societária, como administrador, ou não, 

em cursos formais ou informais de preparação para ingresso na magistratura até 

3 (três) anos após cessar a referida atividade, ou contar com parentes nestas 

condições, até terceiro grau, em linha reta ou colateral. 

§ 2º Os motivos de suspeição e de impedimento deverão 

ser comunicados ao Presidente da Comissão de Concurso, por escrito, até 5 

(cinco) dias úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos no Diário 

Oficial. 

Seção II  

 

Das atribuições  

 

Art. 21. Compete à Comissão de Concurso: 

I – elaborar o edital de abertura do certame; 

II - fixar o cronograma com as datas de cada etapa; 

III - receber e examinar os requerimentos de inscrição 

preliminar e definitiva, deliberando sobre eles; 

IV - designar as Comissões Examinadoras para as provas 

da segunda (duas provas escritas) e quarta etapas; 

V – emitir documentos; 

VI – prestar informações acerca do concurso; 

VII – cadastrar os requerimentos de inscrição;  

VIII - acompanhar a realização da primeira etapa; 

IX - homologar o resultado do curso de formação inicial; 
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X - aferir os títulos dos candidatos e atribuir-lhes nota; 

XI – julgar os recursos interpostos nos casos de 

indeferimento de inscrição preliminar e dos candidatos não aprovados ou não 

classificados na prova objetiva seletiva;  

XII - ordenar a convocação do candidato a fim de 

comparecer em dia, hora e local indicados para a realização da prova; 

XIII – homologar ou modificar, em virtude de recurso, o 

resultado da prova objetiva seletiva, determinando a publicação no Diário Oficial 

da lista dos candidatos classificados; 

XIV - apreciar outras questões inerentes ao concurso. 

Art. 22. Compete à Comissão Examinadora de cada 

etapa: 

I – preparar, aplicar e corrigir as provas escritas; 

II – arguir os candidatos submetidos à prova oral, de 

acordo com o ponto sorteado do programa, atribuindo-lhes notas; 

III - julgar os recursos interpostos pelos candidatos;  

IV – velar pela preservação do sigilo das provas escritas 

até a identificação da autoria, quando da realização da sessão pública; 

V - apresentar a lista de aprovados à Comissão de 

Concurso. 

Parágrafo único. Das decisões proferidas pelas 

Comissões Examinadoras não caberá novo recurso à Comissão de Concurso. 

 

CAPÍTULO III  

 

DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR  

 

Art. 23. A inscrição preliminar será requerida ao 

presidente da Comissão de Concurso pelo interessado ou, ainda, por procurador 

habilitado com poderes especiais, mediante o preenchimento de formulário 

próprio, acompanhado de:  
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I – prova de pagamento da taxa de inscrição, observado o 

art. 18;  

II – cópia autenticada de documento que comprove a 

nacionalidade brasileira;  

III – duas fotos coloridas tamanho 3x4 (três por quatro) e 

datadas recentemente;  

IV – instrumento de mandato com poderes especiais e 

firma reconhecida para requerimento de inscrição, no caso de inscrição por 

procurador.  

§ 1º O candidato, ao preencher o formulário a que se 

refere o “caput”, firmará declaração, sob as penas da lei:  

a) de que é bacharel em Direito e de que deverá atender, 

até a data da inscrição definitiva, a exigência de 3 (três) anos de atividade jurídica 

exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;  

b) de estar ciente de que a não apresentação do 

respectivo diploma, devidamente registrado pelo Ministério da Educação, e da 

comprovação da atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva, acarretará a sua 

exclusão do processo seletivo;  

c) de que aceita as demais regras pertinentes ao 

concurso consignadas no edital; 

d) de que é pessoa com deficiência e, se for o caso, que 

carece de atendimento especial nas provas, de conformidade com o Capítulo X. 

§ 2º Para fins deste artigo, o documento oficial de 

identificação deverá conter fotografia do portador e sua assinatura.  

§ 3º Ao candidato ou ao procurador será fornecido 

comprovante de inscrição.  

§ 4º Somente será recebida a inscrição preliminar do 

candidato que apresentar, no ato de inscrição, toda a documentação necessária a 

que se refere este artigo.  

Art. 24. Não serão aceitas inscrições condicionais. 
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Art. 25. Os pedidos de inscrição preliminar serão 

apreciados e decididos pelo presidente da Comissão de Concurso.  

Parágrafo único. Caberá recurso à Comissão de 

Concurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, nos casos de indeferimento de 

inscrição preliminar.  

Art. 26. A inscrição preliminar deferida habilita o candidato 

à prestação da prova objetiva seletiva.  

Art. 27. Deferido o requerimento de inscrição preliminar, 

incumbe ao presidente da Comissão de Concurso fazer publicar, uma única vez, 

no respectivo Diário Oficial, se for o caso também dos Estados compreendidos na 

jurisdição do tribunal, a lista dos candidatos inscritos e encaminhá-la à respectiva 

comissão ou instituição.  

Parágrafo único. No prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

publicação, qualquer cidadão poderá representar contra os candidatos inscritos, 

desde logo oferecendo ou indicando provas. 

Art. 28. A inscrição do candidato implicará o 

conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas, das 

quais não poderá alegar desconhecimento.  

 

CAPÍTULO IV  

 

DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO  

 

Seção I  

 

Da instituição especializada  executora  

 

Art. 29. Os tribunais, nos termos da lei, poderão celebrar 

convênio ou contratar os serviços de instituição especializada exclusivamente 

para a execução da primeira etapa do concurso. 
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Art. 30. Caberá à Comissão Examinadora ou à instituição 

especializada: 

I - formular as questões e aplicar a prova objetiva seletiva; 

II – corrigir a prova; 

III - assegurar vista da prova, do gabarito e do cartão de 

resposta ao candidato que pretender recorrer; 

IV - encaminhar parecer sobre os recursos apresentados 

para julgamento da Comissão de Concurso; 

V - divulgar a classificação dos candidatos.  

Parágrafo único. Serão de responsabilidade da instituição 

especializada quaisquer danos causados ao Poder Judiciário ou aos candidatos, 

antes, durante e após a realização da prova objetiva seletiva, no que se referir às 

atribuições constantes no “caput”.  

Art. 31. A instituição especializada prestará contas da 

execução do contrato ou convênio ao tribunal e submeter-se-á à supervisão da 

Comissão de Concurso, que homologará ou modificará os resultados e julgará os 

recursos. 

 

Seção II  

 

Da prova objetiva seletiva 

 

Art. 32. A prova objetiva seletiva será composta de três 

blocos de questões (I, II e III), discriminados nos Anexos I, II, III, IV e V, conforme 

o segmento do Poder Judiciário nacional. 

Art. 33. As questões da prova objetiva seletiva serão 

formuladas de modo a que, necessariamente, a resposta reflita a posição 

doutrinária dominante ou a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. 

Art. 34. Durante o período de realização da prova objetiva 

seletiva, não serão permitidos: 
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I - qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito; 

II - o uso de livros, códigos, manuais, impressos ou 

anotações; 

III - o porte de arma. 

Parágrafo único. O candidato poderá ser submetido a 

detector de metais durante a realização da prova. 

Art. 35. Iniciada a prova e no curso desta, o candidato 

somente poderá ausentar-se acompanhado de um fiscal. 

§ 1º É obrigatória a permanência do candidato no local 

por, no mínimo, 1 (uma) hora.  

§ 2º Após o término da prova, o candidato não poderá 

retornar ao recinto em nenhuma hipótese. 

Art. 36. As questões objetivas serão agrupadas por 

disciplina e nos respectivos blocos, devidamente explicitados. 

Parágrafo único. Se a questão for elaborada sob a forma 

de exame prévio de proposições corretas ou incorretas, constará de cada uma 

das alternativas de resposta expressa referência, em algarismos romanos, à 

assertiva ou às assertivas corretas, vedada qualquer resposta que não indique 

com precisão a resposta considerada exata. 

Art. 37. O candidato somente poderá apor seu número de 

inscrição, nome ou assinatura em lugar especificamente indicado para tal 

finalidade, sob pena de anulação da prova e consequente eliminação do 

concurso. 

Art. 38. É de inteira responsabilidade do candidato o 

preenchimento da folha de respostas, conforme as especificações nela 

constantes, não sendo permitida a sua substituição em caso de marcação 

incorreta. 

Art. 39. Reputar-se-ão erradas as questões que 

contenham mais de uma resposta e as rasuradas, ainda que inteligíveis. 
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Art. 40. Finda a prova, o candidato deverá entregar ao 

fiscal da sala a Folha de Respostas devidamente preenchida. 

Art. 41. Será automaticamente eliminado do concurso o 

candidato que: 

I - não comparecer à prova; 

II - for encontrado, durante a realização da prova, 

portando qualquer um dos objetos especificados no art. 85, mesmo que 

desligados ou sem uso; 

III - for colhido em flagrante comunicação com outro 

candidato ou com pessoas estranhas;  

IV – não observar o disposto no art. 34. 

Art. 42. O gabarito oficial da prova objetiva será publicado, 

no máximo, 3 (três) dias após a realização da prova, no Diário Oficial, no 

endereço eletrônico do tribunal e, se for o caso, no da instituição especializada 

executora. 

Parágrafo único. Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação 

do resultado do gabarito da prova objetiva seletiva no Diário Oficial, o candidato 

poderá requerer vista da prova e, em igual prazo, a contar do término da vista, 

apresentar recurso dirigido à Comissão de Concurso. 

 Art. 43. Será considerado habilitado, na prova objetiva 

seletiva, o candidato que obtiver o mínimo de 30% (trinta por cento) de acerto das 

questões em cada bloco e média final de 60% (sessenta por cento) de acertos do 

total referente à soma algébrica das notas dos três blocos.  

Art. 44. Classificar-se-ão para a segunda etapa: 

I - nos concursos de até 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, 

os 200 (duzentos) candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento 

dos recursos; 

II - nos concursos que contarem com mais de 1.500 (mil e 

quinhentos) inscritos, os 300 (trezentos) candidatos que obtiverem as maiores 

notas após o julgamento dos recursos.  
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§ 1º Todos os candidatos empatados na última posição de 

classificação serão admitidos às provas escritas, mesmo que ultrapassem o limite 

previsto no “caput”.  

§ 2º O redutor previsto nos incisos I e II não se aplica aos 

candidatos que concorram às vagas destinadas às pessoas com deficiência, as 

quais serão convocadas para a segunda etapa do certame em lista específica, 

desde que hajam obtido a nota mínima exigida para todos os outros candidatos, 

sem prejuízo dos demais 200 (duzentos) ou 300 (trezentos) primeiros 

classificados, conforme o caso. 

Art. 45. Apurados os resultados da prova objetiva seletiva 

e identificados os candidatos que lograram classificar-se, o presidente da 

Comissão de Concurso fará publicar edital com a relação dos habilitados a 

submeterem-se à segunda etapa do certame. 

 

CAPÍTULO V  

 

DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO  

 

Seção I  

 

Das provas  

 

Art. 46. A segunda etapa do concurso será composta de 2 

(duas) provas escritas, podendo haver consulta à legislação desacompanhada de 

anotação ou comentário, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas e 

orientação jurisprudencial.  

