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APR
RESENTAÇ
ÇÃO
O preesente docu
umento conssolida as di retrizes geraais para a Formação
F
dee Magistrados do
Trabaalho, a qual alcança
a
todo
os os Juízes e Desembarggadores, em âmbito Naciional e Regio
onal, e
consttitui instrum
mento para sistematizar
s
as atividades de qualifficação em ssua carreira, com
vigên
ncia no biênio
o 2019‐2021
1.
Este Programa, pelo
p
seu âmb
bito abrangeente e seu papel de inte
egração sistêêmica da ENA
AMAT
onal e das 24
4 Escolas Juddiciais nas atuações regiionais, conteempla um projeto
na attuação nacio
político‐pedagógiico e sinalizza os caminnhos a serem
m seguidos na formaçãão institucio
onal e
profisssional dos Magistrados
M
desde o seu ingresso e ao
a longo de toda
t
a sua vidda profission
nal.
A elaboração do Programa fundamentou‐‐se nos dispo
ositivos norm
mativos em vvigor e incorporou
d
agógicos siggnificativos da prática da formaçã o profission
nal de
os reeferenciais didático‐ped
Juízess, desde a Formação Inicial, no cuurso do pro
ocesso de vitaliciament
v
to, e a Form
mação
Contiinuada, ao lo
ongo de toda
a a sua trajettória profissional.
Os parâmetros jurídicos atin
nentes à noormatização constitucion
nal, legal e regulamenta
ar em
o da formaçãão do Magisstrado do Trrabalho são o ponto de partida paraa a elaboração do
torno
preseente Program
ma. A ordem
m jurídica viggente, notad
damente apó
ós a promulggação da Em
menda
Consttitucional n..º 45/2004, reconfiguroou diversos elementos da carreira da Magistratura.
Algun
ns aspectoss merecem relevo, esspecialmente
e aqueles da profissioonalização e da
qualifficação da formação
f
do
o Magistraddo, que repe
ercutem tan
nto internam
mente na ca
arreira
(asso
ociados aos requisitos
r
pa
ara vitaliciam
mento e asce
ensão profisssional) quannto externam
mente
para a sociedade (enfatizadoss no âmbito da efetividade do serviço
o jurisdicion al ao cidadão). Na
Justiçça do Trabalho, as Resolluções Admi nistrativas n.º
n s 1.140/20
006 e 1.158//2006, atualiizadas
pela edição da Resolução Administrativ
A
va n.º 2.06
61/2019, tod
das do Tribuunal Superior do
nejamento, a execução e a avaliaçã
ão da
Trabaalho, definem as diretrizes gerais ppara o plan
Form
mação e consttituem seu principal
p
marrco jurídico.
Os referenciais político‐ped
dagógicos esstão contexxtualizados no Program
ma e servem de
metro para a elaboração
o de projetoos e execuçãão de ativida
ades de Form
o pela
parâm
mação tanto
ENAM
MAT quanto
o pelas Esco
olas Juiciais.. Em seu desenvolvime
ento, foram considerados os
elementos das teorias con
ntemporâneaas de form
mação profisssional, com
m as adapttações
nentes à pecculiaridade da
d função púública de alto relevo do prestador dde jurisdição e das
pertin
práticcas bem‐succedidas das Escolas Juddiciais, conssolidadas em
m suas diveersas experiê
ências
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regionais, e na intensa
i
e rica trajetóriaa da ENAMA
AT no plane
ejamento, nna execução e na
superrvisão da forrmação.
Prom
move‐se, no presente programa, saalto significaativo com a reorganizaçção dos eixos de
formaação, agora centrados em quatro pilares claramente deffinidos: Eticiidade, Alteriidade,
Resollução de Con
nflitos e Dire
eito e Sociedaade. Mais do
o apenas dem
marcar os pillares e espaçços de
consttrução dessees saberes, o novo Proggrama aperfeiçoa a integração e cooerência sistêmica
entree eles tanto dentro da Fo
ormação Iniccial e Contin
nuada, como especialmeente na integgração
entree ambas, que passam a se pautaar por crité
érios mais alinhados e reciprocam
mente
refereenciados. A ênfase na Eticidade,
E
naas suas variadas questõe
es intercorreentes, é um ponto
de ggrande destaaque, particcularmente diante das elevadas expectativas
e
e demandas da
mporânea.
sociedade contem
oposta pela CComissão de
e Atualização
o dos Prograamas Nacionais de
Essa nova sistemática foi pro
mação Profisssional dos Magistrados
M
ddo Trabalho da ENAMAT
T, instituída ppelo Ato ENA
AMAT
Form
n.º 044/2018, quee, ao longo de
d vários meeses, desenvvolveu seu trrabalho em cconstante diálogo
com as próprias Escolas Judicciais, em divversas reuniõ
ões do Sistem
ma Integradoo de Formaçção de
T
e do
d próprio CCONEMATRA, o que reforça sua consstrução cole
etiva e
Magistrados do Trabalho
ma sua legitim
midade.
afirm
Não por acaso, uma parte expressiva do trabalh
ho da Comisssão e de seu Relatórrio foi
proveitado e incorporaddo neste do
ocumento, registrando‐sse, de prontto, os
integralmente ap
undos agradeecimentos aos
a seus inteegrantes pello trabalho dedicado:
d
Deesembargad
dor do
profu
Trabaalho Alexand
dre Corrêa da
d Cruz (TRT da 4ª Regiãão); e Juizes do Trabalhoo Roberto da
a Silva
Fragaale Filho (TRTT da 1a Região); Flávia M
Moreira Guim
marães Pesso
oa (TRT da 220ª Região); Flávio
Luiz d
da Costa (TRTT da 19ª Reggião); e Giovaanni Olsson (ENAMAT).
(
O êxito alcançado
o nos indicad
dores quantiitativos e qualitativos da Formação dde Magistrad
dos ao
longo
o dos últimoss anos, por sua vez, atestta o acerto do
d modelo im
mplantado e constitui fon
nte de
inspirração para o seu consttante aperfeeiçoamento,, contemplando o deseenvolvimento
o e o
aproffundamento de compe
etências proofissionais jáá introduzidas na Form
mação Inicial e a
aquissição de no
ovas, compatíveis com
m a condiçãão de Mag
gistrado já vitalício. Co
om o
vitalicciamento, o Magistrado
o se habilitaa a novos desafios
d
na carreira, esspecialmente
e dois
mom
mentos marcaantes na alte
eração de se u conteúdo ocupacional: a promoçãão a Juiz Titular de
Vara do Trabalh
ho e o acessso ao Tribuunal Region
nal. Além disso, a Form
mação oporttuniza
ento eventu al de outros desafios, co
omo a remoçção para Unidades
elementos para o enfrentame

6

Program
ma Nacional de Formação
F
de Ma
agistrados do Traabalho – 2019/20
021

Judiciárias de co
ompetência especializad a, o posicio
onamento frente a inovvações legislativas
relevantes e o exercício
e
de cargos de D
Direção nos Tribunais, por
p exemploo, que dema
andam
petências ain
nda mais sin
ngulares, e t ornam a Formação tão rica quanto desafiadora
a para
comp
Aluno
os‐Juízes e Gestores
G
de Escolas.
E
Pela sua naturezza programá
ática, este d ocumento destina‐se
d
a referenciar a integraçã
ão e a
matização de ações nass instâncias formativas nacional e regional, naa medida em
m que
sistem
expliccita os princíípios orienta
adores, estabbelece objettivos gerais e define eixoos teórico‐prráticos
de co
ompetênciass gerais e esspecíficas naa formação profissional do Magistrrado do Trab
balho.
Além disso, prom
move a contin
nuidade das diretrizes pedagógicas fundamentai
f
is já apresen
ntadas
F
In
nicial, com M
Magistrados agora maiss experientees e inseridos na
e vallidadas na Formação
carreeira.
A forrmação profiissional do Magistrado
M
ddo Trabalho constitui pro
ocesso dinâm
mico e peren
ne, ao
o de toda a carreira de forma iinstitucionalizada, nutrido nos dessafios da prática
p
longo
profisssional cotid
diana, e, como tal, reeveste‐se de essencial caráter dee organicida
ade e
sistem
maticidade em
e todas ass fases. A Foormação porrtanto, deve atribuir segguimento lin
near à
Form
mação Inicial já concluída
a e conferir‐‐lhe a integrridade necesssária para qque, mais do que
mom
mentos episó
ódicos de interação e aprendizaggem, seja o principal instrumentto da
conso
olidação da prática
p
profissional conssciente, qualificada e transformadoraa que a socie
edade
esperra da Justiçaa Social. Dos seus operaddores, por fim, espera‐sse não apenaas o engajam
mento
comp
prometido nas ações formativas,, mas tam
mbém a crrítica const rutiva para
a seu
aperffeiçoamento
o constante.
A Diireção
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1.
1 ASPECTTOS INSTIT
TUCIONAIS
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1.1. Consideraações Gerrais sobre o Sistemaa de Forma
ação
1.1.1. Escola Nacional de Formação e Apeerfeiçoamen
nto de Magisstrados do TTrabalho
(ENA
AMAT)

A formação pro
ofissional de
d Juízes doo Trabalho no Brasil é realizadaa precipuam
mente
pelass Escolas daa Magistratu
ura, tanto eem nível nacional (Esco
ola Nacionaal de Formação e
Aperrfeiçoamentto de Magistrados doo Trabalho – ENAMAT
T) como em
m nível reggional
(Esco
olas Judiciaais da Maggistratura ddo Trabalho). Em seu conjuntoo, essas Esscolas
comp
põem o Sisttema Integrrado de Forrmação da Magistratur
M
ra do Traballho – SIFMT
T (art.
19 daa Resolução
o Administrativa n.º 1.1158/2006 do
d TST).
A Esscola Nacional de Formação e A
Aperfeiçoam
mento de Magistrados
M
s do Trabalho –
ENAM
MAT é a priimeira Esco
ola do Brasill destinada a regulame
entar os currsos oficiaiss para
o inggresso e promoção naa carreira dde Juízes insstituída em
m um Tribunnal Superio
or. Ela
cump
pre o estaabelecido pela Emennda Constiitucional n.º
n 45/20044 (Reforma do
Judicciário), que,, em seu arttigo 111‐A, § 2º, I, diz:
Art. 111‐A
A. O Tribunaal Superior do
d Trabalho compor‐se‐ á de vinte e sete
Ministros, escolhidos ddentre brasilleiros com mais
m de trintaa e cinco e menos
m
P
da República
a após
de sessenta e cinco aanos, nomeados pelo Presidente
o pela maioriia absoluta do
d Senado Fe
ederal, sendoo:
aprovação
(....)
onarão juntoo ao Tribunal Superior do
o Trabalho:
§ 2º Funcio
I ‐ a Escolla Nacional de Formaçã
ão e Aperfeiççoamento dee Magistrad
dos do
Trabalho, cabendo‐lh e, dentre outras
o
funçõ
ões, regulam
mentar os cursos
c
a.
oficiais para o ingressoo e promoção na carreira