Parágrafo único. Durante a realização das provas 

escritas, a Comissão Examinadora permanecerá reunida em local previamente 

divulgado para dirimir dúvidas porventura suscitadas.  
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Art. 47. A primeira prova escrita será discursiva e 

consistirá: 

I - de questões relativas a noções gerais de Direito e 

formação humanística previstas no Anexo VI;  

II – de questões sobre quaisquer pontos do programa 

específico do respectivo ramo do Poder Judiciário nacional. 

Art. 48. Cabe a cada tribunal definir os critérios de 

aplicação e de aferição da prova discursiva, explicitando-os no edital. 

Parágrafo único. A Comissão Examinadora deverá 

considerar, em cada questão, o conhecimento sobre o tema, a utilização correta 

do idioma oficial e a capacidade de exposição.  

Art. 49. A segunda prova escrita será prática de sentença, 

envolvendo temas jurídicos constantes do programa, e consistirá: 

I - na Justiça Federal e na Justiça estadual, na 

elaboração, em dias sucessivos, de 2 (duas) sentenças, de natureza civil e 

criminal;  

II – na Justiça do Trabalho, na elaboração de 1 (uma) 

sentença trabalhista; 

III - na Justiça Militar da União e na Justiça Militar 

estadual, de lavratura de sentença criminal.  

Parágrafo único. Em qualquer prova considerar-se-á 

também o conhecimento do vernáculo. 

 

Seção II  

 

Dos procedimentos  

 

Art. 50. Com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o 

presidente da Comissão de Concurso convocará, por edital, os candidatos 

aprovados para realizar as provas escritas em dia, hora e local determinados, nos 

termos do edital.  
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Art. 51. O tempo mínimo de duração de cada prova será 

de 4 (quatro) horas. 

Art. 52. As provas escritas da segunda etapa do concurso 

realizar-se-ão em dias distintos, preferencialmente nos finais de semana. 

Art. 53. As provas escritas serão manuscritas, com 

utilização de caneta de tinta azul ou preta indelével, de qualquer espécie, vedado 

o uso de líquido corretor de texto ou caneta hidrográfica fluorescente. 

§ 1º As questões serão entregues aos candidatos já 

impressas, não se permitindo esclarecimentos sobre o seu enunciado ou sobre o 

modo de resolvê-las. 

§ 2º A correção das provas dar-se-á sem identificação do 

nome do candidato.  

§ 3º A correção da prova prática de sentença  dependerá 

da aprovação do candidato na prova discursiva.   

Art. 54. A nota final de cada prova será atribuída entre 0 

(zero) e 10 (dez). 

Parágrafo único. Na prova de sentença, se mais de uma 

for exigida, exigir-se-á, para a aprovação, nota mínima de 6 (seis) em cada uma 

delas. 

Art. 55. A identificação das provas e a divulgação das 

notas serão feitas em sessão pública no tribunal, pela Comissão de Concurso, 

para a qual se convocarão os candidatos, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, mediante edital veiculado no Diário Oficial e na página do 

tribunal na rede mundial de computadores.  

Art. 56. Apurados os resultados de cada prova escrita, o 

presidente da Comissão de Concurso mandará publicar edital no Diário Oficial 

contendo a relação dos aprovados. 

Parágrafo único. Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação, 

o candidato poderá requerer vista da prova e, em igual prazo, a contar do término 

da vista, apresentar recurso dirigido à respectiva Comissão Examinadora.  
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Art. 57. Julgados os eventuais recursos, o presidente da 

Comissão de Concurso publicará edital de convocação dos candidatos habilitados 

a requerer a inscrição definitiva, que deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, nos locais indicados.  

 

CAPÍTULO VI  

 

DA TERCEIRA ETAPA  

 

Seção I  

 

Da inscrição definitiva  

 

Art. 58. Requerer-se-á a inscrição definitiva ao presidente 

da Comissão de Concurso, mediante preenchimento de formulário próprio, 

entregue na secretaria do concurso.  

§ 1º O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será 

instruído com:  

a) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, 

devidamente registrado pelo Ministério da Educação;  

b) certidão ou declaração idônea que comprove haver 

completado, à data da inscrição definitiva, 3 (três) anos de atividade jurídica, 

efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou função, exercida após a 

obtenção do grau de bacharel em Direito;  

c) cópia autenticada de documento que comprove a 

quitação de obrigações concernentes ao serviço militar, se do sexo masculino;  

d) cópia autenticada de título de eleitor e de documento 

que comprove estar o candidato em dia com as obrigações eleitorais ou certidão 

negativa da Justiça Eleitoral;  
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e) certidão dos distribuidores criminais das Justiças 

Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos lugares em que haja residido 

nos últimos 5 (cinco) anos;  

f) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia 

Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos 5 (cinco) 

anos;  

g) os títulos definidos no art. 67;  

h) declaração firmada pelo candidato, com firma 

reconhecida, da qual conste nunca haver sido indiciado em inquérito policial ou 

processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da ocorrência, 

acompanhada dos esclarecimentos pertinentes;  

i) formulário fornecido pela Comissão de Concurso, em 

que o candidato especificará as atividades jurídicas desempenhadas, com exata 

indicação dos períodos e locais de sua prestação bem como as principais 

autoridades com quem haja atuado em cada um dos períodos de prática 

profissional, discriminados em ordem cronológica; 

j) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com 

informação sobre a situação do candidato advogado perante a instituição.  

§ 2º Os postos designados para o recebimento dos 

pedidos de inscrição definitiva encaminharão ao presidente da Comissão de 

Concurso os pedidos, com a respectiva documentação.  

Art. 59. Considera-se atividade jurídica, para os efeitos do 

art. 58, § 1º, alínea “i”: 

I – aquela exercida com exclusividade por bacharel em 

Direito; 

II – o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, 

mediante a participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado 

(Lei nº 8.906, 4 de julho de 1994, art. 1º) em causas ou questões distintas; 

III – o exercício de cargos, empregos ou funções, 

inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de 

conhecimento jurídico; 
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IV – o exercício da função de conciliador junto a tribunais 

judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de 

varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) 

ano; 

V – o exercício da atividade de mediação ou de 

arbitragem na composição de litígios. 

§ 1º É vedada, para efeito de comprovação de atividade 

jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à 

obtenção do grau de bacharel em Direito.  

§ 2º A comprovação do tempo de atividade jurídica 

relativamente a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em 

Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão 

competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que 

exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à Comissão 

de Concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento. 

 

Seção II  

 

Dos exames de sanidade física e mental e 

psicotécnico  

 

Art. 60. O candidato, no ato de apresentação da inscrição 

definitiva, receberá, da secretaria do concurso, instruções para submeter-se aos 

exames de saúde e psicotécnico, por ele próprio custeados. 

§ 1º Os exames de saúde destinam-se a apurar as 

condições de higidez física e mental do candidato. O exame psicotécnico avaliará 

as condições psicológicas do candidato, devendo ser realizado por médico 

psiquiatra ou por psicólogo.  

 § 2º O candidato fará os exames de saúde e psicotécnico 

com profissional do próprio tribunal ou por ele indicado, que encaminhará laudo à 

Comissão de Concurso. 
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§ 3º Os exames de que trata o “caput” não poderão ser 

realizados por profissionais que tenham parente até o terceiro grau dentre os 

candidatos. 

 

Seção III  

 

Da sindicância da vida pregressa e investigação 

social  

 

Art. 61. O presidente da Comissão de Concurso 

encaminhará ao órgão competente do tribunal os documentos mencionados no § 

1º do art. 58, com exceção dos títulos, a fim de que se proceda à sindicância da 

vida pregressa e investigação social dos candidatos.  

Art. 62. O presidente da Comissão de Concurso poderá 

ordenar ou repetir diligências sobre a vida pregressa, investigação social, exames 

de saúde e psicotécnico, bem como convocar o candidato para submeter-se a 

exames complementares.  

 

Seção IV  

 

Do deferimento da inscrição definitiva e convocação  

para prova oral  

 

Art. 63. O presidente da Comissão de Concurso fará 

publicar edital com a relação dos candidatos cuja inscrição definitiva haja sido 

deferida, ao tempo em que os convocará para realização do sorteio dos pontos 

para prova oral bem como para realização das arguições. 
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CAPÍTULO VII  

 

DA QUARTA ETAPA  

 

Art. 64. A prova oral será prestada em sessão pública, na 

presença de todos os membros da Comissão Examinadora, vedado o exame 

simultâneo de mais de um candidato.  

Parágrafo único. Haverá registro em gravação de áudio 

ou por qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução. 

Art. 65. Os temas e disciplinas objeto da prova oral são os 

concernentes à segunda etapa do concurso (art. 47), cabendo à Comissão 

Examinadora agrupá-los, a seu critério, para efeito de sorteio, em programa 

específico. 

§ 1º O programa específico será divulgado no sítio 

eletrônico do Tribunal até 5 (cinco) dias antes da realização da prova oral. 

§ 2º Far-se-á sorteio público de ponto para cada  

candidato com a antecedência de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3º A arguição do candidato versará sobre conhecimento 

técnico acerca dos temas relacionados ao ponto sorteado, cumprindo à Comissão 

avaliar-lhe o domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a 

articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do 

vernáculo.  

§ 4º A ordem de arguição dos candidatos definir-se-á por 

sorteio, no dia e hora marcados para início da prova oral. 

§ 5º Cada examinador disporá de até 15 (quinze) minutos 

para a arguição do candidato, atribuindo-lhe nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

Durante a arguição, o candidato poderá consultar códigos ou legislação esparsa 

não comentados ou anotados, a critério da Comissão Examinadora. 

§ 6º A nota final da prova oral será o resultado da média 

aritmética simples das notas atribuídas pelos  examinadores.  

 



  

    

Conselho Nacional de Conselho Nacional de Conselho Nacional de Conselho Nacional de JustiçaJustiçaJustiçaJustiça    
 

 24 

 

§ 7º Recolher-se-ão as notas em envelope, que será 

lacrado e rubricado pelos examinadores imediatamente após o término da prova 

oral.  

§ 8º Os resultados das provas orais serão divulgados e 

publicados pelo presidente da Comissão de Concurso no prazo fixado pelo edital.  

§ 9º Considerar-se-ão aprovados e habilitados para a 

próxima etapa os candidatos que obtiverem nota não inferior a 6 (seis).  

 

CAPÍTULO VIII  

 

DA QUINTA ETAPA  

 

Art. 66. Após a publicação do resultado da prova oral, a 

Comissão de Concurso avaliará os títulos dos candidatos aprovados.  

§ 1º A comprovação dos títulos far-se-á no momento da 

inscrição definitiva, considerados para efeito de pontuação os obtidos até então. 

§ 2º É ônus do candidato produzir prova documental 

idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para 

esse fim. 

Art. 67. Constituem títulos:  

I - exercício de cargo, emprego ou função pública privativa 

de bacharel em Direito pelo período mínimo de 1 (um) ano: 

a) Judicatura (Juiz): até 3 (três) anos – 2,0; acima de 3 

(três) anos – 2,5; 

b) Pretor, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Advocacia-Geral da União, Procuradoria (Procurador) de qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: até 3 (três) anos – 1,5; 

acima de 3 (três) anos - 2,0; 

II - exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo 

período mínimo de 5 (cinco) anos: 

a) mediante admissão no corpo docente por concurso ou 

processo seletivo público de provas e/ou títulos (1,5); 
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b) mediante admissão no corpo docente sem concurso ou 

processo seletivo público de provas e/ou títulos (0,5); 

III - exercício de outro cargo, emprego ou função pública 

privativa de bacharel em Direito não previsto no inciso I, pelo período mínimo de 1 

(um) ano: 

a) mediante admissão por concurso: até 3 (três) anos – 

0,5; acima de 3 (três) anos – 1,0;  

b) mediante admissão sem concurso: até 3 (três) anos – 

0,25; acima de 3 (três) anos – 0,5; 

IV - exercício efetivo da advocacia pelo período mínimo 

de 3 (três) anos: até 5 (cinco) anos – 0,5; entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos – 1,0; 

acima de 8 (oito) anos – 1,5; 

V - aprovação em concurso público, desde que não tenha 

sido utilizado para pontuar no inciso I: 

a) Judicatura (Juiz/Pretor), Ministério Público, Defensoria 

Pública, Advocacia-Geral da União, Procuradoria (Procurador) de qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 0,5;  

b) outro concurso público para cargo, emprego ou função 

privativa de bacharel em Direito não constante do subitem V, “a”: 0,25; 

VI - diplomas em Cursos de Pós-Graduação: 

a) Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou 

em Ciências Sociais ou Humanas - 2,0; 

b) Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em 

Ciências Sociais ou Humanas - 1,5;  

c) Especialização em Direito, na forma da legislação 

educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) 

horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso: 0,5; 

VII – graduação em qualquer curso superior reconhecido 

ou curso regular de preparação à Magistratura ou ao Ministério Público, com 

duração mínima de 1 (um) ano, carga horária mínima de 720 (setecentas e vinte) 

horas-aula, frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) e nota de 

aproveitamento: 0,5; 

VIII - curso de extensão sobre matéria jurídica de mais de 

cem (100) horas-aula, com nota de aproveitamento ou trabalho de conclusão de 

curso e frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%): 0,25;  
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IX - publicação de obras jurídicas: 

a) livro jurídico de autoria exclusiva do candidato com 

apreciável conteúdo jurídico: 0,75; 

b) artigo ou trabalho publicado em obra jurídica coletiva 

ou revista jurídica especializada, com conselho editorial, de apreciável conteúdo 

jurídico: 0,25; 

X - láurea universitária no curso de Bacharelado em 

Direito: 0,5; 

XI - participação em banca examinadora de concurso 

público para o provimento de cargo da magistratura, Ministério Público, Advocacia 

Pública, Defensoria Pública ou de cargo de docente em instituição pública de 

ensino superior: 0,75; 

XII – exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, das 

atribuições de conciliador nos juizados especiais, ou na prestação de assistência 

jurídica voluntária: 0,5;  

§ 1º A pontuação atribuída a cada título considera-se 

máxima, devendo o edital do concurso fixá-la objetivamente. 
§ 2º De acordo com o gabarito previsto para cada título, 

os membros da Comissão de Concurso atribuirão ao candidato nota de 0 (zero) a 

10 (dez) pontos, sendo esta a nota máxima, ainda que a pontuação seja superior. 

Art. 68. Não constituirão títulos:  

I - a simples prova de desempenho de cargo público ou 

função eletiva;  

II - trabalhos que não sejam de autoria exclusiva do 

candidato;  

III - atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa 

conduta profissional; 

IV - certificado de conclusão de cursos de qualquer 

natureza, quando a aprovação do candidato resultar de mera frequência; 

V - trabalhos forenses (sentenças, pareceres, razões de 

recursos, etc.). 

Art. 69. Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do 

resultado da avaliação dos títulos no Diário Oficial, o candidato poderá requerer 

vista e apresentar recurso.  
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CAPÍTULO IX  

 

DOS RECURSOS 

 

Art. 70. O candidato poderá interpor recurso, sem efeito 

suspensivo, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado do dia imediatamente 

seguinte ao da publicação do ato impugnado. 

§ 1º É irretratável em sede recursal a nota atribuída na 

prova oral. 

§ 2º O recurso será dirigido ao presidente da Comissão 

de Concurso, nos locais determinados no edital, incumbindo-lhe, em 48 (quarenta 

e oito) horas, submetê-lo à Comissão de Concurso ou à Comissão Examinadora.  

§ 3º O candidato identificará somente a petição de 

interposição, vedada qualquer identificação nas razões do recurso, sob pena de 

não conhecimento do recurso. 

Art. 71. Os recursos interpostos serão protocolados após 

numeração aposta pela Secretaria, distribuindo-se à Comissão respectiva 

somente as razões do recurso, retida pelo Secretário a petição de interposição. 

Parágrafo único. A fundamentação é pressuposto para o 

conhecimento do recurso, cabendo ao candidato, em caso de impugnar mais de 

uma questão da prova, expor seu pedido e respectivas razões de forma 

destacada, para cada questão recorrida. 

Art. 72. A Comissão, convocada especialmente para 

julgar os recursos, reunir-se-á em sessão pública e, por maioria de votos, decidirá 

pela manutenção ou pela reforma da decisão recorrida. 

Parágrafo único. Cada recurso será distribuído por sorteio 

e, alternadamente, a um dos membros da Comissão, que funcionará como relator, 

vedado o julgamento monocrático. 
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CAPÍTULO X 

 

 

DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

 

Art. 73. As pessoas com deficiência que declararem tal 

condição, no momento da inscrição preliminar, terão reservados, no mínimo, 5% 

(cinco por cento) do total das vagas, vedado o arredondamento superior. 

§ 1º A deficiência não poderá ser incompatível com as 

atribuições do cargo de magistrado. 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, para 

efeitos de reserva de vaga, consideram-se pessoas com deficiência aquelas que 

se amoldam nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999. 

Art. 74. Além das exigências comuns a todos os 

candidatos para a inscrição no concurso, o candidato com deficiência deverá, no 

ato de inscrição preliminar: 

I - em campo próprio da ficha de inscrição, declarar a 

opção por concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, conforme 

edital, bem como juntar atestado médico que comprove a deficiência alegada e 

que contenha a espécie, o grau ou nível da deficiência de que é portador, a CID 

(Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência.  

II – preencher outras exigências ou condições constantes 

do edital de abertura do concurso. 

§ 1º A data de emissão do atestado médico referido no 

inciso I deste artigo deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data de 

publicação do edital de abertura do concurso.  
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§ 2º A não apresentação, no ato de inscrição, de qualquer 

um dos documentos especificados no inciso I, bem como o não atendimento das 

exigências ou condições referidas no inciso II, ambos do caput, implicará o 

indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga de que trata 

o presente Capítulo, passando o candidato automaticamente a concorrer às 

vagas com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que 

preenchidos os outros requisitos previstos no edital. 

Art. 75. O candidato com deficiência submeter-se-á, em 

dia e hora designados pela Comissão de Concurso, sempre antes da prova 

objetiva seletiva, à avaliação de Comissão Multiprofissional quanto à existência e 

compatibilidade da deficiência com as atribuições inerentes à função judicante. 

§ 1º A Comissão Multiprofissional, designada pela 

Comissão de Concurso, será composta por 2 (dois) médicos, 1 (um) 

representante da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 (dois) membros do tribunal, 

cabendo ao mais antigo destes presidi-la.  

§ 2º A Comissão Multiprofissional, necessariamente até 3 

(três) dias antes da data fixada para a realização da prova objetiva seletiva, 

proferirá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente e 

sobre a sua aptidão para o desempenho do cargo. 

§ 3º A seu juízo, a Comissão Multiprofissional poderá 

solicitar parecer de profissionais capacitados na área da deficiência que estiver 

sendo avaliada, os quais não terão direito a voto. 

§ 4º Concluindo a Comissão Multiprofissional pela 

inexistência da deficiência ou por sua insuficiência, passará o candidato a 

concorrer às vagas não reservadas.  

Art. 76. Os candidatos com deficiência participarão do 

concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que tange ao 

conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas, podendo haver 

ampliação do tempo de duração das provas em até 60 (sessenta) minutos.  
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§ 1º Os candidatos com deficiência que necessitarem de 

alguma condição ou atendimento especial para a realização das provas deverão 

formalizar pedido, por escrito, até a data de encerramento da inscrição preliminar, 

a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, descartada, em qualquer 

hipótese, a realização das provas em local distinto daquele indicado no edital. 

§ 2º Adotar-se-ão todas as providências que se façam 

necessárias a permitir o fácil acesso de candidatos com deficiência aos locais de 

realização das provas, sendo de responsabilidade daqueles, entretanto, trazer os 

equipamentos e instrumentos imprescindíveis à feitura das provas, previamente 

autorizados pelo tribunal.  

Art. 77. A cada etapa a Comissão de Concurso fará 

publicar, além da lista geral de aprovados, listagem composta exclusivamente dos 

candidatos com deficiência que alcançarem a nota mínima exigida. 

Parágrafo único. As vagas não preenchidas reservadas 

aos candidatos com deficiência serão aproveitadas pelos demais candidatos 

habilitados, em estrita observância da ordem de classificação no concurso. 

Art. 78. A classificação de candidatos com deficiência 

obedecerá aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos. 

Art. 79. A publicação do resultado final do concurso será 

feita em 2 (duas) listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os 

candidatos, inclusive a dos com deficiência, e, a segunda, somente a pontuação 

destes últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas reservadas às 

pessoas com deficiência. 

Art. 80. O grau de deficiência de que for portador o 

candidato ao ingressar na magistratura não poderá ser invocado como causa de 

aposentadoria por invalidez. 
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CAPÍTULO XI 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 81. As sessões públicas para identificação e 

divulgação dos resultados das provas serão realizadas na sede do tribunal que 

realiza o concurso.  

Art. 82. Não haverá, sob nenhum pretexto:  

I - devolução de taxa de inscrição em caso de desistência 

voluntária;  

II – publicação das razões de indeferimento de inscrição e 

de eliminação de candidato.  

 

 

Art. 83. Correrão por conta exclusiva do candidato 

quaisquer despesas decorrentes da participação em todas as etapas e 

procedimentos do concurso de que trata esta Resolução, tais como gastos com 

documentação, material, exames, viagem, alimentação, alojamento, transporte ou 

ressarcimento de outras despesas. 

Art. 84. Os tribunais suportarão as despesas da 

realização do concurso. 

Art. 85. Durante a realização das provas, o candidato, sob 

pena de eliminação, não poderá utilizar-se de telefone celular, “pager” ou 

qualquer outro meio eletrônico de comunicação, bem como de computador 

portátil, inclusive “palms” ou similares, e máquina datilográfica dotada de 

memória.  