Na m
mesma EC n.º
n 45/2004
4, ficou esttabelecido ainda que seria installada uma Escola
E
Nacio
onal de Forrmação e Aperfeiçoam
A
mento de Magistrados
M
junto ao S uperior Tribunal
de Ju
ustiça, criad
da pela Reso
olução n.º 003, de 30/11
1/2006, daq
quele Órgãoo.
A EN
NAMAT foi instituída pelo
p
Tribunnal Superiorr do Trabalho por meeio da Resolução
Administrativa n.º
n 1.140/2
2006 do Tribbunal Pleno
o, no dia 1ºº de junho de 2006, com
c
o
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fim d
de promoveer a seleção
o, a formaçção e o ape
erfeiçoamento dos Juíízes do Trabalho
(art. 1o). A Reso
olução foi resultado
r
doos intensoss trabalhos preliminarees realizado
os por
Comissões de Ministro
os do TST.
três C
Em 330 de junho
o de 2006, o Pleno do Tribunal Su
uperior do Trabalho inndicou, por meio
da Resolução Administrativva n.º 1.1522/2006, os Ministros Ives Gandraa Martins Fiilho e
Luiz Philippe Vieira
V
de Mello Filh o para oss cargos de
d Diretor e Vice‐Diretor,
respeectivamente, da ENAM
MAT. Além da Direção
o, a Escola é dotada dde um Conselho
Conssultivo (art. 3o da novaa redação ddada à Reso
olução Administrativa nn.º 1.140/2
2006),
integgrado por trrês Ministro
os do TST, ddois membrros de direçção de Escoolas Regionaais de
Magiistratura Trrabalhista e um Juiz TTitular de Vara
V
do Trabalho com experiênciia em
ativid
dades de formação,
f
todos escoolhidos pelo Tribunal Superior do Trabalh
ho. O
Consselho tem por
p função assessorar
a
a direção da Escola e, sendo inte grado por Juízes
J
dos TTribunais Regionais
R
e das Varas,, visa à integração da
as Escolas RRegionais com a
ENAM
MAT, além
m de trazerr a experiêência das Escolas
E
já existentes e incorporar a
persp
pectiva doss desafios concretos
c
eenfrentadoss na jurisdiçção por toddas as instââncias
jurisd
dicionais traabalhistas.
Em 3 de agosto
o de 2006 (Resolução
(
Administrativa n.º 1.1
154/2006), foram indiccados
como
o membross do Conselho Consultiivo da ENAMAT os Ministros Gelsson de Azevedo,
Antô
ônio José de Barros Levenhagen e Aloysio Corrêa da Veiga, a D
Desembargaadora
Dóriss Luise de Castro
C
Neve
es (TRT da 11ª Região), o Desemba
argador Joséé Roberto Freire
F
Pimeenta (TRT da 3ª Região
o) e o Juiz TTitular de Vara
V
do Trab
balho Giovaanni Olsson
n (TRT
da 122a Região). Em 14 de setembro daaquele ano,, foi aprovado pelo Tribbunal Pleno
o, por
meio
o da Resoluçção Adminisstrativa n.º 1.158/2006
6, o Estatuto da Escolaa.
No d
dia 18 de setembro de 2006, data em que a Justiça
J
do Trabalho com
memorava os 60
anoss de sua in
ntegração ao
a Poder Juudiciário (o
ocorrida na
a Constituiçção de 194
46), a
primeira Diretorria foi empo
ossada, e innstalada a Esscola.
ma de Juíze
es do país a integrar‐se em uma Escola da M
Magistraturra em
A Priimeira Turm
nível nacional concluiu
c
o curso em ooutubro de
e 2006. Forram 72 Juízzes do Trabalho
Substitutos, oriundos de sete Tribunnais Region
nais (1ª Reg
gião/RJ, 3ª Região/MG, 5ª
Regiãão/BA, 7ª Região/CE,
R
10ª
1 Região/ DF e TO, 14
4ª Região/RO e AC e 188ª Região/G
GO).
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Entree os objetivvos instituciionais da E NAMAT encontram‐se
e os seguinttes, definidos no
art. 2o da citadaa Resolução Administraativa n.º 1.1
140/2006, do Tribunal PPleno:
Art. 2º ‐ São objjetivos institu
ucionais da ENAMAT:
E
d
estudos com
m vista à imp
plantação dee concurso público
I – desenvolver
de in
ngresso na M
Magistratura
a Trabalhista
a de âmbito nnacional;
II – promover
p
e rregulamenta
ar cursos de formação
f
innicial, de form
mação
conttinuada, de formação de formado
ores, e outrras atividad
des de
ensiino, intercâm
mbio e estudo
os, diretamente ou por m
meio de convvênios,
com
m a finalidadee de proporccionar o conh
hecimento pprofissional teeórico
e prrático para o exercício da
a Magistratura;
III – fomentar pesquisas e publicaçõ
ões em Direeito do Trab
balho,
Proccesso do TTrabalho, Formação
F
Profissional
P
e outras áreas
rela
acionadas àss competências necessárrias ao exerccício da proffissão,
visa
ando ao aperf
rfeiçoamento
o da prestaçã
ão jurisdicionnal;
IV – definir a ppolítica de ensino profisssional para Magistradoss, nas
mod
dalidades prresencial e a distância, e regulameentar os asp
pectos
adm
ministrativos,, tecnológicos e pedag
gógicos de ssua execuçã
ão no
âmb
bito das Escoolas Regionais;
V – coordenar o Sistema Integrado de Formação dde Magistrad
dos do
balho, integrrado pelas Esscolas Judiciais dos Tribuunais Regionais do
Trab
Trab
balho, para assegurar a sistematicidade e a organicidad
de da
qualificação proofissional do Magistrado.

Em linhas gerais, a instituiição da ENA
AMAT tem como objetivo promoover a seleçção, a
form
mação e o aperfeiçoam
a
mento dos JJuízes do Trrabalho, qu
ue necessitaam de form
mação
profiissional esp
pecífica e de
e atualizaçãão contínuaa, dada a re
elevância d a função estatal
que exercem. Para tanto, a Escola proomove as seguintes attividades báásicas no âm
mbito
de en
nsino:
aa) Cursos de
d Formação Inicial: prresenciais em
e sua sede, em Brasíília–DF, diriigidos
aos Juízees do Trabalho Substituutos recém‐‐empossado
os vitalicianndos;

11

Program
ma Nacional de Formação
F
de Ma
agistrados do Traabalho – 2019/20
021

b
b) Cursos de
d Formaçãão Continuaada: sob fo
ormatos variados, com
mo seminárrios e
colóquio
os jurídicos, presenciaiss ou a distância, no Bra
asil ou no exxterior, incllusive
mediantte convênio
os, dirigidoos a todos os Juízes Trabalhistaas vitalícios em
exercício
o, de qualqu
uer grau de jurisdição; e
cc) Cursos de Formaçção de Foormadores: dirigidos principalm
mente a Ju
uízes‐
Formado
ores das Escolas Regiionais da Magistratur
M
ra (mas tam
mbém a outros
o
profissio
onais

de

ensino,

inclusive

os

gestores

escolaares),

parra

a

profissio
onalização das
d Escolas nno âmbito regional.
r
Além
m de atividaades na área de ensi no, a Escola Nacionall desenvolvve atividade
es de
pesq
quisa e publicação, além de intennsas atividades de convênios e inntercâmbio. Com
isso, a ENAM
MAT deve alcançar a capacitaação judicial e a aatualização dos
Juízees, contribuiindo para uma melhorr qualidade na prestaçã
ão jurisdicioonal.
1.1.2. Escolas Reggionais Judicciais da Maggistratura do
o Trabalho

A formação de Juízes do Trabalho ttambém é realizada pelas
p
Escol as Regionaais da
Magiistratura, que atuam no âmbito d os 24 Tribunais Region
nais do Trabbalho.
Embo
ora a formaação profisssional especcífica para o exercício de
d qualqueer função prrivada
ou p
pública sejaa indispensável, a áreea jurídica sempre se ressentiu da ausência de
programas e dee instituiçõe
es encarreg adas de forrmação sistemática. O Juiz, o Membro
Ministério Público e mesmo o Advvogado ace
essavam o exercício
e
prrofissional pleno
do M
apóss seleções fundadas
f
em
e examess de títuloss, ou provas meramennte teóricas, ou
provas de alcan
nce prático de objeto limitado e de avaliaçã
ão controveersa, partindo‐se
nte equivoccada de que
e tão somen
nte a obtennção do títu
ulo de
da prressuposiçãão largamen
Bach
harel em Direito seriaa suficientee para habiilitar à plena prática profissionaal em
qualq
quer ramo.
Entreetanto, e diante
d
da crescente d emanda no
o meio profissional, a inexistênccia de
previsão de insttituições oficiais especcíficas para promover a formaçãoo de Juízes (até
(
o
adveento da Em
menda Constitucional nn.º 45/2004
4) permitiu o surgimeento de divversas
entid
dades que, de forma parcial
p
ou tootal, assumiam em âm
mbito regionnal atividades de
form
mação em maior
m
ou menor escala ccom algumaa regularida
ade.
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Na área trabalhista, em particular, em
mergiram inú
úmeras Escolas com obbjetivos divversos
e natturezas juríídicas distin
ntas1. Do p onto de vissta de sua natureza juurídica, surggiram
Escolas Judiciaiss, Escolas Associativas
A
e Escola Fu
undacional. Do ponto de vista de
e seus
objettivos institu
ucionais, ass Escolas prromovem fo
ormação prrofissional dde Juízes (e
e, em
muitos casos, de servido
ores), form
mação acad
dêmica em nível de pós‐graduação,
preparação parra concurso
os públicos ou preparaação para o mercado de trabalh
ho de
outraas profissõees jurídicas.
As Esscolas Judicciais vinculaam‐se aos TTribunais Regionais.
R
Nessa
N
condiição, constituem
órgão
os judiciáriios de relativa autonoomia administrativa e financeiraa, por contta de
restrrições do reegime orçam
mentário quue condicion
nam as suas ações, poor vezes, à prévia
p
aprovação do ordenador
o
de
d despesass. A despeito dessa pe
eculiar limittação em alguns
a
conteextos regionais, constitui fato inccontestável que a Esco
ola Judicial,, como órgãão do
Tribu
unal, possui, em tese, plena auttonomia pe
edagógica e total inteegração com os
demaais mecanissmos de plaanejamentoo e controle
e da atividad
de jurisdicioonal na Reggião e
podee voltar‐se para
p
ações de formaçãão em áreass sensíveis. Em linhas ggerais, as Esscolas
Judicciais, como regra, e diante
d
da ssua natureza institucional e suaas limitaçõe
es de
atuaçção públicca, promovvem tão ssomente atividades de
d formaçção profissional.
Entreetanto, e mesmo
m
essaas, frequenttemente co
ombinam a formação de Juízes com
c
a
form
mação de Seervidores, se
eja no ampplo espectro
o (todos os cargos da instituição), seja
no âm
mbito de peertinência (apenas
(
carrgos de maior complexxidade maiss afeitos à estrita
e
ativid
dade judiciáária: Assessores e Assisstentes de Juiz,
J
por exe
emplo).
As Esscolas Assocciativas, por sua vez, h istoricamen
nte emergirram no vácuuo das entid
dades
oficiaais de formaação profisssional, anim
madas pela iniciativa e pelo intereesse dos pró
óprios
Juízees em sua qualificação
q
pessoal, e atingem nú
úmero também significcativo2. Alé
ém de
visarrem ao suprrimento de lacunas da formação profissional
p
(diretamennte ou med
diante
convvênio com Tribunais e Escolas Judiciais), as Escolass Associativvas usualm
mente
tamb
bém promo
ovem a forrmação acaadêmica de
e docentes e pesquissadores da área
jurídica no âmb
bito do siste
ema nacionaal de pós‐graduação, com
c
cursos em sentido
o lato
1

No a
aspecto, ver o aprofundado
a
Diiagnóstico de eescolas de mag
gistratura existe
entes no Brasil,l, elaborado pela Juíza
Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa e apresentado
o em 30/8/2005 na Reuniãão da ENM‐AM
MB em
Manga
aratiba–RJ. Disp
ponível em: htttp://www.enm..org.br/docs/diagnostico_esco
olas.pdf. Acessoo em: 5 nov. 20
007.
2
Dadoos atuais da EN
NAMAT indicam a existência dee 18 Escolas Asssociativas, com perfis bem difeerenciados.
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ou m
mesmo estrito, por meiio de convêênio com Instituições de
d Ensino Suuperior – IE
ES. Da
mesm
ma forma, e por serem vinculaddas a entidaades privad
das (associaações de Ju
uízes),
igualmente tend
dem a prom
mover, em m
muitos casos, cursos prreparatórioss para conccursos
públiicos de carrreiras jurídicas e de preeparação ao mercado de trabalhoo em geral, além
de ou
utras atividades científfico‐cultura is que, dire
eta ou indire
etamente, ppodem consstituir
receiita complem
mentar. Enttretanto, o volume de
e cursos e sua
s regulariidade são muito
m
variááveis, e tend
dem a mescclar o custeiio das ativid
dades assocciativas e foormativas co
om os
valorres arrecadados nos cursos prepaaratórios, embora
e
essa
a questão sse condicione às
pecu
uliaridades de
d cada uma dessas enntidades.
Além
m dessas entidades citadas, vincculadas a Tribunais ou
o Associaçções, o sisstema
brasiileiro de fo
ormação viu
v surgir o modelo fundaciona
al, no quall convergem os
interresses privaados e públicos3. Umaa fundação pode combinar a suaa gestão prrivada
biparrtida entre as entidades fundadooras com oss objetivos públicos dee sua institu
uição,
na m
medida em que
q está diretamente rrelacionada aos Juízes da
d própria áárea de atuação.
Em rrelação a seus
s
objetivvos instituccionais, a entidade
e
fundacional ttende a re
ealizar
ativid
dades similares às Escolas Asssociativas, embora com moddelo de gestão
diferrenciado pelo seu carátter e natureeza singularres.
Em perspectivaa histórica, o interessse pela qualificação sistemáticca de Juíze
es do
Trabalho é fato relativamente recentee, com ressaalva de iniciativas ponttuais e isolaadas4.
o da Justiçaa do Trabalho, a forma
ação de Juízzes passou a ser
Ainda no âmbito específico
orma sistem
mática com
m a criação do Conselho Nacionaal de Escolas da
analiisada de fo
Magiistratura do
o Trabalho – CONEM
MATRA, no ano de 20
004, integraado por Esscolas
Associativas, Jud
diciais e Fun
ndacional.
As aassociações nacionais de Juízes igualmentte vêm implementan do, no pe
eríodo
recen
nte, inúmerras ações de qualificaçção e aperfe
eiçoamento
o, mediantee a instituiçãão de
comiissões temááticas espe
ecializadas e a promoção de currsos e evenntos nacion
nais e
interrnacionais, ministradoss diretamennte ou em convênio com
c
Instituuições de Ensino

3

No âmbito traballhista, há regisstro de apenaas uma entidade sob esse modelo
m
fundaccional, instituíd
da pela
Associiação de Magistrados e pelo Tribunal
T
da resppectiva Região.
4
Há reegistro de Escollas de Magistra
atura dedicadass exclusivamente à formação de
d Juízes, mas oos dados são essparsos
e incom
mpletos, e os leevantamentos não
n indicam a aatuação sistemá
ática e contínua
a ao longo do ttempo.
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Supeerior – IES, que reverte
em não apeenas em favvor dos seu
us associadoos, mas tam
mbém
de to
oda a coletivvidade5.
Esse rico e com
mplexo cenário passouu a sofrer alterações, com a ediição da Em
menda
Consstitucional n.º
n 45/2004
4, que modifficaram o re
egime de re
ecrutamentto e formaçãão de
Juízees, introduziindo algumas mudançaas significattivas.
A prrincipal alteeração diz respeito à institucionaalização do
o sistema nnacionalizad
do de
form
mação de Juízes. A intro
odução dass Escolas Naacionais, no
o âmbito doo TST e do STJ,
S é
form
mulada com a expressa atribuição de “regulam
mentar os cursos
c
oficiaais para inggresso
e promoção naa carreira” (CF, art. 1111‐A, § 2o, II), as quais assum
mem o papel de
denação do
o sistema.
coord
A Esscola Nacional de Forrmação e A
Aperfeiçoam
mento de Magistrado
M
os – ENFAM
M, no
cump
primento da
d norma co
onstitucion al em seu respectiva área de attuação, editou a
Reso
olução n.º 01,
0 de 17/9//2007, que dispõe sob
bre o curso de formaçãão para inggresso
na M
Magistraturaa, no âmbito
o dos Tribunnais Regionais Federaiss e dos Tribbunais de Ju
ustiça.
Posteeriormente, a ENFAM editou a R
Resolução n.º
n 02, de 16/3/2009, que estab
belece
direttrizes geraiss para os conteúdos
c
pprogramáticcos mínimo
os dos curssos de form
mação
para ingresso na
n carreira da magistraatura e doss cursos pa
ara fins de vitaliciamento e
moção por merecimento dos maggistrados. Depois,
D
e co
om a Resollução n.º 01,
0 de
prom
6/6/22011, regulamentou o Curso paara Ingressso na Magistratura, eestabelecen
ndo o
cump
primento de
d 480 horras‐aula, aoo longo de
e 4 meses, como eta pa do concurso
públiico, e, ao
o longo do tempo, vem prom
movendo sucessivas atualizaçõ
ões e
aperffeiçoamenttos.
O Co
onselho da Justiça
J
Fede
eral – CJF, ppor sua vez, editou a Re
esolução n..º 532/2006
6, que
intro
oduziu o Plaano Nacion
nal de Aperrfeiçoamen
nto e Pesqu
uisa para Juuízes Federrais e
defin
niu as estrattégias gerais e os proggramas de formação.
f
Além
A
disso, o CJF instittuiu a
Reso
olução n.º 94,
9 de 17/12/2009, qque altera dispositivoss da Resoluução n.º 67, de

5

A litteratura recentte aponta deze
enas de jornaddas, simpósios, congressos, pu
ublicações e cuursos voltados para a
formação profissiona
al promovidos pela
p Associaçãoo Nacional dos Magistrados da
d Justiça do Trrabalho – ANAM
MATRA
ola Nacional dde natureza asssociativa ‐ EN
NAMATRA) e pela Associaçã
ão dos
(inclussive por meio de uma Esco
Magistrados do Brasil – AMB (diretamente pela Esscola Nacional da Magistratura – ENM, que constitui órgão
o dessa
a).
última
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3/7/22009, que dispõe sobre normaas para a realização
r
do concursso público para
invesstidura no cargo
c
de Ju
uiz Federal Substituto, no âmbito
o da Justiçaa Federal. A essa
alterração, seguiram‐se dive
ersas outrass, específicaas para a carreira dos JJuízes Federrais.
Outra alteração
o fundamen
ntal é a deffinição do caráter
c
proffissionalizannte da form
mação
do Ju
uiz. A form
mação profissional incoorpora‐se como
c
requiisito para a promoção
o e o
acessso (formaçãão continuada, basicaamente), se
eja porque estabelecee a “previsãão de
curso
os oficiais de
d preparação, aperfeeiçoamento
o e promoção de maggistrados,...”” (CF,
art. 93, IV), seja
s
porqu
ue agora ccondiciona o merecimento “[. ..] conform
me o
érios objetivvos de prod
dutividade e presteza no exercíccio da
desempenho e pelos crité
jurisd
dição e pela frequência e aproveeitamento em
e cursos oficiais
o
ou rreconhecidos de
aperffeiçoamentto” (CF, art. 93, II, c).
Essass alteraçõess, de formaa geral, imppulsionaram
m a instalaçção de Escoolas Judiciais em
todo
os os Tribun
nais e deflagraram o feenômeno da
d intensa requalificaç
r
ção da form
mação
ondee ela já exisstia, tanto nos
n elemenntos da políítica judiciária como n a reflexão e nas
práticas pedagó
ógicas conccretas dentrro desses espaços
e
de formação. De forma mais
específica, amp
pliaram sign
nificativameente as atribuições e as responnsabilidades das
Escolas Judiciaiss sobre a qu
ualificação ddos profissio
onais na carrreira6.
c
púb
blico e daa relevânciaa institucio
onal da Foormação In
nicial,
Em face do caráter
notadamente por
p servir de
d suporte ao processso de vitaliciamento dos Juízes, essa
mente atrib
buída às Esccolas Judici ais. No enttanto,
modalidade de formação é precipuam
es de Ensinoo Superior – IES,
essass entidadess podem celebrar convvênios com Instituiçõe
com outras Escolas Judiciaais ou com Escolas Associativas ou
o Fundacioonais para esses
pósitos, dessde que sem
mpre manttenham a elaboração
e
e coordenaação do prrojeto
prop
didáttico‐pedagó
ógico e a dirreção dos innstrumento
os de avaliaçção aplicáveeis.

6

Sob
bre o tópico, veer: NALINI, José
é Renato. A voccação transform
madora de uma
a escola de juízzes. Revista da
a Escola
Nacion
nal da Magistrratura. Brasília, ano II, n. 4, p. 21‐33, 2007; e FREITAS, Graça
a Maria Borgess de. Formação judicial
no Brrasil: modelo educativo
e
em construção appós a constitu
uição de 1988
8. Revista da Escola Nacional da
Magisstratura. Brasíllia, ano II, n. 4, p. 55‐65, 2007..
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1.2. Modelo Atual
A
de Recrutameento de Juíízes do Trabalho
1.2.1. Do Recrutaamento Regiionalizado p ara o Recruttamento Naccionalizado dde Juízes do
Trabaalho

O sisstema de reecrutamento
o dos Juízess do Trabalho deve serr consideraddo na análise de
seu p
processo dee formação profissionaal, uma vezz que produ
uz efeitos soobre a definição
do peerfil do Alun
no‐Juiz em formação.
A traadição na Ju
ustiça Laborral brasileirra registra o ingresso na
n carreira no cargo de Juiz
do TTrabalho Su
ubstituto, sendo
s
nom eado e em
mpossado após
a
préviaa aprovação
o em
conccurso públicco de provaas e títulos realizado no
n âmbito de cada Trribunal Regional,
orme a exisstência de cargos vagoss e segundo
o calendário
o próprio.
confo
A Co
onstituição Federal de 1988, m
mesmo com
m as altera
ações protaagonizadas pela
Emen
nda Constiitucional n.º 45/20044, ratificou o modelo
o de ingreesso na carreira
trabaalhista apen
nas mediante concursoo público de
e provas e títulos
t
(CF, aart. 93, I), com
c
a
exceção do provvimento de
e um quintoo dos cargos nos Tribunais, reservvados a egressos
da caarreira do Ministério
M
Público do Trrabalho e da Advocacia
a (CF, art. 1115, I).
A Co
onsolidação das Leis do
o Trabalho, por sua vez, nos dispo
ositivos reccepcionadoss pela
novaa ordem constitucional, estabelecce que os concursos
c
serão realizaados “de accordo
com as instruçõ
ões expedidas pelo Tribbunal Superrior do Trab
balho” (CLTT, art. 654, § 3.o),
e esste Órgão regulamen
ntou o sisttema de recrutamentto mediantte a Resolução
Administrativa n.º
n 907/200
02 e suas allterações. No
N bojo dessse instrum
mento normativo,
estão
o previstos os requisito
os de inscriição, as fase
es do concu
urso, a form
mação de baancas
avaliadoras, os conteúdos detalhadoos das provas e diverssos outros aaspectos de sua
operracionalizaçãão que são conduzidoss pelos Tribunais Regio
onais.
Por o
outro lado, em 21/5/2
2009, o Connselho Nacio
onal de Justiça editou a Resoluçãão n.º
75/2009, que reegulamenta os concurssos públicoss para ingre
esso na Maggistratura, a qual
receb
beu alterações posteriores, comoo a Emenda n.º 01, de 4/11/2011.
4
Denttre as inúmeras alterações introdduzidas pod
dem ser desstacadas a ppadronizaçãão de
critérios de seleeção e a procediment
p
talização dos certame
es. Mais aléém, também foi
autorizada, com
mo uma possibilidade ao órgão de
d recrutam
mento, a reealização de um
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curso
o preparatório remun
nerado com
mo fase do
d concurso
o público (art. 5o, § 2o).
Entreetanto, no âmbito da Justiça ddo Trabalh
ho, esse dispositivo nnão vem sendo
s
utilizzado, notadamente à vista
v
das inúúmeras resttrições do ponto
p
de vissta pedagóggico e
admiinistrativo de
d Escolas e Tribunaiss sobre a sua
s viabilida
ade e seus efeitos sobre a
carreeira, ainda que
q existam
m estudos e debates em
m andamentto.
Nessse contexto,, subsistia apenas
a
o moodelo de recrutamento
o regionalizzado de Juízzes do
Trabalho pelos respectivoss Tribunais Regionais em que prestaram cooncurso, em
mbora
segundo critério
os gerais de
e procedimeento seletivo fixados na
acionalmennte.
Conttudo,

imp
portante

inovação

normativa

foi

intro
oduzida

ppela

Resolução

Administrativa n.º
n 1.825, de 23/05/20016, que reggulamentou
u o "Concursso Nacional para
ingreesso na carreira da Magistratur
M
ra do Trabalho". Essa
a norma soofreu sucesssivas
alterrações, com
mo as reaalizadas peelas Resoluções Administrativas n.º 1.849
9, de
27/009/2016 e n.º 1.861, de
e 28/11/20 16, mas que, em essên
ncia, apenaas aperfeiço
oaram
o novvo modelo.
Essess diplomass instituíram
m o Conccurso Nacio
onal Unificado, com coordenaçção e
execução de todas as suas etappas inicialm
mente porr parte daa ENAMAT
T (e,
posteeriormente, com a edição da Ressolução Adm
ministrativa
a n.º 1.973, de 20/03/2018,
por p
parte do CSJJT, o qual ultimou o ceertame e co
oordenou re
emoções, noomeações e atos
relaccionados). A grande no
ovidade connsiste na te
entativa de realizar um
m único processo
de rrecrutamen
nto, alocando as vaggas até en
ntão existentes para a escolhaa dos
cand
didatos aprovados conforme
c
sua ordem
m de classificação, em complexo
proceedimento de
d coordenaação de rem
moções prévvias e alocação de vagaas.
A vaantagem do
o novo modelo nacio nalizado em
m relação ao anterioor, de conccursos
regio
onais, é uma questão ainda
a
em abberto e sob
b avaliação, mas é ineggável que prroduz
impaactos sobree a formaação iniciall dos novos Magistrrados, agoora integrada e
sincrronizada de forma suce
essiva entree os âmbito
os nacional e regional. PPor sua vezz, e se
é ceerto que há vantagen
ns do ponnto de vistta da logística dos ccandidatos e da
unifo
ormização de
d critérioss seletivos, não é men
nos correto
o que a naccionalização
o não
trouxxe alteração
o no sequenciamento das fases e da composição da noota de corte
e logo
apóss a prova ob
bjetiva, de caráter preeponderantemente mn
nemônico, ee, com isso
o, não
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indiccia qualqueer elemento significattivo na altteração do
o padrão dde inexperiiência
profiissional, dee juvenilizaçção e de eelitização até
a então observados
o
e já objetto de
do de longaa data pela Comissão dde Eficiênciaa Operacion
nal do Conseelho Nacion
nal de
estud
Justiçça na reform
mulação do
o modelo dee concurso e da própria
a Resoluçãoo n.° 75 do CNJ.
C
1.2.2. A Integraçãão na Carreira