Art. 86. As embalagens contendo os cadernos de provas 

preparadas para aplicação serão lacradas e rubricadas pelo Secretário do 

Concurso, cabendo igual responsabilidade, se for o caso, ao representante legal 

da instituição especializada contratada ou conveniada para a prova objetiva 

seletiva. 
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Art. 87. A inviolabilidade do sigilo das provas será 

comprovada no momento de romper-se o lacre dos malotes, mediante termo 

formal e na presença de, no mínimo, 2 (dois) candidatos nos locais de realização 

da prova. 

Art. 88. Os casos omissos serão resolvidos pela 

Comissão de Concurso. 

Art. 89. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, não alcançando os concursos em andamento.  

Art. 90. Fica revogada a Resolução nº 11/CNJ, de 31 de 

janeiro de 2006, assegurado o cômputo de atividade jurídica decorrente da 

conclusão, com frequência e aproveitamento, de curso de pós-graduação 

comprovadamente iniciado antes da entrada em vigor da presente Resolução.  

 

    Brasília, 12 de maio 2009. 

 

 

Ministro GILMAR  MENDES 
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ANEXO I  

 

RELAÇÃO MÍNIMA DE DISCIPLINAS DO CONCURSO 

PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  DA 

JUSTIÇA FEDERAL  

 

Direito Constitucional;  

Direito Previdenciário;  

Direito Penal;  

Direito Processual Penal;  

Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor.  

Direito Civil;  

Direito Processual Civil;  

Direito Empresarial;  

Direito Financeiro e Tributário.   

 

BLOCOS DE DISCIPLINAS PARA AS QUESTÕES DA 

PROVA OBJETIVA SELETIVA DA JUSTIÇA FEDERAL  

 

BLOCO UM  

Direito Constitucional;  

Direito Previdenciário;  

Direito Penal;  

Direito Processual Penal;  

Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor.  

 

BLOCO DOIS 

Direito Civil;  

Direito Processual Civil;  

Direito Empresarial;  

Direito Financeiro e Tributário.   
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BLOCO TRÊS 

Direito Administrativo;  

Direito Ambiental;  

Direito Internacional Publico e Privado. 

 

ANEXO II  

 

RELAÇÃO MÍNIMA DE DISCIPLINAS DO CONCURSO 

PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTI TUTO DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO  

 

Direito Individual e Coletivo do Trabalho;  

Direito Administrativo; 

Direito Penal; 

Direito Processual do Trabalho;  

Direito Constitucional;  

Direito Civil;  

Direito Processual Civil; 

Direito Internacional e Comunitário;  

Direito Previdenciário;  

Direito Empresarial. 

Direito da Criança e do Adolescente 

 

BLOCOS DE DISCIPLINAS PARA AS QUESTÕES DA 

PROVA OBJETIVA SELETIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO  

 

BLOCO UM 

Direito Individual e Coletivo do Trabalho;  

Direito Administrativo; 

Direito Penal; 
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BLOCO DOIS 

Direito Processual do Trabalho;  

Direito Constitucional;  

Direito Civil;  

Direito da Criança e do Adolescente 

 

BLOCO TRÊS 

Direito Processual Civil; 

Direito Internacional e Comunitário;  

Direito Previdenciário;  

Direito Empresarial. 

 

ANEXO III  

 

RELAÇÃO MÍNIMA DE DISCIPLINAS DO CONCURSO 

PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ AUDITOR MILITAR SU BSTITUTO 

DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO  

 

Direito Penal Militar e Direito Internacional Humanitário;  

Direito Constitucional e Direitos Humanos; 

Processo Penal Militar e Organização Judiciária Militar; 

Forças Armadas, Legislação Básica: Organização, 

Disciplina e Administração; 

Direito Administrativo. 

 

BLOCO UM  

Direito Penal Militar e Direito Internacional Humanitário;  

BLOCO DOIS  

Direito Constitucional e Direitos Humanos; 

Processo Penal Militar e Organização Judiciária Militar; 
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BLOCO TRÊS 

Forças Armadas, Legislação Básica: Organização, 

Disciplina e Administração; 

Direito Administrativo. 

 

 

ANEXO IV  

 

 

RELAÇÃO MÍNIMA DE DISCIPLINAS DO CONCURSO 

PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTIT UTO DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS   

 

Direito Civil; 

Direito Processual Civil; 

Direito Eleitoral; 

Direito Ambiental; 

Direito do Consumidor; 

Direito da Criança e do Adolescente; 

Direito Penal; 

Direito Processual Penal; 

Direito Constitucional;  

Direito Empresarial; 

Direito Tributário; 

Direito Administrativo. 
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BLOCOS DE DISCIPLINAS PARA AS QUESTÕES DA 

PROVA OBJETIVA SELETIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DO DI STRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS  

 

 

BLOCO UM 

Direito Civil; 

Direito Processual Civil; 

Direito do Consumidor 

Direito da Criança e do Adolescente 

 

 

BLOCO DOIS 

Direito Penal; 

Direito Processual Penal; 

Direito Constitucional;  

Direito Eleitoral; 

 

 

BLOCO TRÊS 

Direito Empresarial; 

Direito Tributário; 

Direito Ambiental; 

Direito Administrativo. 
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ANEXO V  

 

RELAÇÃO MÍNIMA DE DISCIPLINAS DO CONCURSO 

PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ-AUDITOR SUBSTITUTO  DA 

JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL  

Direito Penal Militar 

Direito Constitucional 

Direito Processual Penal Militar 

Direito Administrativo 

Organização Judiciária Militar 

Legislação Federal e Estadual relativa às organizações 

militares do Estado  

 

BLOCOS DE DISCIPLINAS PARA AS QUESTÕES DA 

PROVA OBJETIVA SELETIVA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL  

 

BLOCO UM 

Direito Penal Militar 

Direito Constitucional 

 

BLOCO DOIS 

Direito Processual Penal Militar 

Direito Administrativo 

 

BLOCO TRÊS  

Organização Judiciária Militar 

Legislação Federal e Estadual relativa às organizações 

militares do Estado  
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                                      ANEXO VI 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO HUMANÍSTICA 

 

A) SOCIOLOGIA DO DIREITO 

 

1. Introdução à sociologia da administração judiciária. 

Aspectos gerenciais da atividade judiciária (administração e economia). Gestão. 

Gestão de pessoas. 

2. Relações sociais e relações jurídicas. Controle social e 

o Direito. Transformações sociais e Direito. 

3. Direito, Comunicação Social e opinião pública. 

4. Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas 

não-judiciais de composição de litígios. 

 

B) PSICOLOGIA JUDICIÁRIA 

 

1. Psicologia e Comunicação: relacionamento 

interpessoal, relacionamento do magistrado com a sociedade e a mídia. 

2. Problemas atuais da psicologia com reflexos no direito: 

assédio moral e assédio sexual.   

3. Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. 

Técnicas de negociação e mediação. Procedimentos, posturas, condutas e 

mecanismos aptos a obter a solução conciliada dos conflitos. 

4. O processo psicológico e a obtenção da verdade 

judicial. O comportamento de partes e testemunhas. 
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C) ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA 

MAGISTRATURA NACIONAL 

 

1. Regime jurídico da magistratura nacional: carreiras, 

ingresso, promoções, remoções. 

2. Direitos e deveres funcionais da magistratura. 

3. Código de Ética da Magistratura Nacional. 

4. Sistemas de controle interno do Poder Judiciário: 

Corregedorias, Ouvidorias, Conselhos Superiores e Conselho Nacional de Justiça 

5. Responsabilidade administrativa, civil e criminal dos 

magistrados. 

6. Administração judicial. Planejamento estratégico. 

Modernização da gestão. 

 

 

D) FILOSOFIA DO DIREITO 

 

1. O conceito de Justiça. Sentido lato de Justiça, como 

valor universal. Sentido estrito de Justiça, como valor jurídico-político. 

Divergências sobre o conteúdo do conceito. 

2. O conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral. 

3. A interpretação do Direito. A superação dos métodos 

de interpretação  mediante puro raciocínio lógico-dedutivo. O método de 

interpretação pela lógica do razoável.  

 

E) TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA 

 

1. Direito objetivo e direito subjetivo.  

2. Fontes do Direito objetivo. Princípios gerais de Direito. 

Jurisprudência. Súmula vinculante. 
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3. Eficácia da lei no tempo. Conflito de normas jurídicas 

no tempo e o Direito brasileiro: Direito Penal, Direito Civil, Direito Constitucional e 

Direito do Trabalho. 

4. O conceito de Política. Política e Direito.  

5. Ideologias.  

6. A Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU).  
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1 – APRESENTAÇÃO 

     

Visando estabelecer bases para a política e para o modelo de gestão da Educação a 

Distância - EAD nas Escolas que compõem o Sistema Integrado de Formação da 

Magistratura do Trabalho - SIFMT, este documento apresenta um conjunto de ações 

articuladas que induz e consolida essa modalidade de educação na Justiça do Trabalho.  

As propostas aqui apresentadas buscam também adequar os referenciais conceituais, 

estruturais e políticos da EAD às atuais exigências da formação avançada de 

Magistrados do Trabalho.  

 

2 - CENÁRIO PROFISSIONAL  

 

As notáveis transformações da sociedade contemporânea na entrada do século XXI, em 

termos sociológicos, econômicos, políticos e tecnológicos, exigem do Judiciário 

mudança de perspectiva para o cumprimento adequado de sua função institucional. Essa 

alteração configura autêntica quebra de paradigma, com revisão dos referenciais até 

então vigentes na instituição.  

Em primeiro lugar, a pressuposição de autossuficiência técnica do profissional aprovado 

no concurso público, a dispensar formação específica, está superada pela doutrina e pela 

avaliação da prática jurisdicional. O Juiz é sujeito de aprendizado especializado 

constante ao longo de toda a carreira, com mais ênfase na fase de formação inicial, e, 

embora domine os conhecimentos jurídico-dogmáticos básicos aferidos no concurso, 

deve desenvolver as competências próprias para o exercício da judicatura laboral, 

identificadas nos seus processos de trabalho característicos (relacionamento com 

operadores, mídia e sociedade, gestão processual, de materiais e pessoas, técnicas de 

conciliação judicial, etc.) e transitar por saberes usualmente desconhecidos da formação 

jurídica tradicional, como, entre tantos outros, os aspectos não-racionais incidentes no 

percurso instrutório e decisório
1
 e o exercício equilibrado do poder

2
. Essas 

                                                             
1 No tópico: PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial. 

Campinas: Millenium, 2003. 
2 Por exemplo: DALLARI, Dalmo A. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. 
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competências, em linhas gerais, conformam-se em conhecimentos (dimensão cognitiva), 

habilidades (dimensão funcional ou operativa) e atitudes (dimensão atitudinal)
3
 . 

Em segundo lugar, por esse motivo, o eixo formativo até então centrado apenas no 

conhecimento da Ciência Jurídica e suas disciplinas (Direito do Trabalho, Direito 

Administrativo, Direito Processual, etc.) revela-se de todo insuficiente em três pontos.  