A co
onstrução do
d processo
o de formaação dos Juízes deve considerarr igualmente as
caraccterísticas de
d sua carrreira, notaadamente a sistemáticca de integgração pelaa sua
vincu
ulação administrativo‐ffuncional e a mobilidad
de interna.
Ao in
ngressar, o Juiz integra‐se na carrreira pela incorporaçã
ão administtrativo‐funccional
aos quadros dee um Tribu
unal Regionnal. Na me
edida em que
q cada M
Magistrado está
vincu
ulado a um Tribunal Regional
R
esppecífico e existe
e
pouca
a mobilidadde na carre
eira, a
form
mação sofre grande inflluência das peculiaridaades region
nais em term
mos de natureza
das d
demandas e processoss produtivoss relacionad
dos. Por isso
o, ressalta‐sse a importtância
dos eespaços reggionais de formação, ccomo mais aptos
a
a iden
ntificar e reesponder a essas
especificidades..
Atualmente, po
or força da Resolução n.º 104, de
e 25/5/2012
2, do Conseelho Superior da
Justiçça do Trabaalho, os vocábulos paraa a denomin
nação dos cargos
c
da caarreira passsaram
a serr: Juiz do Traabalho Subsstituto, Juizz Titular de Vara
V
do Tra
abalho e De sembargador do
Trabalho.
Tamb
bém constiitui peculiaaridade da carreira da Magistratura no Brrasil, inclussive a
Labo
oral, que se ingressa no cargo de Juiz Substituto e que, segundo ccertos requ
uisitos
(de tempo e//ou qualifiicação e/oou conveniência adm
ministrativaa), pode haver
mobilidade. Em
m linhas ge
erais, e resssalvadas especificidad
e
des de outtras carreirras, a
mobilidade na Magistratu
ura do Trabbalho pode
e ser enten
ndida em ttermos verrticais
u horizontaais. A mobil idade vertical ascende
ente ocorree pelos instiitutos
ascen
ndentes7 ou
sucessivos da promoção (d
dentro da m
mesma prim
meira instân
ncia) e peloo acesso (en
ntre a
primeira e a seegunda instância – Tri bunal). A mobilidade
horizontal ocorre enttre os
m
7

Não há previsão leg
gal de mobilida
ade vertical desscendente puniitiva (“regressão”), embora haaja casos excep
pcionais
de moobilidade vertica
al descendente voluntária (“reeversão”), identtificados nas de
ecisões de algunns Tribunais Re
egionais
do Tra
abalho.
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cargo
os da mesm
ma classe, mas
m para TTribunais Re
egionais disstintos, de fforma unilaateral
(rem
moção) ou bilateral (permuta), mas é baastante resstrita e im
mplica perd
da de
8
antigguidade na carreira
c
.

No ccaso especíífico da Jusstiça Laboraal, após a posse no cargo de J uiz do Trabalho
Substituto, ingrressa‐se na Formação Inicial, que
e perdura durante
d
toddo o períod
do de
vitaliiciamento. No momen
nto em quee for confirmado no cargo com o vitaliciam
mento,
passaa a integrarr o regime de
d Formaçãoo Continuad
da e ter a possibilidadee de promo
oção e
acessso. Entretanto, pela peculiar
p
est rutura da carreira
c
da Magistratuura do Trab
balho,
divid
dida em apeenas quatro
o cargos – Juuiz do Trabaalho Substittuto, Juiz Tiitular de Vaara do
Trabalho, Desem
mbargador do Trabalhoo e Ministro
o do TST –, o Juiz ingre ssante pode, em
tese,, concorrer a uma promoção (a Juuiz Titular de
d Vara do Trabalho) e a um acessso (a
Deseembargadorr do Trabalho) ao longgo de sua carreira,
c
qu
ue tende a se estende
er por
décadas, e, em circunstânc
c
cias muito reestritas, à nomeação
n
ao
a cargo de Ministro.
Além
m disso, tam
mbém é da peculiar eestrutura daa carreira da
d Magistraatura Trabalhista
Brasiileira que todos os Juíízes possueem, desde a posse, co
ompetência funcional plena
em sseus limitees territoriaais de lota ção9, o qu
ue reforça a importâ ncia da intensa
form
mação profisssional desd
de o ingress o.
Como exemplo,, cabe obse
ervar que, mesmo em
m caráter de
e substituiçção ou auxíílio, o
Juiz do Trabalh
ho Substituto com pooucos mese
es de expe
eriência exeerce as me
esmas
atrib
buições fun
ncionais (e
em termoss de volume de trrabalho, reesponsabilid
dades
admiinistrativas e complexiidade do coonteúdo ocu
upacional) que
q um Juizz Titular de
e Vara
do Trrabalho com
m décadas no
n cargo.
Na m
medida em que não existe,
e
na leegislação atual, progre
essividade na aquisiçãão de
respo
onsabilidad
des funcion
nais, a forrmação profissional deve ser particularm
mente
inten
nsa, o que constitui grande
g
dessafio do po
onto de vissta da consstrução do
o eixo
form
mativo do Juiz Laboral.
8

As p
possibilidades de
d permuta e remoção
r
na caarreira são basstante limitadas, e vem sendo
do regulamenta
adas de
forma mais detalhad
da, no âmbito trrabalhista, peloo Conselho Supeerior da Justiça do Trabalho, qque definiu os critérios
c
na Ressolução CSJT n.ºº 182, de 24/02
2/2017.
9
Emb
bora o fato nã
ão seja ignorad
do, os registross sobre especia
alização de Unidades Judiciárrias Trabalhista
as para
certas competências materiais (Vara
as de Ações Inddenizatórias Tra
abalhistas, por exemplo)
e
ou ceertas fases proccessuais
p exemplo) nãão são expressiivos.
(Varass ou Secretariass de Execução, por

20

Program
ma Nacional de Formação
F
de Ma
agistrados do Traabalho – 2019/20
021

1.3. Da Formaação Iniciaal e Continnuada
Enqu
uanto a Fo
ormação Continuada
C
constitui instrumentto de sisteematização
o das
ativid
dades de qu
ualificação de Juízes doo Trabalho Vitalício Substituto, Tiitular de Vaara ou
Mem
mbro de Trib
bunal, a Fo
ormação Iniccial dos Maagistrados do
d Trabalhoo, como pre
evista
na leegislação em vigor, ocorre a paartir da possse no carg
go e perduura ao longgo do
perío
odo de vitaaliciamento
o do Juiz. CConsiste, a Formação Inicial, naa base teórrica e
meto
odológica do processo de ensino‐‐aprendizaggem desenvvolvido na pprimeira fase da
carreeira.
O pro
M
do Trabalh o, ao longo
o do percurso formativvo inicial, deverá
ofissional Magistrado
adqu
uirir e desen
nvolver con
nhecimentoos, habilidad
des e atitud
des adequaddas e suficientes
para o pleno exxercício da jurisdição e m todos oss seus desdo
obramentoss, como téccnico‐
jurídicos, socioló
ógicos, adm
ministrativoss, deontológgicos e psicológicos.
O peercurso form
mativo iniciaal está orieentado basiccamente po
or três referrenciais político‐
pedaagógicos. Prrimeiro, esttá assentaddo nos prin
ncípios gera
ais da Form
mação Inicial do
Magiistrado, com
mo conjuntto de prem
missas instittucionais que definem
m o papel desse
d
agen
nte político do poder público
p
com
mo sujeito de qualificaçção especia lizada. Segu
undo,
enco
ontra‐se orieentado por um objetivvo geral a se
er satisfeito
o, como finaalidade precípua
fundamental dee todo o processo forrmativo. Te
erceiro, inse
ere‐se no ââmbito de eixos
eúdos
temááticos previamente deffinidos que balizam o recorte epistemológicoo dos conte
da fo
ormação, condicionam
c
m os compoonentes cu
urriculares e modulam
m as técnicaas de
ensin
no.
No ttocante ao objetivo geral, cabe assinalar que
q a Formação Iniciaal tem por meta
prop
piciar aos Ju
uízes do Traabalho umaa formação
o profissiona
al tecnicam
mente adequada,
eticaamente hum
manizada, voltada
v
paraa a defesa dos princípios do Estaado Democrrático
de D
Direito e co
omprometid
da com a solução jussta dos conflitos. A rrealização desse
d
objettivo geral pressupõe
e a identifficação das peculiariidades doss processo
os de
trabaalho10 da profissão
p
do Juiz do Trabalho no
n âmbito do exercíccio da jurisdição
10

A definição de competências
c
fundadas
f
nos pprocessos conccretos de trabalho do Juiz é o ponto de partida
necesssário identificado na doutrina especializadaa em formaçã
ão profissional, dos quais se destacam: KU
UNZLER,
Acácia
a. Conhecimentto e competênccias no trabalhoo e na escola. Boletim
B
Técnico
o do Sena. Rio dde Janeiro, v. 28,
2 n. 2,
maio/a
/ago. 2002; SAN
NTOS, Boaventu
ura de Sousa (D
Dir.). O recrutam
mento e a formação de magisstrados: uma prroposta
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trabaalhista de primeiro
p
graau, em Var as do Trabaalho, sua in
ntegração nna carreira e sua
interração com as demaiss instânciass sociais e políticas intervenienntes nas ro
otinas
profiissionais de solução jurrisdicional dde conflitos.
Ao lo
ongo do pro
ocesso de Formação Innicial, é desejável que o Juiz adqu ira e desen
nvolva
o perfil profissio
onal necessário e suficciente para o cumprimento pleno de sua precípua
funçãão de agente político, em termoss de conhecimentos, habilidades
h
e atitudes,, que,
por ssua vez, dessdobram‐se em vários objetivos específicos, e constituem
m o pressup
posto
da Fo
ormação Co
ontinuada de
d que trataa este Programa.

1.4. Diretrizess Gerais do
o Program
ma Nacional 11
1.4.1. As intensass transforma
ações da proofissão

Não surpreendee o diagnósttico, que, aalém disso, já
j pode ser tido por anntigo: não é fácil
ser ju
uiz. Nenhum
ma preparaação e nenhhum concurrso podem antecipar
a
o que virá depois
da p
posse, no exercício profissiona l. E tudo parece ter se tornaado ainda mais
comp
plicado em virtude do
o déficit de juízes12, daa explosão quantitativaa dos índices de
1
litigio
osidade13, da pressão
o das mettas fixadas pelo CNJ14
, da soliddão profisssional

forteemente preesente em uma instittuição atom
mizada e fragmentad a, da crescente
de ren
novação. Coimb
bra: Observatórrio Permanentee da Justiça Porrtuguesa – Centro de Estudos Sociais. Faculd
dade de
Econom
mia – Universiidade de Coimb
bra, 2001. 2 v. ; ZARIFIAN, P. Objetivo comp
petência: por uuma nova lógicca. São
Paulo:: Atlas, 2001.
11
Partte importante deste
d
tópico inccorpora trechoss de documento
os produzidos no
n âmbito dos tr
trabalhos da Co
omissão
de Atu
ualização dos Programas Na
acionais de Forrmação Profisssional dos Mag
gistrados do Tr
Trabalho da EN
NAMAT,
institu
uída pelo Ato EN
NAMAT n.º 04/2
2018, posteriorrmente adaptad
dos e já divulga
ados em outros espaços.
12
Con
nsoante o relató
ório Justiça em Números 20188 (ano base 201
17), há 272 cargos de magistrrados trabalhisttas não
provid
dos em um univverso de 3.930 cargos existenntes, o que representa um défficit de 15% dee cargos não providos
(CNJ, 22018, p. 38).
13
O eestoque de pro
ocessos na Justiça de Trabalhho é de 5.517.2
250, não obsta
ante todo o esfforço que resultou na
produçção de 4.622.52
21 sentenças pa
ara um total dee 4.321.842 cassos novos. Dos casos
c
pendentees, 2.432.736 re
eferem‐
se a p
processos de execução
e
ainda
a inconclusos. A taxa de co
ongestionamento é de 55,2%
% para um índ
dice de
produttividade de 103
3,7% (CNJ, 2018
8, p. 38‐41). Em
m outras palavra
as, trabalha‐se muito, sem que
ue se tenha a se
ensação
de con
ncluir tarefas.
14