Um deles é que a dimensão cognitiva não se esgota no próprio Direito. É indispensável 

o aporte de saberes de outros ramos do conhecimento, como, por exemplo, da 

Psicologia, da Economia, da Sociologia e da Administração, que, para esse efeito, 

devem ser internalizados com interdisciplinariedade e, particularmente, com 

transdisciplinariedade. Nesse contexto, o eixo formativo desloca-se das disciplinas 

científicas (formação acadêmica típica) para os conhecimentos dos processos de 

trabalho (formação profissional típica), ou, mais precisamente, das categorias 

epistemológicas (ciências formais) para as categorias gnoseológicas (saberes)
4
. Outro 

ponto é a dimensão operacional a ser explorada, notadamente porque todos esses 

saberes devem ser formulados na perspectiva da aplicação na prática da jurisdição 

laboral, em seus processos de trabalho gerais e específicos (conciliar, instruir, gerir, 

relacionar-se, etc.), como habilidades que devem ser desenvolvidas para o exercício da 

profissão, ou seu saber-fazer concreto. Um último ponto é a dimensão atitudinal, na 

medida em que os conhecimentos e as habilidades não bastam para a competência, que 

apenas se realiza com o desejo de fazer, como uma postura ativa e crítica frente aos 

desafios concretos da realidade. Por isso, em síntese, o eixo formativo não está centrado 

apenas no conhecimento e na visão reducionista de dogmática jurídica, mas também nas 

habilidades e nas atitudes ou posturas do profissional. 

Em terceiro lugar, o exercício da jurisdição, até então pensado e realizado na 

perspectiva da própria instituição prestadora do serviço, passa a ser considerado na 

perspectiva do cidadão tomador do serviço de Justiça. Essa mudança referencial é 

fundamental porque desloca o eixo analítico da categoria do “processo” como objeto 

referencial da administração judiciária, e, mesmo, da avaliação da performance 

                                                             
3 Sobre essas categorias, ver: ZARIFIAN, P. O objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: 

Atlas, 2001; e DURAND, Thomas. L,alchimie de la compétence. Revue Française de Gestion, v. 127, n. 
1, p. 84-102, 2000. 

4 A centralidade dos saberes na práxis é desenvolvida com atenção por Michel Foucault. Ver, em 

especial: FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1997. 
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profissional do Juiz (quantidade de processos ingressados, solucionados, arquivados, 

etc.) para a categoria do “conflito” (qualidade da pacificação social nas dimensões 

sociológica, psicológica, por exemplo, e não apenas jurídica), em que o processo é 

apenas instrumental da própria solução do conflito. Pensada a formação profissional sob 

este ângulo, o Juiz passa a se dedicar mais à solução do conflito em si, entre as partes, 

que é exatamente o que o cidadão busca na instituição, o que justifica a sua existência, 

e, menos ao processo, que constitui o instrumento criado pelo Estado para resolver o 

conflito. A efetividade concreta da jurisdição pressupõe a centralidade na pacificação do 

conflito, e não apenas a mera extinção de processos. 

Em quarto lugar, os métodos de trabalho repetitivos e arcaicos, em meio-papel, 

deslocam-se rapidamente para a simplificação e virtualização de rotinas.  A 

incorporação de tecnologias nos processos de trabalho do Juiz constitui necessidade 

imperiosa de racionalidade dos meios disponíveis e seus procedimentos, de celeridade e 

de acessibilidade da própria Justiça. No mesmo sentido, a formação do Juiz, nesse 

passo, não deve apenas se voltar para o ensino de tecnologias aplicadas à Magistratura, 

mas, também, ela própria, deve incorporar as ferramentas de educação virtualizadas, 

como a educação a distância por meio digital, com suas diversas ferramentas, 

acelerando e otimizando processos de aprendizagem, reduzindo custos diretos e 

indiretos e universalizando o próprio acesso à formação aos Juízes do Trabalho do 

Brasil
5
. 

Essa redefinição de parâmetros institucionais, reconhecida em diversos estudos 

especializados
6
, introduz peculiares desafios para a formação de Juízes do Trabalho, que 

devem ser incorporados como pressupostos contextuais da presente proposta.  

                                                             
5 As peculiaridades da formação de profissionais no espaço público e os desafios da aplicação de técnicas 

de educação a distância são objeto de inúmeros estudos recentes no Brasil, dos quais se destaca: Educação 

a distância em organizações públicas: mesa-redonda de pesquisa-ação. Brasília: ENAP, 2006. 
6 Ver, entre outros: CANDEAS, Ana Paula Lucena Silva. Valores e Judiciários: Juízes para o mercado ? 

Dissertação de Mestrado. Curso de Mestrado em Direito. UNB, 2003; FARIA, José Eduardo. Direito e 

justiça: a função social do judiciário. São Paulo: Ática, 1989; FREITAS, Graça Maria Borges de. O papel 

do juiz na sociedade contemporânea: entre a política, a economia, os valores morais e as promessas do 

Estado Democrático de Direito – Uma abordagem da história do presente. In: Revista Trabalhista - 

Direito e Processo, Fascículo: v.4, n.15, p.23-47,(2005: jul./set) Rio de Janeiro: [s.n], 2005; NALINI, José 

Renato. (coord.). Uma nova ética para o juiz. São Paulo: RT, 1994. NALINI, José Renato. O futuro das 

profissões Jurídicas. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998; SANTOS, Boaventura de Sousa (Dir.). O 

Recrutamento e a Formação de Magistrados: Uma proposta de renovação. Coimbra: Observatório 

Permanente da Justiça Portuguesa – Centro de Estudos Sociais. Faculdade de Economia – Universidade 

de Coimbra, 2001. 2 vols.; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (org.). O juiz: seleção e formação do 
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3 - LEGISLAÇÃO DE EAD 

 

No Brasil, a Educação a Distância foi regulamentada na Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, através da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, art. 80 (ver 

www.mec.gov.br).  

 

4 - CONCEPÇÃO DA APRENDIZAGEM E METODOLOGIA 

 

Os cursos a distância, ministrados pelas Escolas que compõem o SIFMT, seguem 

princípios metodológicos que norteiam a concepção didático-pedagógica e enfatizam a 

integração dos saberes, o foco na aprendizagem e a avaliação, como reflexão do ensinar 

e do aprender.  

A Educação a Distância é concebida pelas Escolas que compõem o SIFMT, como parte 

de um processo de inovação educacional, por meio da integração das novas tecnologias 

de informação e comunicação nos processos educacionais e formativos. 

Estes princípios ajudam a compor e perpassam o Modelo de Educação a Distância 

(figura 1), que tem no Aluno-Juiz o centro de suas ações e o orientador de todos os 

processos de interação.   

Fig 1: Modelo de Educação a Distância das Escolas que compõem o SIFMT 

 

Esse modelo descreve a lógica da educação a distância gerenciada pelo Sistema 

Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho - SIFMT.  Os cursos virtuais serão 

                                                                                                                                                                                   
magistrado no mundo contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. 
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oferecidos pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho - ENAMAT e pelas Escolas Regionais, aos Alunos-Juízes interessados, de 

qualquer Região, em modelo de intercomplementação.  

 

5 - ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

 

As estratégias de aprendizagem adotadas envolvem a utilização de dois modelos de 

educação a distância, isoladamente ou de forma combinada: 

 Aprendizagem assíncrona, cuja interação entre Professor e Alunos-

Juízes e entre Alunos-Juízes e Alunos-Juízes, além da participação 

em grupo, sejam fatores dominantes no processo formativo, em que 

deverão ser utilizadas situações de aprendizagem, por meio das 

mídias referidas, além de interações por meio de fóruns de discussão 

assíncronos; 

  Aprendizagem síncrona, nas quais os fatores dominantes no 

processo formativo é apenas a interação entre professores e alunos 

(porém, a participação em grupo não), podendo ser utilizadas as 

seguintes mídias: videoconferência, audioconferência, transmissão 

on-line de aula de exposição dialógica com interação via chats. 

 

 6 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS 

 

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estimulam o crescimento 

da educação a distância como uma modalidade que permite aproximar o saber do aluno, 

considerando os limites individuais e as distâncias espacial, temporal e tecnológica, 

promovendo sua interação com os indivíduos de seu meio.  

Por definição, a educação a distância é um processo educativo em que a aprendizagem é 

realizada com a separação física – geográfica e/ou temporal – entre aluno e professor. 

Esse distanciamento pressupõe um processo de comunicação que induz à aprendizagem, 

mediante a utilização de um conjunto de recursos tecnológicos que ultrapassa a 

comunicação oral.  
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Pode-se relacionar esta definição a um plano de modelo sistêmico para EAD, conforme 

a figura 2, baseado no modelo criado por Moore & Kearsley (2007), que tem sido muito 

usado na elaboração de cursos a distância no Brasil. Quando se fala em modelo 

sistêmico, para esse contexto, entende-se como sendo um plano ordenado, coerente e 

sistemático.  

 

Figura 2: Modelo sistêmico para EAD  

Planejamento Desenvolvimento Implementação Interações Ambiente 

- Necessidades 

dos Alunos-

Juízes 
- Filosofia da 

Instituição 

- Estratégia 
Pedagógica 

- Design 

Instrucional 

- Planejamento do 
Curso 

- Produção dos 

Materiais 
- Estratégias de 

Avaliação 

- Impresso 

- Vídeo/Áudio 

- Softwares 
- Videoconferência 

- Redes de 

Computadores 
(institucionais e 

particulares) 

- Professores  

- Administração 

- Alunos-Juízes 

- Trabalho 

(Vara/TRT)  

- Residência 
- Escolas 

Regionais 

Fonte: Moore & Kearsley (2007)  

 

6.1 - Planejamento (Concepção)  

A definição do tipo de curso a ser criado depende de variáveis previamente 

analisadas pela equipe de trabalho responsável pela sua estruturação. As 

decisões são tomadas de acordo com a missão e a filosofia educacional da 

Escola, sempre levando em consideração as necessidades dos alunos e a 

estratégia pedagógica a ser utilizada. 

 

6.2 - Desenvolvimento (Design)  

Na fase de desenvolvimento ou design de um curso a distância, é apresentado 

um panorama das diferentes mídias (impressa, vídeo, web, teleconferência, etc) 

e suas linguagens, principais características e importância, a fim de favorecer sua 

apropriação e integração no projeto pedagógico, na metodologia e no conteúdo 

do curso. Expõem-se tarefas que, de uma forma geral, compõem uma parte 

importante da estruturação de um curso na modalidade a distância. Entre estas 

atividades, pode-se citar o Design Instrucional, a Produção de Materiais e as 

Estratégias de Avaliação.  
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6.3 – Implementação 

Envolve um conjunto de ações de ordem administrativa, tecnológica e 

pedagógica que culminam na efetiva execução do programa do curso. Nesta 

fase, os Alunos-Juízes entram em contato com o conteúdo, sendo imprescindível 

o uso das mídias que atuam como instrumento de comunicação. O processo de 

apropriação das ferramentas pedagógicas e tecnológicas do curso ocorre nesta 

fase.  