Parra 2018, o Judicciário trabalhissta brasileiro deeve, como metas nacionais: ju
ulgar pelo mennos 92% dos pro
ocessos
distrib
buídos no ano corrente
c
(meta 1), julgar 90% dos processos distribuídos até
é 31 de dezembbro de 2016 (m
meta 2),
aumen
ntar o índice dee conciliação na
a fase de conheecimento, em relação ao perce
entual do biêniio 2013‐2014, em
e dois
pontoss percentuais, com
c
cláusula de
d barreira de 448% (meta 3), baixar
b
pelo me
enos 92% do tootal de casos no
ovos de
execuçção do ano corrrente (meta 5),, identificar e juulgar 98% das ações coletivass distribuídas atté 31 de dezem
mbro de
2015 p
para o primeiro
o grau e até 31
1 de dezembroo de 2016 para o segundo gra
au (meta 6), beem como identtificar e
reduzirr em 2% o acerrvo dos dez ma
aiores litigantess em relação ao
o ano anterior (meta 7). Além
m disso, há duass metas
específ
íficas que trata
am, essencialm
mente, da reduçção do tempo médio de dura
ação do processso e da eleva
ação da
satisfa
ação dos clieentes com os
o serviços pprestados pelo
o Tribunal Superior
S
do Trabalho (TST
T). Cf.
http:///www.cnj.jus.br/files/conteud
do/arquivo/20188/01/8d31f585
52c35aececd9d4
40f32d9abe28..pdf
e
http:///www.cnj.jus.br/files/conteud
do/arquivo/20188/01/84b3fceb
b1e4936ef82cbff5a9520e0d5b.ppdf, acesso em:
e
22
out. 20018.
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críticca social qu
ue transform
ma o judiciiário na bo
ola da vez ou,
o ainda, qque o colocca na
berlinda.
o contexto de exercícioo profission
nal parece proporcionaar a emerggência
Aliáss, esse novo
de u
uma relação diretame
ente propoorcional en
ntre tempo
o de serviçço e melan
ncolia
profiissional: quaanto maior o tempo d e profissão
o, mais inten
nsos são oss sentimentos de
resiggnação, frusstração e insatisfaçãoo, ainda qu
ue eles não importem
m na supre
essão
comp
pleta dos in
nstantes de satisfação.
Cadaa vez mais instada a administraar e participar da totalidade da vida judiccial, a
magiistratura, particularme
ente aquelaa de primeiro grau, vê
ê‐se chamaada a respo
onder
pela integralidade de um trabalho cadda vez maiss fragmenta
ado, sobre o qual ela possui
p
poucco ou nenh
hum contro
ole. Ela é p rotagonistaa de um ce
enário aparrentemente
e sem
coad
djuvantes em
m que os participantess nutrem exxpectativas silenciosass e pouco saabem
sobree o trabalh
ho uns doss outros. O diálogo é difícil e sempre te nso, repletto de
demaandas pesssoais e institucionais. Advogado
os, servidorres públicoos, membro
os do
Ministério Público, jurisdiccionados, t odos exigem uma esccuta permaanente e attenta,
que, mesmo quando prese
ente, nunca parece serr suficiente. A insatisfaçção geral parece
ser a tônica dos usuários do
o sistema dde justiça.
ualquer pro blema, porr mínimo qu
ue seja, ecooa intensam
mente
Nessse contexto, todo e qu
em u
uma caixa de
d ressonância prontaa para reve
erberar as dificuldades
d
s da profisssão. É
como
o se nossoss juízes vivvessem em um estado
o de tensão
o extrema eentre cobraanças
semp
pre crescentes e vocações despeddaçadas.
Eles enfrentam dificuldades qualitattivas, quanttitativas, ad
dministrativvas e cogn
nitivas
deco
orrentes das transform
mações da profissão, as quais resultam em
m um amb
biente
exterrno hostil, no
n florescim
mento de u m medo institucional e na ausênccia de convvicção
da eefetividade de suas ações,
a
num
m processo
o que combina o de scolamento
o das
expeectativas socciais com a alienação ddo objeto e produto de
e seu trabalhho.
Há m
muito o trabalho do
o juiz pareece ter pe
erdido sua
a dimensãoo de artessania,
estraangeirismo espanhol aqui
a
aproprriado para indicar
i
o co
onjunto do s processoss que
impliicam na experimentaçção, investiggação, espaaços produttivos e prodduto final, pelos
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quaiss o artesão
o transita para ter uum resultad
do adequad
do, o que inclui, ainda, a
inven
ntividade e a necessidade de m
métodos ap
propriados, sem comppromisso co
om a
seriaação.
Em o
outras palaavras, o trabalho do JJuiz teria perdido
p
sua dimensão individualiizada,
ganh
hando novo
os contorno
os, que nãão mais pe
ermitiriam sua realizaação no mo
odelo
artessanal precedente. De fato, o excesssivo volum
me de processos e a ap ropriação de
d um
modelo gerencial de adm
ministração da justiça possibilitou a conso lidação de uma
goveernança quantitativa, que sugerre que o trabalho
t
do juiz sejaa meramen
nte o
cump
primento dee metas.
Mas,, na verdad
de, a questãão das met as é mais complexa,
c
porque,
p
em
mbora elas sejam
s
conccebidas a paartir da ação do CNJ coomo uma questão
q
insttitucional, qque comportaria
diferrentes unidaades de análise (tribunnal, unidades judiciária
as, órgãos ccolegiados), elas
são apropriadas pelos tribunais com
mo elementtos de avaliação indivvidual. Perdidos
entree uma dim
mensão insstitucional e uma ap
propriação individual das metas, os
magiistrados, im
mpotentes, testemunh am a disso
olução de sua identidaade profissional,
por u
um lado, caada vez mais distante do imagináário de um juiz
j pensaddor do direito da
partee e, por outtro lado, caada vez maiis próxima da
d ideia de um operaddor de máq
quinas
de sentença. O cumprime
ento das m
metas torna‐se, dessa forma, a aantessala para o
aparecimento de
d juízes ge
erentes, quue, além de conhecerr o direito,, são instad
dos a
p
da decisão jjudicial, preocupados com o preeenchimentto de
admiinistrar a produção
inúm
meras e difeerentes tabelas estatíssticas, ansio
osos pela verificação ssemanal de
e seus
indiccadores de produção.
p
O fim
m da artesania é con
nsentâneo ccom as evidências esttatísticas, qque não de
eixam
marggem à dúvvida: litiga‐se demassiadamente no país, e os conntínuos esfforços
empreendidos pela
p
magisttratura paraa reduzir se
eu estoque de processsos parecem
m não
udo isso, po
or certo, am
mplia a sensaação de aussência de effetividade, que é
surtir efeitos. Tu
c
parra além da própria pre
estação jurisdicional. PPostula‐se agora
a
cada vez mais cobrada
uma efetividadee social, que seja, incluusive, capaz de erradicar comporrtamentos sobre
s
os q
quais o judiciário não
o possui quualquer con
ntrole. Dian
nte de taiss circunstâncias,
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amplia‐se a peercepção de
d realizaçãão de um trabalho repetitivo e improdu
utivo,
porquanto jamaais conclusivvo.
Preocupados, os magistrad
dos indagam
m‐se se a littigiosidade excessiva sseria um sin
nal de
expaansão do co
onhecimentto de direit os ou da in
ncapacidade
e regulatóriia da sociedade,
que cada vez mais se vo
olta para o juiz como
o uma autoridade míística, capaaz de
soluccionar todo
o e qualquer problem
ma. Conquaanto eles não tenham
m uma resp
posta,
difun
nde‐se entrre eles a impressão dde que taiis opções não
n são, nnecessariam
mente,
exclu
udentes e ambas
a
constituem diaggnósticos pertinentes: a incapaciddade regulaatória
talveez seja umaa boa expliccação para os litígios de padrão repetitivo ((cuja aprecciação
não m
mais seria possível
p
sob
b uma ótica reducionistta individua
al), assim coomo a amplliação
do cconhecimen
nto de dire
eitos possaa ajudar a entender o aparecim
mento de novos
n
litigaantes.
Essa nova goveernança tro
ouxe não sóó a prepon
nderância dos númeroos, mas tam
mbém
cristaalizou a figgura do Juiiz gestor, rresponsávell pela adm
ministração de sua unidade
judicciária e pelaa efetivação
o de múltipplas políticas institucionais, mediaante a gestãão de
recurrsos escasso
os. Benchm
marking, gesstão por com
mpetências, modelageem de proce
essos,
certifficação e padronização
o de rotina s, compartiilhamento de
d boas prááticas são alguns
a
dos ccomponenttes de umaa nova gram
mática que,, subitamen
nte, passouu‐se a exigir dos
magiistrados. Insstados a eliminar o tem
mpo morto e a produzir sempre m
mais com menos,
os Ju
uízes desdo
obram‐se para reinvenntar seus ofícios
o
diariamente e para atend
der às
cresccentes dem
mandas da sociedade. Gerir, julggar, executa
ar, em motto‐contínuo
o, um
volum
me improváável de processos fez aaumentar o estresse e os riscos dde adoecim
mento,
além
m de reduziir o espaço
o da subjettividade no
o trabalho. Com efeitoo, cada litíígio é
doravante exam
minado pelo
o magistrad o como um
m instantâne
eo, uma meera etapa de seu
trabaalho. Não há
h mais tem
mpo a perdder, porque
e, premidas pelas dem
mandas de uma
produção indusstrial de de
ecisões, esttas últimass se transfo
ormam em um retratto do
possíível e das ciircunstânciaas nas quaiss elas são proferidas.
mações re
Maiss além, ass profundas transform
ecentes no âmbito nnormativo, com
“refo
ormas” que atingem o direito matterial e tam
mbém o pro
ocessual, poouco qualificcadas
do p
ponto de vista
v
técnico‐juridico e de duvid
dosa legitim
midade do ponto de vista
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socio
opolítico, diante
d
da rápida
r
veloocidade de sua positiivação, agrregam mais um
comp
ponente deeletério paraa o cenário profissionaal contempo
orâneo. Sej a pela espirral de
inseggurança jurrídica da divversidade dde interpretações, seja
a pela reduução abrupta do
volum
me de dem
mandas, com
m oneraçãoo procedime
ental e resttrições ao aacesso à ju
ustiça,
elas alteram o espaço e o tempo daa prática judiciária e desafiam
d
o debate sobre o
papeel da institu
uição como um todo, e do magisttrado em particular,
p
nnum contexxto de
exclu
usão social elevada,
e
de
e alto desem
mprego e de
e crescente precarizaçãão, desregu
ulação
e dessjudicializaçção de conflitos labora is.
A recconfiguraçãão da dimensão subjeetiva do juizz com esse conjunto dde variáveiis e a
correelata emerggência de uma objettivação do processo eliminam
e
a idealizaçãão do
ingreesso na carrreira e con
nduzem à conformidaade do posssível. Do ddesejo inicial de
perm
manente en
ntrega da justiça,
j
passsa‐se à prreocupação excessiva com a en
ntrega
temp
pestiva da justiça parra, ao finaal, desaguar na confo
ormidade dde uma en
ntrega
possíível, indepeendente de
e suas dim
mensões de justiça. Ne
esse cenáriio, não é de
d se
estraanhar que se
s amplie o adoecimeento e a frustração, que
q exigem
m uma consstante
reinvvenção das fronteiras entre vida privada e profissiona
al para salvvaguardar o que
restaa da dimenssão subjetivva do magisttrado.
Preocupado co
om a prese
ervação dee sua subje
etividade e premido pela crescente
objettivação exiggida pela in
nflacionada carga de trabalho,
t
o magistradoo termina por
p se
desseensibilizar e se distan
nciar de seeus interloccutores no interior doo próprio ofício,
o
instaaurando um
ma espécie de encasttelamento judicial. Ne
esse sentiddo são, aliáás, as
reclaamações do
os demais usuários ddo sistemaa, sempre reivindicanndo uma maior
m
atenção, uma caapacidade de
d ouvir po r parte dos magistrado
os. Por outrro lado, exp
postos
ao eescrutínio cada
c
vez mais
m
intensso de advo
ogados, partes, tribunnais recurssais e
supeeriores, CN
NJ, imprenssa e cida dãos, Juízes produzem decisõões estraté
égicas
articuladas em torno de uma práticca profissio
onal defenssiva, por m
meio da qu
ual os
i
de em enfrrentar
magiistrados construiriam justificativaas para suaa eventual incapacidad
todo
os os problemas suscitaados por esssa nova con
njuntura.
Assim
m, a falta de
d recursos humanos, a deficiênccia de infraestrutura, a sobrecargga de
trabaalho e as alteraçõess normativaas recente
es são reco
orrentes ppara explicaar os
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prob
blemas de um judiciáário morosoo, imprevissível e cad
da vez maiis fragmen
ntado.
Cham
mado a ord
denar essa fragmentaação, o magistrado se
e vê instaddo a admin
nistrar
expeectativas, a dar sentido
o às diferenntes etapass do trabalh
ho judicial, como se a visão
do to
odo fosse su
ua prerrogaativa ou obrrigação exclusiva.
Ao ccabo, verificca‐se uma profunda t ransformaçção no ofício judicial, cujas distin
nções
pretééritas entree trabalho ju
urisdicional e de gestão, bem com
mo entre a ccondição pú
ública
de agente políttico e de servidor púbblico não mais
m
parece
em pertine ntes. Em outras
o
palavvras, não mais
m
parece
e haver esppaço para se pensar o magistra do tão‐som
mente
como
o um agentte político que
q se ocu pa da jurisd
dição, só vindo a se oocupar da gestão
quan
ndo ingressa nos quad
dros da adm
ministração
o do tribuna
al. De outrra banda, com a
dimin
nuição da porosidade
e do sistem
ma judicial e o reforçço do papeel dos trib
bunais
supeeriores, darr solução ao caso cooncreto paarece agora ganhar contornos mais
próximos de um
m processo de enquaddramento de suas circu
unstâncias em precedentes
judicciais. Não surpreende, por conseeguinte, que
e até mesm
mo atividaddes jurisdicionais
ganh
hem agora um foco ge
estionário qque exige preocupar‐s
p
se com a a dministraçãão de
estoq
ques, com o estabellecimento de um ad
dequado flu
uxo de proocessos, co
om o
cump
primento de
d metas, com a i ncontornávvel supervisão tempooral das ações
a
judiccantes.
A traansformação é, sem dúvida, radiccal. Ela exigge novas co
ompetênciaas e habilid
dades,
além
m de novass posturas, e formulaa novas de
emandas de formaçãoo. Afinal, como
previamente indicado, nunca foi tãoo difícil ser juiz, ainda mais em uum contextto de
grand
des incertezas e profundo escrutíínio da atividade judicia
al.
Entreetanto, as respostas oferecidas têm ampliado a disffuncionalidaade profisssional
acima identificcada, porque, ainda que não explicitem seus preessupostos, elas
conccebem a deccisão judicial como um
ma mercado
oria, que de
eve ser prodduzida de forma
f
utada peloo gerenciam
mento
seriaal, forjada no mimetissmo da iniiciativa privvada e pau
proceessual, sem
m qualquer inflexão reppublicana.
Esse conjunto de reflexões é essencia l para comp
preender o cenário conntemporâne
eo no
qual se insere a formulaçção de direetrizes de um progra
ama nacionnal de form
mação
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profiissional, que, pela sua própria naatureza, é um
u processo
o sempre eem andamento e
perm
manentemente (re)avaliado.
1.4.2. Pressuposttos