 

6.4 - Interações 

Numa concepção pedagógica centrada no Aluno-Juiz, a interação é um dos 

elementos fundamentais para que ocorra seu processo formativo. As tecnologias 

de informação e comunicação oferecem novas possibilidades de interação 

mediatizada (Professor/Aluno-Juiz; Aluno-Juiz/Aluno-Juiz) com grande 

variedade de materiais.  A mediação pedagógica, Professor/Aluno-Juiz, envolve 

o trabalho de docente, no qual o Professor coloca-se como facilitador, 

incentivador ou motivador da aprendizagem, colaborando para que o Aluno-Juiz 

chegue aos seus objetivos. Outros participantes, como os da área administrativa, 

auxiliam no registro dos Alunos-Juízes e devem acompanhar seu progresso no 

curso. 

 

6.5 – Ambiente 

A utilização do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) apresenta grandes 

vantagens, porque possibilita uma flexibilidade de tempo e espaço, sem com isso 

perder a agilidade, tornando efetiva a interação. Não tendo espaço fixo para 

aprendizagem, o Aluno-Juiz fica livre para aprender quando e onde quiser. Estes 

podem ser considerados pontos-chave da flexibilidade que os cursos oferecidos a 

distância proporcionam aos seus alunos. Alunos e Professores estão separados 

pela distância e, na maioria das vezes pelo tempo. A educação a distância 

modifica a ideia de que, para existir aprendizagem, seria necessária a presença 

física do Professor e do Aluno em um mesmo local e ao mesmo tempo (sala de 

aula, trabalho, residência ou centros de aprendizagem).  
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7 - RECURSOS UTILIZADOS 

 

7.1 - Tecnológicos 

A variedade dos recursos tecnológicos disponíveis para o uso pedagógico tem 

uma grande contribuição a oferecer para a educação a distância. Principalmente 

por sua escolha adequada e como são utilizados de forma alinhada a uma 

concepção de educação profissional. Assim, originou-se a necessidade de se 

construir um material adequado às características do ensino profissional, tendo 

em vista o aspecto inédito da modalidade de educação nas Escolas que compõem 

o Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho. Fica previsto o 

uso dos seguintes recursos: Internet, computador, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) e e-mail. 

Recomenda-se o Moodle como o Ambiente Virtual de Aprendizagem a ser 

utilizado pelas Escolas que compõem o SIFMT, tendo em vista apresentar 

características pedagógicas alinhadas ao modelo de EAD adotado. Além de 

constituir software livre, sem necessidade de investimento na aquisição de 

licenças, conta com ampla base de desenvolvedores e usuários, inclusive no 

âmbito da formação profissional.  

 

7.2 - Didáticos 

Em cursos a distância, o material didático passa por um processo diferente da 

simples produção dos textos e ilustrações, que eram o foco do material didático 

tradicional impresso. Com o uso da internet, o aprendizado que era obtido em 

sala de aula, durante uma conversa entre professor e aluno, deve ser obtido em 

frente ao computador, ou seja, a partir da observação de um equipamento 

estático e não comunicativo do ponto de vista humano. Daí decorre a 

importância da dinamização do material. Na busca dessa dinamicidade, os 

recursos didáticos deverão trazer diferentes formas de os cursistas interagirem 

com o conteúdo, textos, hipertextos, ilustrações e recursos de áudio e vídeo. 

7.3 - Humanos 

Havendo possibilidade, as atividades dos cursos serão divididas entre duas 

equipes com funções distintas:  
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7.3.1 - Equipe de planejamento e desenvolvimento do curso 

Definirá o tipo de curso a ser criado, levando em consideração as 

necessidades dos Alunos-Juízes e a estratégia pedagógica a ser adotada; 

produzirá o desenho instrucional do curso e as atividades de 

desenvolvimento e elaboração de todos os materiais que serão utilizados. 

São seus principais integrantes: 

Conteudista: responsável pela exatidão do conteúdo, pelos problemas e 

exemplos mais adequados à aprendizagem e material de referência. 

Designer Instrucional: assegura a utilização das melhores estratégias de 

aprendizagem, meios ou tecnologias e a comunicação do curso. 

Especialista em tecnologia: assegura o bom funcionamento das 

tecnologias utilizadas no curso (recursos de informática e materiais 

impressos por exemplo). 

 

7.3.2 - Equipe de implementação 

Realizará a divulgação, matrícula de alunos e aplicação do curso. Ao 

contrário da educação presencial, a maioria dos cursos EAD é conduzida 

por um grupo de especialistas. Nem sempre as pessoas responsáveis pelo 

desenvolvimento são encarregadas pela implementação. São seus 

principais integrantes: 

Coordenadoria: responsável pelos cursos e composta por profissionais 

experientes que se responsabilizam pela exatidão de todo o conteúdo, 

pela efetividade da aprendizagem e orientam o trabalho dos professores, 

esclarecendo dúvidas, ajudando e estimulando o bom desempenho do 

trabalho docente. O ponto principal do trabalho do coordenador é 

assegurar a máxima qualidade ao curso.  

Secretaria da Escola: responsável pelos serviços de expediente, 

reprodução e envio de materiais, logística dos encontros presenciais, 

quando houver.  

Professor em Educação a Distância (EAD): professor responsável pela 

interação com os alunos, sendo sua principal razão de existência aplicar 
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estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação, além de proporcionar 

aos alunos um bom nível de apoio individualizado.  

 

8 - COMPONENTES DO MODELO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Os elementos a serem apresentados fundamentam-se no modelo sistêmico para EAD de 

Moore & Kearsley (figura 2), e referem-se a itens considerados primordiais para o 

sucesso da EAD, sendo eles: a instituição, o planejamento, aspectos tecnológicos, o 

Professor e o Aluno-Juiz.  

 

8.1 – Instituição 

As características da educação a distância exigem tanto do Aluno quanto do 

Professor novas posturas e novos conhecimentos, cabendo à instituição 

formadora parte da responsabilidade em favorecer este processo de formação e 

informação em EAD. Verifica-se que é fundamental organizar a preparação e o 

acompanhamento permanente do recurso humano da Escola, como também dos 

Alunos. Todos devem ter clareza das características da EAD e da proposta 

pedagógica dos cursos, para que as práticas não se tornem individualizadas, mas 

que os que fazem parte do processo se sintam como peça de uma engrenagem, 

garantindo, assim, a ação conjunta em prol da qualidade dos cursos em todos 

seus segmentos.  

 

8.2 – Planejamento 

É através do planejamento que a Instituição Formadora tem possibilidade de 

definir como será o processo de implantação do curso. O planejamento dispõe os 

passos a serem seguidos para implantação de um curso a distância, devendo ter 

como foco principal o porquê de se oferecer o curso, os seus objetivos e, 

principalmente, as estratégias, tanto para área tecnológica quanto para a área 

pedagógica, a serem seguidas em um projeto deste âmbito.  
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8.3 - Aspectos Tecnológicos 

Entende-se que as novas tecnologias de informação e comunicação estão 

contribuindo para a transformação do aprendizado. Por meio dessas tecnologias, 

espaços mais abertos se constroem, como é o caso da EAD, possibilitando aos 

profissionais aprender permanentemente, solucionando os problemas de estudo 

em local e horário rígidos. 

 

8.4 – Professor em Educação a Distância (EAD) 

Os Professores (Magistrados e outros profissionais), independente de sua 

titulação acadêmica, são gerenciados pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT e pelas Escolas 

Judiciais. Recebem treinamento específico para atuar de maneira proativa no 

relacionamento com os Alunos-Juízes e sobre como utilizar as ferramentas 

tecnológicas disponíveis e as mídias escolhidas para suporte ao curso.  

Cada Professor é responsável pelo planejamento da execução da unidade de 

estudo de sua área de conhecimento e possui as seguintes atribuições: 

 Definir as condições de aprendizagem por meio da promoção de 

discussões relacionadas ao conteúdo, de questões e situações-

problema, bem assim da ampliação dos temas apresentados no 

material didático; 

 Acompanhar o processo de organização dos estudos pessoais e 

coletivos dos Alunos-Juízes; 

  Instigar a participação dos Alunos-Juízes nos espaços de interação, 

quando a metodologia exigir; 

 Mediar discussões nos ambientes de interação, quando a metodologia 

exigir. 

 

8.5 – Aluno-Juiz 

Ao Aluno-Juiz enfatiza-se a responsabilidade pela construção autônoma do 

conhecimento, ou seja, a de gerenciar o seu processo de aprendizagem, a partir 

da interação com os demais colegas, com o Professor e com o material didático. 
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Isto se viabiliza por meio do suporte técnico, administrativo e pedagógico 

disponibilizado pelas Escolas Nacional e Regionais.  

Deve-se considerar o Aluno-Juiz como sendo, na verdade, o foco principal dos 

objetivos a serem atingidos desde o início do projeto do curso. Na formação 

profissional de Magistrados, deve ser assegurado, em todo percurso formativo, o 

respeito pleno à liberdade de entendimento e à convicção do Aluno-Juiz. 

 

9 - COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO 

 

A interação e a comunicação dos professores com os Alunos-Juízes, e destes entre si, 

acontecem de forma síncrona e assíncrona, mediadas pelas ferramentas disponíveis no 

ambiente de aprendizagem.  

As ferramentas de comunicação são os instrumentos que oportunizam o diálogo, a 

transmissão de conhecimentos e a interação. Entre outras, serão utilizadas: 

 Fórum - ferramenta de comunicação assíncrona muito utilizada como 

forma de construção do conhecimento. Serão realizados fóruns de 

discussão, para debate das questões pertinentes ao conteúdo, podendo 

ser também empregados para destacar especificidades regionais ou 

setorizadas das competências profissionais; 

 Chat – ferramenta de comunicação síncrona utilizada com os 

seguintes objetivos: interação entre professor e Alunos-Juízes, bate-

papo informal, trabalho em grupo, bem como outras questões 

relativas ao desenvolvimento do curso; 

 Videoconferências – por ser uma ferramenta que envolve áudio, texto 

e vídeo, é utilizada para dinamizar a interação entre professor e 

Alunos-Juízes para a exposição dialógica do conteúdo; 

 Audioconferências – por meio desta ferramenta, o Aluno-Juiz realiza 

a interação com o professor, objetivando esclarecer dúvidas pontuais 

sobre o conteúdo. 

Os momentos interativos privilegiam as atividades que favoreçam a aprendizagem por 

meio da troca de experiências profissionais, decorrentes das diversidades de 
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características regionais e pessoais, existentes entre os Magistrados da Justiça do 

Trabalho.  

 

10 - AVALIAÇÃO ITERATIVA E CONSTANTE  

 

Nos ambientes virtuais, onde acontecem cursos colaborativos online, os elementos vão 

sendo disponibilizados em conjunto, com o desenvolver das atividades. Ali estão 

escritos sobre as leituras, as percepções sobre os debates, os questionamentos, as 

dúvidas, as asserções, sendo tudo conduzido por meio das ferramentas síncronas e/ou 

assíncronas. Por ser escrita, toda a participação do Aluno-Juiz no curso pode ser 

recuperada, evidenciada e debatida. Na metodologia colaborativa e participativa, a 

aprendizagem ocorre em meio a essas comunicações. Até o silêncio é significativo, 

falando, talvez, de procedimentos reservados que podem ser superados com os devidos 

incentivos dos professores e demais alunos. 

Nos cursos online, as formas de participação individuais aparecem relacionadas com o 

objetivo do curso ou perpassam as vivências e experiências dos temas abordados nas 

aulas, ou, ainda, podem falar de experiências profissionais que contribuam com a 

discussão de um determinado assunto. Toda a riqueza desse cenário de intervenções 

colabora para a não-automatização da avaliação. Os elementos estão lá, disponíveis, 

mas precisam ser tomados, analisados e debatidos. Cabe ao professor transformar essas 

informações em subsídios para avaliações. Esse movimento é intencional porque as 

ferramentas da tecnologia digital não o realizam automaticamente. 

Em seu papel de facilitador, o professor fará intervenções e direcionará as ações para 

recondução ou redefinição dos objetivos do curso. A equipe docente posiciona essas 

atuações, no âmbito dos participantes do curso, atendendo às particularidades, 

auxiliando no ajuste, fornecendo o retorno às ações dos sujeitos, esclarecendo dúvidas 

ou dificuldades específicas, ou, ainda, incentivando os progressos já alcançados. Com o 

tempo, os alunos participam cada vez mais ativamente do processo. A troca e a 

participação entusiasmada de todos os envolvidos abrandam a mediação docente. É 

possível que todos tenham com o que contribuir para a aprendizagem dos demais.  

Com isso, aumenta a responsabilidade dos alunos que se posicionam como 

colaboradores no processo coletivo de aprendizagem. Assim, inicia-se o processo de 
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autonomia de todos os envolvidos, em relação as suas próprias participações e 

aprendizagens, permitindo realizar, em concreto, na relação ensino-aprendizagem 

mediada pela tecnologia, o respeito pleno à liberdade de convencimento do Aluno-Juiz. 

 











































 
Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 987, 28 maio 2012. Caderno Jurídico do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 10-11. 

 
 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 104/CSJT, DE 25 DE MAIO DE 2012 
 
 

Uniformiza os vocábulos de 
tratamento dispensados aos 
magistrados de 1ª e 2ª instância no 
âmbito da Justiça do Trabalho. 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão 

ordinária realizada em 25 de maio de 2012, sob a presidência do Ex.mo Ministro 
Conselheiro João Oreste Dalazen, presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Antônio José de Barros Levenhagen, Emmanoel Pereira, 
Lelio Bentes Corrêa e Aloysio Corrêa da Veiga, os Ex.mos Desembargadores 
Conselheiros Márcio Vasques Thibau de Almeida, José Maria Quadros de Alencar, 
Claudia Cardoso de Souza, Maria Helena Mallmann e André Genn de Assunção 
Barros, o Ex.mo Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Eduardo Antunes 
Parmeggiani, e o Ex.mo Presidente da ANAMATRA, Juiz Renato Henry Sant’Anna; 

 
Considerando as decisões proferidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça nos autos dos Procedimentos de Controle Administrativo nos 300042-
88.2009.2.00.0000 e 2235-52.2009.2.00.0000; 

 
Considerando que a utilização do título de Desembargador ostenta 

caráter informativo e esclarecedor para o jurisdicionado e público em geral quanto 
ao exercício da jurisdição de 2º grau; 

 
Considerando que a Resolução CSJT n.º 63, de 28 de maio de 2010, 

consagra a utilização da nomenclatura “desembargadores” ao referir-se aos 
magistrados de 2º grau; 

 
Considerando que a Proposta de Emenda à Constituição n.º 

358/2005, que complementa a Reforma do Poder Judiciário, atribui aos integrantes 
dos Tribunais Regionais do Trabalho a nomenclatura de Desembargador; 

 
Considerando que o Projeto de Lei nº 6.366/2009, em tramitação na 

Câmara dos Deputados, propõe alteração do art. 654, § 5º, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, para corrigir a denominação do antigo cargo de “Juiz Presidente 
de Junta” para “Juiz Titular de Vara do Trabalho”; 

 
Considerando a existência de divergências entre os Tribunais 

Regionais do Trabalho quanto ao termo designativo dos magistrados de 1º e 2º 
grau; 

 
Considerando a necessidade de correta observância da ordem geral 



 
Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 987, 28 maio 2012. Caderno Jurídico do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 10-11. 

de precedência dos membros dos tribunais de 2º grau, em eventos e solenidades, 
consoante as regras estabelecidas pelo Decreto n.º 70.274, de 9 de março de 
1972; 

 
Considerando a necessidade de uniformização vocabular de 

tratamento dos magistrados de 1ª e 2ª instância, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Os vocábulos de tratamento dos magistrados de 1ª e 2ª 

instância no âmbito da Justiça do Trabalho são uniformizados em “Juiz do Trabalho 
Substituto”, “Juiz Titular de Vara do Trabalho” e “Desembargador do Trabalho”. 

 
Art. 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão providenciar a 

substituição das expressões divergentes porventura constantes de seus Regimentos 
Internos e demais atos pelas denominações definidas por esta Resolução. 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 25 de maio de 2012. 

 
 

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 



Superior Tribunal de Justiça 
 

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
MAGISTRADOS 

 
RESOLUÇÃO nº 01, de 6 de junho de 2011 

 
 

Dispõe sobre o curso de formação 
para ingresso na magistratura e os 
cursos de aperfeiçoamento para 
fins de vitaliciamento e promoção 
dos magistrados. 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E DIRETOR-GERAL DA 
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
MAGISTRADOS - Enfam, cumprindo o previsto no art. 105, parágrafo único, 
inciso I, da Constituição da República e considerando o decidido pelo Conselho 
Superior na sessão de 6 de junho de 2011. 
 
RESOLVE: 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Cursos de formação para ingresso na carreira da magistratura 
 
Art. 1°. O curso de formação para ingresso na carreira da magistratura constitui 
etapa final do concurso para seleção de magistrados e destina-se aos 
candidatos aprovados nas etapas anteriores do concurso público, não podendo 
o número de alunos exceder à quantidade de vagas do certame acrescida de 
20% (vinte por cento). 
 
Art. 2°. A carga horária mínima do curso de formação para ingresso na carreira 
da magistratura será de 480 (quatrocentas e oitenta) horas-aula, distribuídas 
em 4 (quatro meses). 
 
Art. 3°. O candidato, durante o curso de formação, fará jus a uma bolsa não 
inferior a 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo inicial da 
carreira a que o concurso se refere. 
 
Art. 4°. O candidato, no decorrer do curso, será avaliado quanto ao conteúdo 
programático e à conduta mantida no período. 
 
Parágrafo único. Essa avaliação, sempre que possível, será baseada no estudo 
de casos e realizada com equipe multidisciplinar formada de profissionais como 
psicólogos, pedagogos, psiquiatras e outros médicos especialistas. 
 



Art. 5°. O conteúdo programático mínimo dos cursos de formação para 
ingresso na magistratura compreenderá os itens seguintes: 
 
I - elaboração de decisões e sentenças e realização de audiências; 
II - relações interpessoais e interinstitucionais; 
III - deontologia da magistratura; 
IV - ética; 
V - administração judiciária, incluindo gestão administrativa e de pessoas; 
VI - capacitação em recursos da informação; 
VII - difusão da cultura de conciliação como busca da paz social; 
VIII - técnicas de conciliação e psicologia judiciárias; e 
IX - impacto econômico e social das decisões judiciais. 
 
§ 1º As ementas do conteúdo programático dos cursos deverão ser elaboradas 
pelos organizadores dos cursos e aprovadas pela Escola. 
 
§ 2º As entidades organizadoras têm autonomia para ampliar o conteúdo 
programático dos cursos, desde que estes sejam aprovados pela Enfam. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Cursos de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento e promoção por 
Merecimento 

 
 
Art. 6°. Os cursos de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento ocorrerão no 
período de vitaliciamento de 2 (dois) anos e será exigido do magistrado o 
cumprimento da carga horária mínima de 30 (trinta) horas-aula por semestre ou 
de 60 (sessenta) horas-aula por ano. 
 
Parágrafo único. Cada Tribunal fará o controle da participação e de 
aproveitamento do vitaliciando. 
 
Art. 7°. O magistrado, para a promoção por merecimento, deverá cumprir, com 
aproveitamento, carga horária mínima de 20 (vinte) horas-aula semestrais ou 
de 40 (quarenta) horas-aula anuais, em curso de aperfeiçoamento, por ano em 
que permanecer em exercício na entrância, para a Justiça Estadual, e, no 
cargo, para a Justiça Federal. 
 
Parágrafo único. Não poderá haver aproveitamento de um mesmo curso para 
diferentes promoções. 
 
Art. 8°. O conteúdo programático dos cursos de aperfeiçoamento para fins de 
vitaliciamento e promoção incluirá, no mínimo, estudos relacionados com os 
itens seguintes: 
 
I - alterações legislativas; 
II - situações práticas da atividade judicante; e 



III - temas teóricos relativos a matérias jurídicas e disciplinas afins como 
filosofia, sociologia e psicologia. 
 
§ 1º Será dada ênfase aos aspectos humanísticos, à ética e à deontologia da 
magistratura. 
 
§ 2º Os cursos abordarão também a administração judiciária, a gestão 
administrativa e de pessoas, bem como estudos de casos concretos. 
§ 3º Na realização de cursos de aperfeiçoamento para o vitaliciamento 
destinados a juízes que não frequentaram o curso de formação para ingresso 
na carreira da magistratura, deverão ser observadas, também, as diretrizes 
traçadas para os conteúdos programáticos mínimos dos mencionados cursos 
de formação. 
 
Art. 9°. A habilitação para o vitaliciamento ou para a promoção por 
merecimento pode decorrer da titulação em cursos contratados ou conveniados 
pelo Poder Judiciário ou pelas Escolas Judiciais, desde que conveniados ou 
credenciados pela Enfam. 
 
Art. 10. Os cursos de aperfeiçoamento serão aproveitados para o 
vitaliciamento, bem como para a promoção por merecimento, desde que 
preencham os requisitos mínimos explicitados nesta Resolução. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Cursos de formação de formadores 
 
Art. 11. A Enfam poderá organizar cursos de formação de formadores. 
 
Parágrafo único. Após a confirmação da inscrição do magistrado em cursos de 
formação de formadores, seu não comparecimento implicará a impossibilidade 
de participação em cursos da mesma espécie por um prazo de 1 (um) ano, 
salvo motivo de força maior a ser apreciado pelo Conselho Superior da Enfam. 
 
. 

CAPÍTULO IV 
 

Cursos de pós-graduação 
 
 
Art. 12. A Enfam e as Escolas judiciais oferecerão, diretamente ou em parceria 
com instituições de ensino superior, cursos de pós-graduação lato sensu, 
mestrado e doutorado, cuja titulação também habilitará o magistrado para o 
vitaliciamento ou para a promoção por merecimento. 
 