As notáveis transformaçõe
es da socie dade conte
emporânea na entradaa do século
o XXI,
em ttermos socciológicos, econômicos
e
s, políticos e tecnológ
gicos, exigeem do Judiciário
mudança de peerspectiva para
p
o cum primento adequado
a
de
d sua funçção institucional.
Essa alteração configura
c
au
utêntica quuebra de paradigma, co
om revisão dos referenciais
até eentão vigenttes na instittuição.
Em primeiro lugar, a prressuposiçãão de auto
ossuficiência técnica do profisssional
aprovado no co
oncurso público, a disspensar formação específica, estáá superadaa pela
douttrina e pelaa avaliação da práticaa jurisdicional. O Juiz é sujeito de aprendizado
especializado co
onstante ao longo dee toda a caarreira, com
m mais ênffase na fasse de
form
mação iniciaal, e, embo
ora dominee os conhecimentos ju
urídico‐doggmáticos báásicos
aferidos no con
ncurso, deve
e desenvolvver as comp
petências próprias
p
parra o exercíccio da
judiccatura labo
oral, identificadas noos seus prrocessos de trabalhoo caracteríssticos
(relacionamento
o com operradores, com
m a mídia e com a socciedade, geestão processual,
de m
materiais e pessoas, té
écnicas de conciliação
o judicial ettc.) e trans itar por saberes
usualmente deesconhecido
os da form
mação juríd
dica tradicional, comoo, entre tantos
1
os, os aspectos não‐raacionais inc identes no percurso in
nstrutório e decisório15
eo
outro

exerccício equilib
brado do po
oder16. Essaas competências, em liinhas geraiss, conformaam‐se
em conhecimeentos (dim
mensão coggnitiva), habilidades (dimensãoo funcionaal ou
operrativa) e atittudes (dime
ensão atituddinal)17.
As co
ompetênciaas profission
nais são recconhecidas como pedra
as fundameentais do ed
difício
da fo
ormação paara a prática profissioonal em ge
eral em tod
do o munddo em literratura
largaamente con
nsolidada18. A aplicaçãoo desses modelos de ensino
e
proffissional, po
or sua
15

No tópico: PRADO
O, Lídia Reis de Almeida. O juiiz e a emoção:: aspectos da ló
ógica da decisãão judicial. Cam
mpinas:
Millenium, 2003.
16
Por exemplo: DALLLARI, Dalmo A. O poder dos juíízes. São Paulo: Saraiva, 1996.
17

Sob
bre essas catego
orias, ver: ZARIIFIAN, P. O objeetivo competên
ncia: por uma nova
n
lógica. Sãoo Paulo: Atlas, 2001;
2
e
DURAN
ND, Thomas. L,alchimie de la compétence.
c
Reevue Française
e de Gestion, v. 127, n. 1, p. 844‐102, 2000.
18

Com
mo exemplos: HO
OULE, Cyril O. Continuing
C
learrning in the pro
ofessions. San Francisco:
F
Josseey‐Bass, 1980; SCHON,
S
D. A. EEducating the reflective
r
practitioner: towarrd a new design
n for teaching and learning inn the professions. San
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vez, ganha pro
ojeção cada vez maioor inclusive
e e especiialmente ppara os agentes
políticos19. Nessse particulaar, e no níível global, deve ser destacado
d
o papel de
e alta
relevvância na in
ntegração de
d práticas e no interccâmbio de experiênciaas realizado
o pela
Orgaanização Intternacional de Treinam
mento Judiicial (IOJT – www.iojtt.org), da qual
q
a
ENAM
MAT é asssociada, e que con templa maais de um
ma centenaa de entid
dades
especializadas de
d todo o mundo.
m
O pprotagonism
mo dessa Organização,, como entidade
sem fins lucratiivos, é fund
damental ppara a form
mação profisssional de Magistrado
os em
todo
o o mundo, com a promoção de ddebates, esstudos, conferências e publicaçõe
es, na
medida em quee, a despeito das diverrsidades dos sistemas jurídicos e dos modelos de
utamento e de carreiraas judiciáriaas, todos oss Estados en
nfrentam d esafios similares
recru
em ttermos de efetividade
e
da prestaçãão do serviiço público de Justiça e demandaas por
uma nova visão do Judiciárrio em uma sociedade cada vez mais globalizaada.
No ââmbito da Justiça do Trabalho,
T
suua conform
mação está definida
d
insstitucionalm
mente
com a pioneira Tabela de Competênci
C
ias da Magiistratura do
o Trabalho, única do gê
ênero
no B
Brasil, publicada na Re
esolução EN
NAMAT n.º 07/2010, e sucessivaamente revista e
atualizada. A última
ú
versão, atualm
mente vigen
nte, está na
n Resoluçãão ENAMAT n.º
18/2015 e conttempla 31 competênccias profissiionais, dispostas em eeixos e sub
beixos
temááticos, e descritas
d
em
e suas ddimensões de forma individuallizada. As suas
dimeensões, seguindo o me
esmo marcoo teórico, definem
d
con
nhecimentoos como “saaber”,
habillidades com
mo “saber‐ffazer” e attitudes com
mo “saber‐sser, querer‐‐fazer e qu
uerer‐
(con))viver” (art.. 3º).
Em ssegundo luggar, e por esse
e
motivoo, o eixo forrmativo até então centtrado apenas no
conh
hecimento da Ciência Jurídica e suas discciplinas (Direito do TTrabalho, Direito
Administrativo, Direito Processual etc .) revela‐se de todo inssuficiente eem três pontos.
Um d
deles é que a dimensão cognitiva não se esgota no próp
prio Direito.. É indispen
nsável
o ap
porte de saaberes de outros ram
mos do conhecimento
o, como daa Psicologia, da
Econ
nomia, da Sociologia
S
e da Admiinistração, por exemp
plo, que, p ara esse efeito,
e
deveem ser in
nternalizado
os com

interdisciplinaridade e particuularmente com

Francissco: Jossey‐Basss, 1990.
19
Para
a o diagnóstico
o, ver, em espe
ecial: ARMYTAG
GE, Livingston. Educating
E
judg
ges: towards a new model of judicial
learnin
ng. Boston: Kluw
wer Law Int., 19
996.

29

Program
ma Nacional de Formação
F
de Ma
agistrados do Traabalho – 2019/20
021

transsdisciplinariidade. Nesse context o, o eixo formativo desloca‐se das discip
plinas
cienttíficas (form
mação acad
dêmica típ ica) para os
o conhecimentos doos processo
os de
trabaalho (form
mação proffissional tí pica), ou mais preccisamente das categgorias
episttemológicass (ciências formais) parra as catego
orias gnosio
ológicas (sabberes)20.

Outro ponto é a dimensão
o operacionnal a ser explorada, notadament
n
te porque todos
t
essess saberes devem serr formuladoos na persspectiva da
a aplicaçãoo na práticca da
jurisd
dição laborral, em seus processsos de trab
balho gerais e especcíficos (conciliar,
instruir, gerir, reelacionar‐se
e etc.), com
mo habilidad
des que devvem ser dessenvolvidass para
p
ou seu sabe r‐fazer concreto. Um último
ú
pontto é a dime
ensão
o exeercício da profissão,
atitudinal, na medida
m
em que os connhecimento
os e as habilidades nãoo bastam para
p
a
comp
petência, que apenas se realiza ccom o desejo de fazer como umaa postura attiva e
críticca frente aos
a desafio
os concretoos da realiidade. Por isso, em síntese, o eixo
form
mativo não está centraado apenass no conhe
ecimento e na visão reducionistta de
dogm
mática juríd
dica, mas também
t
n as habilidaades e nas atitudes oou posturaas do
profiissional.
Em terceiro lugar, o exe
ercício da jurisdição, até então
o pensado e realizad
do na
pectiva da própria insstituição preestadora do
o serviço, passa
p
a ser considerad
do na
persp
persp
pectiva do cidadão to
omador do serviço de
e Justiça. Essa mudannça referenccial é
fundamental po
orque deslo
oca o eixo aanalítico da categoria do
d “processso” como objeto
o
referrencial da administraação judici ária e me
esmo da avaliação
a
dda perform
mance
profiissional do Juiz (quanttidade de pprocessos ingressadoss, solucionaados, arquivvados
ação sociall nas dimen
nsões
etc.) para a cattegoria do “conflito” (qualidade da pacifica
socio
ológica, psiccológica, po
or exemploo, e não ap
penas jurídica), em quue o processo é
apen
nas instrumental da prrópria soluçção do confflito. Pensada a formaação profisssional
destee ângulo, o Juiz passa a se dedicarr mais à solução do conflito em sii entre as paartes,
que é exatameente o que
e o cidadãoo busca naa instituição e o quee justifica a sua

20

A ccentralidade do
os saberes na práxis é deseenvolvida com atenção por Michel Foucauult. Ver, em esspecial:
FOUCA
AULT, Michel. A arqueologia
a do saber. TTrad. Luiz Felip
pe Baeta Neve
es. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense
F
Univerrsitária, 1997.
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existência, e meenos ao pro
ocesso, quee constitui o instrumen
nto criado ppelo Estado
o para
resollver o confflito, o que
e introduz a reflexão sobre a necessidade de reform
ma do
próp
prio sistema judiciário
o, e a relleitura, dentro dele, do papel do Juiz como
c
protaagonista21. A efetividade concreeta da juriisdição pre
essupõe a centralidad
de na
pacifficação do conflito,
c
e não apenas a mera extinção de pro
ocessos.
Em quarto lugar, os méttodos de ttrabalho re
epetitivos e arcaicos em meio‐papel
deslo
ocam‐se raapidamente
e para a simplificação e virtu
ualização dde rotinas.

A

incorrporação dee tecnologias nos proccessos de trabalho
t
do
o Juiz consttitui necessidade
impeeriosa de racionalidade
e dos meioss disponíveis e seus pro
ocedimentoos, de celeridade
e de acessibilidade da pró
ópria Justiçaa. No mesm
mo sentido, a formaçãão do Juiz, nesse
passo
o, deve não
n
apenass se volta r para o ensino de
e tecnolog ias aplicad
das à
Magiistratura, mas
m também
m, ela próprria, deve in
ncorporar ass ferramenttas de educcação
virtualizadas, co
omo a edu
ucação a diistância por plataform
ma web com
m suas divversas
ferraamentas, accelerando e otimizanddo processo
os de apren
ndizagem, rreduzindo custos
c
direttos e indireetos e univversalizand o o própriio acesso à formaçãoo aos Juíze
es do
Trabalho do Braasil22.
A inttrodução do
d Processo
o Judicial EEletrônico ‐ PJe em larga escalaa na Justiçça do
Trabalho, por força
f
da Re
esolução n .º 94, de 23/03/2012
2
2, do CSJT, com metaas de
impleementação progressivva ao longgo dos ano
os, constitu
ui significa tivo desafiio na
ativid
dade jurisd
dicional. Em
mbora a utiilização de sistemas informático
i
os para con
ntrole
proceessual seja uma realid
dade na Justtiça Laboral há muitoss anos, a inntrodução de
d um
sistema único, nacionalizado e integ rado entre si e com outros
o
sisteemas intern
nos e
ntos a
exterrnos (de registro de audiências e de estatística, ou de remessa d e documen
outro
os órgãos, por exemplo), e com alteração e padroniza
ação de fluxxos de trab
balho,
devee

impactar

significaativamente

no

mo
odelo

de

prestaçãoo

jurisdicional,

particularmentee nas Varas do Trabaalho. Trata‐‐se de uma
a autênticaa reinvençãão do

21

ARM
MYTAGE, Living
gston. Reformin
ng justice: a joourney to fairneess in Asia. Cam
mbridge: Cambrridge Universityy Press,
2012.
22
As p
peculiaridades da
d formação de
e profissionais nno espaço públlico e os desafio
os da aplicaçãoo de técnicas de
e ensino
a distâ
ância são objeto de inúmeross estudos recenntes no Brasil, dos quais se destaca:
d
EDUCA
CAÇÃO a distân
ncia em
organiizações públicas: mesa‐redond
da de pesquisa‐‐ação. Brasília: ENAP, 2006.
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sistema de presstação do se
erviço públiico de Justiçça, com imp
pactos muitto além da mera
alterração de sofftwares, a exigir
e
reengeenharia de gestão judicciária.
Não menos im
mportante é a incorpporação, nos modelo
os pedagóggicos formaativos
profiissionais, do reconheccimento exxpresso de que o Magistrado, coomo sujeito em
proceesso educaativo, é um adulto e um pro
ofissional. Essa circunnstância básica,
presssuposta loggicamente, passa
p
por veezes desperrcebida e in
nduz à utiliz ação de téccnicas
de ensino inadeequadas e, em geral, dde desenho
os educacio
onais incom
mpatíveis co
om os
objettivos e expeectativas individuais e institucionais quanto ao resultaddo dessa re
elação
ensin
no‐aprendizzagem23. A aprendizaagem, nesse âmbito, reúne c umulativam
mente
caraccterísticas da
d educaçãão de adulttos, da edu
ucação proffissional e dda educaçãão no
conteexto do Magistrado
M
como ageente políticco sob pre
emissas esppecialíssimaas de
inserrção sociopo
olítica.
Essa nova redeffinição de parâmetros
p
s institucion
nais, reconh
hecida em ddiversos esttudos
especializados244, introduz peculiares desafios paara a forma
ação de Juíízes do Trabalho
devem ser incorporado
i
os como preessupostos contextuais da presennte propostaa.
que d
O Prrograma Nacional
N
foi desenvolvvido tendo
o em conta diversos condicionantes
instittucionais, notadament
n
te a previsãão constitu
ucional e re
egulamentaar no âmbitto do
Tribu
unal Superior do Trabalho – TST . Além dissso, foram analisados
a
oos projetos e os
relatórios da Fo
ormação con
nduzidos peela ENAMATT, em Brasília, que já cconcluiu dezzenas
ursos, com sucessivos aperfeiçoam
mentos. Da mesma forrma, foram considerad
das as
de cu
inúm
meras sugesstões apresentadas peelas Escolass Regionais no âmbitoo da reuniãão do
Sistema Integrado de Form
mação da Maagistratura do Trabalho – SIFMT, que culmin
naram
novações normativas.
em in

23

CRO
OSS, K. P. Adultts as learners. San Francisco: Jossey‐Bass, 1981; HOULE, Cyril O. The desi
sign of educatio
on. San
Francissco: Jossey‐Ba
ass, 1991; KNO
OWLES, M. S. The modern practice of ad
dult educationn: from pedag
gogy to
andrag
gogy. Chicago: Follett, 1980; KOLBE, Kathy. Conative conn
nection: uncove
ering the link bbetween who you
y are
and hoow you perform
m. Beverly: Kolbe Corporation, 1997.
24
Ver,, entre outros: CANDEAS,
C
Ana Paula Lucena SSilva. Valores e Judiciários: Juíízes para o merrcado ? Disserta
ação de
Mestra
ado. Curso de Mestrado em Direito. UNB, 22003; FARIA, José Eduardo. Direito
D
e justiçça: a função so
ocial do
judiciá
ário. São Paulo:: Ática, 1989; FRAGALE
F
FILHO
O, Roberto. Aprreendendo a se
er juiz. RJ: Topbbooks, 2008; FR
REITAS,
Graça Maria Borges de. O papel do
d juiz na socie
iedade contemp
porânea: entre
e a política, a economia, os valores
moraiss e as promesssas do Estado Democrático de Direito – Uma
U
abordagem da história do presente. Revista
R
Traballhista ‐ Direito e Processo, Rio
o de Janeiro: v.44, n.15, p.23‐47
7, jul../set 2005.
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Uma delas é a introdução de direttrizes geraiss à educaçção a distâância (Resolução
ENAM
MAT n.º 06
6/2010); outra é a atuaalização da matriz de competênccias profissionais
da M
Magistraturaa do Trabalho (Resoluçção ENAMA
AT n.º 07/2
2010, atualiizada e sucedida
pela Resolução ENAMAT n.º 18/2015 ); e, em esp
pecial, a reg
gulamentaçção da form
mação
iniciaal (Resoluçõ
ões ENAMAT n.ºs 01/20008 e 01/20
009, com ass alteraçõess das Resolu
uções
ENAM
MAT n.ºs 22/2019 e 23/2019)
2
e da formaçção continuada em âm
mbito nacio
onal e
regio
onal (Resolu
uções ENAM
MAT n.ºs 099/2011, 10//2012, 13/2
2013, 14/20013 e 15/2
2014);
que constituem
m as princip
pais diretrizzes normativas vigentes para essse momentto da
mação profisssional.
form
1.4.3. Objetivos

O Prrograma Naacional de Formação de Juízes do
d Trabalho
o tem o o bjetivo gerral de
ampliar o sistem
ma de formação de Maagistrados do
d Trabalho
o e qualificaar suas ações de
form
mação em nível
n
nacional e regionnal, que, po
or sua vez, desdobra‐sse nos segu
uintes
objettivos especííficos:
aa) estimulaar a Formaação de Foormadores (profission
nais de ennsino em geral,
g
inclusivee gestores) com habili tação geral ou específica no âm bito das Esscolas
Judiciais;
b
b) reforçar as ferrame
entas de inttercâmbio e de suporte aos proceessos formaativos
os‐Juízes, fo
ormadores e gestores;
de Aluno
cc) estabeleecer, validarr, supervisioonar e aperrfeiçoar os processos dde avaliação dos
Alunos‐Juízes nos Módulos
M
Naccional e Reggionais;
d
d) apoiar a estruturação das Escoolas Judiciais em todass as Regiõess para fortaalecer
a promo
oção de curssos de form
mação contin
nuada nessa
as instituiçõões;
ee) disponib
bilizar a Formação Iniicial (em âmbitos
â
Nacional e RRegional) paara a
totalidad
de dos Maggistrados d o Trabalho
o por educa
ação presenncial, sejam
m eles
recrutad
dos regionall ou nacionaalmente;
f)) disponib
bilizar a Formação Con tinuada (em
m âmbitos Nacional
N
e Regional) para
p
a
totalidad
de dos Magistrados doo Trabalho por
p educaçã
ão presenciaal e a distân
ncia.
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1.4.4. Metas Geraais para 2019/2021

O êxito no alcance
a
dass metas ddo Program
ma anterio
or, com a redefinição e
aprim
moramento
o de alguns elementoss do processso pedagó
ógico da Fo rmação Inicial e
Conttinuada intrroduzidas pela Resoluçção Adminisstrativa n.º 2061/20199, e, em esp
pecial,
pela edição daas Resoluçções ENAM
MAT n.ºs 01/2019
0
e 02/2019, introduziraam a
neceessidade dee definir me
etas compaatíveis com
m os novos desafios dda atual fasse de
desenvolvimentto da Formaação dos M agistrados do Trabalho
o. Para o prresente biênio, a
r
co
om o cump rimento inttegral
satisffação do objetivo geraal do Progrrama será realizada
de seeus objetivvos específicos, que seerão aferid
dos pelo alccance das sseguintes metas
m
referrenciais ao final
f
do perríodo de exeecução:
aa) Realizar duas experiências de intercâmbio, sendo umaa de natureza
administtrativa e ou
utra de escoopo jurisdiccional, entre magistraddos de Trib
bunais
igualmen
nte identifiicados na classificação (pequeno
o, médio e grande porte)
p
adotada pelo CNJ no programaa Justiça em
m Números;
b
b) Apoiar fiinanceiramente as Esccolas Region
nais em açõ
ões formativvas cujo impacto
seja exp
plicitamente
e reconheciido no âmb
bito do SIFM
MT para o avanço de uma
cultura formativa
f
da Magistrattura do Trab
balho;
cc) Realizar processos avaliativos
a
para além das
d tradicio
onais avaliaçções de reação e
ma retroalimentação institucion
nal e
de apreendizagem, que perrmitam um
possibilittem o dessenvolvime nto de um
ma cultura avaliativa das ativid
dades
realizadaas no âmbiito das Escoolas Region
nais, assegu
urando a cuumprimento de,
pelo menos, um pro
ocesso aval iativo institucional em cada um doos componentes
do SIFMTT;
d
d) Asseguraar que 50% do total dee desembarrgadores e juízes
j
de prrimeiro grau
u não
integrantes do quin
nto mais anntigo tanto dos juízes titulares quuanto dos juízes
j
es em pro
ocesso de vitaliciam
mento,
substituttos, excluíídos aindaa os juíze
integralizem a cargaa horária m ínima seme
estral exigid
da.
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1.4.5. Linhas de Ação
A

As iimportantes transformações daa sociedad
de contem
mporânea ddemandam das
instittuições judiciárias a pe
ercepção daa necessáriaa alteração de
d referencciais. Os modelos
concceituais da prestação
p
da jurisdiçãoo, agora em revisão, produzem im
mpacto diretto nas
linhaas de ação do
d programaa de formaçção.
A satisfação do objetivvo geral e dos objetivos
o
específicos
e
recomend
da o
estab
belecimento
o de posturras e conduutas integradas por tod
das as Escolaas componentes
do Siistema Inteegrado de Formação
F
d a Magistrattura do Trabalho – SIFFMT ao longgo de
seu p
período de execução. Em seu cum
mprimento,, são estabe
elecidas as seguintes linhas
de açção básicas do Program
ma:
aa) fortalecimento do Sistema
S
Inteegrado de Formação
F
da Magistrattura do Trabalho
– SIFMT,, com realizzação de reeuniões perriódicas e co
onsultas so bre questões de
interessee da formaçção, tanto ppresenciais quanto a distância, es pecialmentte por
videocon
nferência;
b
b) fornecim
mento, com a coordennação da EN
NAMAT e o apoio de parceiros como
c
instituiçõ
ões nacionaais e estranngeiras con
nveniadas de suporte aadministrattivo e
didático‐‐pedagógico
o às Escolass Judiciais Regionais;
R
cc) progresssiva integração da áreaa de pesquisa da ENAM
MAT, com oos seus principais
parceiros (IPEA, PNUD e outro s), no suporte de diagn
nóstico e dee qualificação da
área dee ensino como um
m tudo, com
c
aplica
ação das pesquisas em
desenvo
olvimento paara o reforçço da formaação.
1.4.6. Avaliação