Parágrafo único. A titulação nos cursos de pós-graduação lato sensu, mestrado 
ou doutorado, desde que ligados à área de interesse do Poder Judiciário, 
garantirá ao magistrado eximir-se da participação em cursos de 



aperfeiçoamento para os fins de vitaliciamento e promoção, nos seguintes 
termos: 
 
a) durante o período de realização dos cursos mencionados no parágrafo único 
deste artigo, desde que comprovados, perante as Secretarias das Escolas 
judiciais, a frequência e o aproveitamento nos módulos dos respectivos cursos; 
b) por 1 (um) ano, a contar da obtenção da titulação nos cursos de pós-
graduação lato sensu; 
c) por um 1 (ano) e meio, a contar da obtenção da titulação nos cursos de 
mestrado; e 
d) por 2 (dois) anos, a contar da obtenção da titulação nos cursos de 
doutorado. 
 
 

 
CAPÍTULO V 

 
Credenciamento de Cursos 

 
 
Art. 13. Os pedidos de credenciamento para execução dos cursos de formação 
para ingresso na carreira da magistratura e de aperfeiçoamento deverão ser 
formulados pelas Escolas judiciais exclusivamente através do Sistema de 
Credenciamento – Sisfam, disponibilizado no sítio eletrônico da Enfam. 
 
I – O pedido de credenciamento para execução dos cursos de formação para 
ingresso 
na carreira da magistratura deverá ser feito, impreterivelmente, até 60 
(sessenta) dias antes de seu início. 
II – O pedido de credenciamento para execução dos cursos de 
aperfeiçoamento deverá ser feito, impreterivelmente, até 30 (trinta) dias antes 
de seu início. 
Parágrafo único. A justificativa de eventual pedido extemporâneo de 
credenciamento será apreciada pelo Diretor-geral da Enfam. 
 
Art. 14. Para efeito de credenciamento, as instituições encarregadas de 
organização e execução dos cursos de formação e de aperfeiçoamento 
submeterão à apreciação da Enfam as informações previstas e solicitadas pelo 
Sisfam, tais como o conteúdo programático, a carga horária, os professores e 
suas respectivas qualificações, a bibliografia utilizada e o mecanismo de 
avaliação do magistrado/cursista. 
Parágrafo único. Para os cursos de formação, deverá ser encaminhado, 
também, à Enfam, o Edital do Concurso Público de seleção de magistrados. 
 
Art. 15. Caberá às escolas judiciais fazer seus pedidos de credenciamento de 
cursos com base na elaboração de seus planejamentos instrucionais, sejam 
eles apoiados em seus próprios planos didático-pedagógicos e/ou em modelos 
sugeridos e disponibilizados pela Enfam. 
 



Art. 16. Serão objeto de credenciamento somente os cursos que obedecerem 
às diretrizes definidas pela Enfam para os conteúdos programáticos mínimos. 
Parágrafo único. Para efeito de credenciamento de cursos, não serão 
considerados seminários, conferências, palestras ou similares propostos na 
forma de eventos isolados, sendo aceitas tais modalidades, para esse fim, 
exclusivamente quando constituírem meios ou estratégias metodológicas 
integrantes do programa dos cursos, observada a adequação aos objetivos e 
aos conteúdos programáticos. 
 
Art. 17. No caso de solicitação, por parte da Enfam, de complementação de 
requisitos referentes aos pedidos de credenciamento de cursos, deverão as 
Escolas judiciais, no prazo de 10 (dez) dias corridos, após notificação, 
providenciar as diligências solicitadas, sob pena de arquivamento do pedido. 
 
Art. 18. Da comunicação do indeferimento do pedido de credenciamento ou do 
arquivamento, poderá a Escola apresentar recurso, devidamente 
fundamentado, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. 
 
Art. 19. O credenciamento dos cursos terá validade de 1 (um) ano, a partir da 
data da publicação da respectiva portaria. 
 
§ 1º. O pedido de revalidação do credenciamento deverá ser formalizado pelas 
Escolas judiciais até 30 (trinta) dias antes do vencimento do credenciamento 
inicial. 
§ 2º. Os requisitos para a formulação e deferimento do pedido de revalidação 
do credenciamento dos cursos previstos nesta Resolução serão definidos por 
instrução normativa editada pelo Diretor-Geral da Enfam. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

Diretrizes Informativas 
 
 
Art. 20. A organização e a execução dos cursos de formação para ingresso na 
magistratura e de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento e promoção por 
merecimento dos magistrados caberão, no âmbito federal, aos Tribunais 
Regionais Federais, por intermédio das respectivas Escolas judiciais, e ao 
Conselho da Justiça Federal, por meio do Centro de Estudos Judiciários; no 
âmbito estadual e do Distrito Federal e Territórios, caberão aos Tribunais de 
Justiça, por intermédio ou participação das respectivas Escolas judiciais. 
 
Parágrafo único. O Tribunal responsável pela execução do curso de formação 
poderá, mediante convênio, atribuí-la a Escolas judiciais de outros Tribunais. 
 
Art. 21. Os magistrados professores das Escolas judiciais poderão aproveitar 
metade das horas-aula lecionadas para fins de promoção por merecimento. 
 
Art. 22. A Enfam regulamentará, por instrução, o valor mínimo dos honorários a 
ser pago aos docentes. 



 
Art. 23. A Escola judicial enviará as avaliações finais de aprendizagem dos 
magistrados participantes dos cursos de ingresso na carreira da magistratura e 
dos cursos de aperfeiçoamento ao órgão competente do respectivo Tribunal, 
ao qual competirá homologá-las ou não. 
 
Art. 24. A Escola judicial enviará à Enfam, em até 60 (sessenta) dias após o 
término do curso, seu relatório das avaliações de aprendizagem, reação e 
impacto no trabalho, referente a seus cursos credenciados. 
 
Art. 25. As Escolas judiciais deverão manter atualizados, no sistema Gestão da 
Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados – Gefam, todos os registros 
referentes aos cursos já realizados, bem como a titulação de cada magistrado. 
 
Art. 26. Esta resolução não se aplica aos concursos abertos anteriormente à 
data da sua vigência. 
 
Art. 27. Esta Resolução revoga as Resoluções Enfam nº 1/2007 e nº 2/2007 – 
mantida, no que couber, a Resolução nº 02/2009 e respectivas Instruções 
Normativas – e entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Ministro Cesar Asfor Rocha 
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RESOLUÇÃO Nº 159, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012 

 

Dispõe sobre a formação de 
magistrados e servidores do Poder 
Judiciário.  

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no 

uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO o §4º do art. 103-B da Constituição Federal, 

que outorga ao Conselho Nacional de Justiça as competências de controle da 

atuação administrativa e financeira e de coordenação do planejamento e da 

gestão estratégica do Poder Judiciário; 

 

CONSIDERANDO o inciso I do parágrafo único do art. 105 e o 

inciso I do §2º do art. 111-A, ambos da Constituição Federal, que dão 

competência à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM e à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados do Trabalho – ENAMAT para regulamentar os cursos oficiais para 

o ingresso e promoção na carreira da magistratura federal e do trabalho; 

 

CONSIDERANDO as atribuições orgânicas do Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud), 

previstas na Resolução nº 111, de 6 de abril de 2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, e do Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar da União – 

CEJUM, previstas na Resolução nº 166, de 15 de outubro de 2009, do Tribunal 

Superior Militar; 
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CONSIDERANDO o art. 29 do Código de Ética da Magistratura 

Nacional, que preceitua ser a exigência de conhecimento e de capacitação 

permanente dos magistrados um dos fundamentos do direito dos 

jurisdicionados e da sociedade em geral à obtenção de um serviço de 

qualidade na administração de Justiça; 

 

CONSIDERANDO o que foi deliberado pelo Plenário do Conselho 

Nacional de Justiça, nos autos do Ato nº 0006472-61.2011.2.00.0000, na 150ª 

Sessão Ordinária, realizada em 3 de julho de 2012,   

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1o A regulamentação de cursos oficiais para o ingresso, 

formação inicial e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores compete à 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, 

nas Justiças Federal e Estadual; à Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT, na Justiça do 

Trabalho, e ao Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar da União – 

CEJUM, na Justiça Militar. 

§1º O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do 

Poder Judiciário (CEAJud) coordenará a formação e a capacitação de 

servidores do Poder Judiciário. 

§2º A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM poderá delegar atribuições às Escolas Judiciais, caso 

em que caberá àquela a coordenação dos cursos oficiais para magistrados 

promovidos por estas últimas.  
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§3º As Escolas Judiciais deverão adequar seus programas, 

projetos e planos de formação dos servidores às diretrizes do Conselho 

Nacional de Justiça. 

 

Art. 2º As Escolas Judiciais, autonomamente, no âmbito de suas 

atribuições, estabelecerão: 

I – a obrigatoriedade dos cursos de formação de magistrados e 

servidores; 

II – os critérios unificados de valoração ou pontuação dos cursos 

oficiais e acadêmicos; 

III – a carga horária mínima obrigatória para os cursos de 

vitaliciamento e de aperfeiçoamento periódico de magistrados; 

IV – os valores mínimos e máximos de remuneração de 

professores e membros de bancas examinadoras, observando-se valores 

diferenciados de acordo com as qualificações docentes, nunca superiores à 

média do mercado. 

Parágrafo único. Não exercida alguma das atribuições previstas 

neste artigo, observar-se-ão as regras definidas pelo Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud), até que 

sobrevenha a regulamentação destas matérias pelas Escolas Judiciais. 

 

Art. 3º Os magistrados ou servidores serão convocados para 

participar dos cursos definidos como obrigatórios, devendo ser dispensados de 

suas atividades funcionais se houver incompatibilidade de horários. 

Parágrafo único. Os Tribunais, obrigatoriamente, elaborarão 

planejamento para a convocação dos magistrados em razão de realização de 

cursos obrigatórios, de forma a não prejudicar a atividade jurisdicional. 
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Art. 4º As Escolas Judiciais constituir-se-ão como unidade gestora 

responsável pela ordenação de despesas dos recursos a elas destinados e 

pelo envio à Presidência dos respectivos Tribunais das suas propostas 

orçamentárias, nos termos da legislação financeira em vigor. 

 

Art. 5º Os Tribunais poderão celebrar termos de cooperação ou 

convênios com outros Tribunais ou instituições de ensino e pesquisa, públicas 

ou privadas, observada a legislação específica sobre licitações e contratos. 

 

Art. 6º Os Tribunais, no âmbito de suas competências, por meio 

de suas Escolas Judiciais, enviarão à Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, nas Justiças Federal e Estadual, à 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 

– ENAMAT, na Justiça do Trabalho, e ao Centro de Estudos Judiciários da 

Justiça Militar da União – CEJUM, na Justiça Militar, o seu planejamento anual 

e demais informações solicitadas. 

 

Parágrafo único. As Escolas Nacionais deverão encaminhar ao 

Conselho Nacional de Justiça relatório anual consolidado de suas ações, para 

fins de registro e divulgação, que deverá integrar os dados estatísticos do 

Poder Judiciário. 

 

Art. 7º Os Tribunais deverão reavaliar, no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, as estruturas física e administrativa de suas respectivas Escolas 

Judiciais, a fim de compatibilizá-las às atribuições previstas nesta Resolução. 

 

Art. 8º As Escolas Judiciais deverão priorizar a educação à 

distância, sempre que adequada, observada a conveniência e oportunidade 

administrativas.  
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Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Ministro Ayres Britto 
Presidente 