A avaaliação do andamento
a
do Program
ma e do alccance de suas metas seerá realizado por
mecaanismos de aferição daas próprias Escolas e de
e seu desem
mpenho, coonforme apu
urado
junto
o aos Aluno
os‐Juízes, ao
os Tribunais do Trabalh
ho e às Escolas Judiciaiss, ouvidas outras
o
entid
dades semp
pre que nece
essário, da seguinte fo
orma:
aa) pela ENA
AMAT: perio
odicamentee, por seu Conselho Consultivo;
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b
b) pelas Esccolas Judiciaais: periodiccamente, pelos seus órgãos diretiivos;
cc) pelo Sisttema Integrrado de Forrmação da Magistratur
M
ra do Traba lho – SIFMT
T: em
reuniõess periódicass, no mínim o semestrais.
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2. ELEMENTTOS METO
ODOLÓGIC
COS
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Histo
oricamente,, os processsos pedagó gicos discip
plinados, pa
autados pel o dogmatissmo e
pela transmissão mecânicaa, dilaceraraam até o cansaço a transmissão ddo conhecim
mento
jurídico e transformaram o processso de atuaalização e aperfeiçoam
mento em uma
maçaante exigên
ncia burocráática menossprezada po
or conta do excesso dee trabalho. Como
C
se issso não fosse suficien
nte, as prááticas form
mativas insccritas na edducação ju
udicial
direccionam‐se para
p
um púb
blico que, ddiante das múltiplas
m
possibilidadess interpretaativas,
penssa o erro como algo quase marginaal, talvez mesmo
m
inexistente.
Consstruir uma aula em ruptura com essess diferente
es contexttos, que utilize
u
meto
odologias que
q transfiram a respoonsabilidade pelo proccesso de a prendizagem do
profeessor para o aluno, e que
q seja cappaz de fome
entar a participação atiiva e interessada
dos JJuízes, é o grande de
esafio pedaggógico das Escolas Judiciais. Pennsar as possíveis
respo
ostas para tamanho desafio impõõe reconhe
ecer que Juíízes, como sujeitos de
e uma
prática profissio
onal, produzzem continuuamente no
ovos conhecimentos e retroalime
entam
a refflexão em to
orno de seu
u trabalho, ccuja transmissão passa pela reproodução do que se
oração curiosa do quee não se sabe e pela ruptura
r
com
m a acomod
dação
sabe, pela explo
queles
que o saber cristalizado proporciona . Em outras palavras, dar protaggonismo àq
que produzem, reproduzem
m e reinvenntam o conhecimento profissionaal é fundam
mental
esulte na melhoria
m
doos processo
os de
para um processo formattivo agradá vel, que re
mpliação daa qualidade de seu resu
ultado.
trabaalho e na am
O prrocesso dee transform
mação sociaal, sobretu
udo com a evolução da tecnologia,
desenvolveu um
m novo tip
po de alun o, mais crítico, mais informatizzado e com
m um
cresccimento co
onstante do
o nível dee entendim
mento. Nestte sentido,, o juiz prrecisa
possibilitar que seu espaço
o de formaçção seja perrmeado de atividades ssignificativaas, de
ativid
dades meto
odológicas que desennvolvam um
ma reflexão crítica sobbre o conte
eúdo.
Entreetanto, as dificuldades
d
s se encontrram na man
neira como a Escola Ju dicial, socie
edade
e conhecimen
nto tomam
m forma nas propostas de formaçãoo de juíze
es e
ecem no pplanejamen
nto e execcução de suas ativid
dades
consequentemeente, apare
judiccantes.
Não há, por cerrto, procedimento de eensino espe
ecífico que resulte
r
neceessariamen
nte na
obtenção dessee protagon
nismo e, neesse sentid
do, todas as
a estratéggias pedagó
ógicas
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deveem ser emp
pregadas, de
esde que nãão se transformem na
a transmissãão hierarqu
uizada
de co
onhecimenttos, despidaa de diálogoos e criticidaade.
Não se trata, co
ontudo, de produzir um
m simulacro
o do cotidia
ano para prooduzir resp
postas
defin
nitivas, mass de incrementar uma consistente
e reflexão sobre
s
práticcas judiciaiss e os
desafios da proffissão.

2.1. Princípioss da Formação de Juuízes
A forrmação de Juízes do Trabalho,
T
doo ponto de vista metodológico, eestá fundada nos
seguintes princcípios básiccos que in formam su
ua realizaçã
ão ao longgo do percurso
mativo:
form
aa) sistematticidade e progressivid
p
dade da aqu
uisição e ap
plicação práática dos saberes
da formaação no exe
ercício profiissional;
b
b) acessibilidade plena, pelos Juuízes, aos instrumentos e às opportunidade
es de
formação;
cc) democraatização intterna, transsparência e ética, nas Escolas, doos processo
os de
construçção, gestão e comparti lhamento dos
d saberes do exercíciio profission
nal;
d
d) respeito pleno à lib
berdade de entendime
ento e de convicção
c
ddo Aluno‐Juiz em
todo o ittinerário formativo, enntendido de
esde o planejamento ppedagógico até a
avaliação
o;
ee) caráter profissional
p
izante e insstitucional dos
d elementtos e processsos formattivos;
f)) integraçãão sistêmica das unnidades de formação em tornoo dos obje
etivos
comuns;;
gg) comparttilhamento de ações e decisões de
d formação entre Tribbunais e Esscolas
Judiciais das respecctivas Regiõees;
h
h) postura ativa e inte
erativa dos Alunos‐Juízzes no processo de aprrendizagem
m com
o privillégio para técnicas de ensin
no dialógiccas, particcipativas e de
comparttilhamento de saberes,, práticas e experiência
as;
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i)) inserção
o tutelada, individualiza
i
ada e progressiva no meio
m
ambieente profisssional
e nas atrribuições funcionais doo cargo.

2.2. Objetivo Geral da Formação
F
de Juízes
A Fo
ormação tem
m por objetivo geral ppropiciar ao
os Magistra
ados do Traabalho form
mação
profiissional tecnicamente adequada, eticamentte humaniza
ada, voltadda para a defesa
dos p
princípios do
d Estado Democrático
D
o de Direito
o e comprom
metida com
m a solução justa
dos cconflitos, co
om ênfase nas compeetências teó
órico‐práticas básicas para o exercício
da fu
unção na peerspectiva do
d caráter nnacional da instituição judiciária
j
trrabalhista25. Essa
form
mação realiza‐se em âmbito naacional, po
or atividades de enssino condu
uzidas
direttamente pela ENAMAT
T, e em âmbbito regional, a cargo da
as Escolas J udiciais.
A realização deesse objetivvo geral prressupõe a identificaçção das pecculiaridades dos
proceessos de trrabalho26 da profissãoo do Juiz do
o Trabalho no âmbito do exercíccio da
jurisd
dição trabaalhista de primeiro grrau, em Vaaras do Trabalho, suaa integraçãão na
carreeira e sua in
nteração co
om as demaais instânciaas sociais e políticas intterveniente
es nas
rotin
nas profissiionais de solução juurisdicional de conflittos.

Esse objetivo geral

desd
dobra‐se em
m três obje
etivos especcíficos: a) intercâmbio
o pessoal e profissional; b)
aquissição de no
ovas compettências proffissionais; e c) desenvo
olvimento dde competê
ências
profiissionais já adquiridas
a
na
n formaçã o inicial.
ongo do prrocesso de Formação, é desejáve
el que o Ju
uiz adquira e desenvo
olva o
Ao lo
conto
orno do perfil de profissional neceessário e su
uficiente para o cumpr imento pleno de
sua p
precípua fu
unção de aggente políti co, em termos de con
nhecimentoos, habilidades e
atitudes, que envolvem essencialm
mente, mass não excllusivamentee, as segu
uintes

25

Art. 1o da Resoluçã
ão ENAMAT n.ºº 09/2011, e altterações pelas Resoluções
R
ENA
AMAT n.º 13/20013 e 15/2014; art. 28
da Ressolução Adminisstrativa n.º 1.158/2006.

26

A definição de competências
c
fundadas
f
nos pprocessos conccretos de trabalho do Juiz é o ponto de partida
necesssário identificad
do na doutrina
a especializadaa em formação
o profissional, dos
d quais se deestacam: ARM
MYTAGE,
Livingsston. Educating
g judges: towa
ards a new moddel of judicial leearning. Bosto
on: Kluwer Law
w Int., 1996; KU
UNZLER,
Acácia
a. Conhecimentto e competênccias no trabalhho e na escola. Rio de Janeiro: Boletim Técniico do Senac, v.
v 28, n.
2., ma
aio/ago., 2002;; SANTOS, Boaventura de Souusa (Dir.). O re
ecrutamento e a formação dde magistrado
os: uma
propossta de renovaçção. Coimbra: Observatório PPermanente da
a Justiça Portuguesa – Centro
ro de Estudos Sociais.
S
Faculd
dade de Econom
mia – Universidade de Coimbraa, 2001. 2 v.; ZA
ARIFIAN, P. O objetivo
o
compeetência: por um
ma nova
lógica.. São Paulo: Atllas, 2001.
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comp
petências, detalhadas na vigent e Tabela de
d Competê
ências da M
Magistraturra do
Trabalho27:
aa) desenvo
olver postura reflexiva, ativa e auttocrítica tan
nto em relaçção a saberres da
área juríídica quanto
o em relaçãão a saberes de outras áreas do c onhecimen
nto de
forma trransdisciplinar, diantee das incesssantes tran
nsformaçõe s sociais e seus
novos deesafios;
b
b) desenvo
olver, no de
esempenhoo concreto da função, postura pproativa, crítica,
comprom
metida com
m o interessee público, atenta
a
à durração razoáável do proccesso,
eticamen
nte human
nizada, de independê
ência profisssional e dde liberdad
de de
convencimento na perspectivaa da soluçãão justa do
os conflitos no exercíccio da
prestaçãão do serviço jurisdicio nal;
cc) interprettar e aplicaar eticamennte princípio
os e regras jurídicas em
m conformidade
Democráticco de
com os preceitos constitucioonais e os valores do Estado D
Direito;
d
d) identificar e posicionar‐se crriticamente diante da
as dimensõões sociológicas,
econômicas, políticcas, psicolóógicas e jurrídicas envo
olvidas nos litígios jud
diciais
individuaais e coletivvos, reais oou potenciaais, como elementos
e
nnecessariam
mente
integrados de sua solução justaa;
ee)

promovver a qualid
dade de vidda dos profissionais envolvidos
e
nna prestaçãão do
serviço jurisdicionaal, como trabalhado
ores especializados e singulare
es da
sociedad
de;

f)) realizar a administtração judicciária de Vara
V
do Tra
abalho, gerrindo proce
essos,
pessoas e materiaiss com organnização, eficciência e ino
ovação;
gg) promoveer a conciliaação judicia l trabalhistaa ética e pacificadora;
h
h) argumen
ntar com au
utoridade e humildade
e, conforme
e o contextoo, na posiçãão de
terceiro frente ao conflito;
27

Resoolução ENAMAT n.º 18/2015.

41

Program
ma Nacional de Formação
F
de Ma
agistrados do Traabalho – 2019/20
021

i)) prepararr e conduziir a instruçãão judicial trabalhista em Vara ddo Trabalho
o, em
audiênciia e fora dela, em respeeito ao contraditório;
j)) garantir a efetivid
dade da exxecução trrabalhista na
n concrettização de suas
decisõess;
kk) elaborarr

atos

decisórios
d

e

admin
nistrativos

tecnicam ente

corrretos,

argumen
ntativamentte justificaddos, orientaados pelo bom
b
senso, fundamenttados
no conttexto de fato
f
e de direito, discursivame
d
ente claross e precissos e
teleologicamente in
nstrumenta is à efetivid
dade da jurisdição;
l)) conheceer e promo
over a res ponsabilidaade social e institucioonal da fu
unção
judicantee;
m
m) conheceer e operar tecnologias
t
aplicadas ao
a exercício
o da Magistrratura Labo
oral;
n
n) relacionaar‐se eficazzmente, coom escuta ativa e debate, com a sociedade, a
mídia, as partes em
m litígio e outros ope
eradores jurídicos na carreira ou
u fora
dela;
o
o) conheceer criticamente as diveersas perspe
ectivas sobre as formaas de trabaalho e
de produ
ução na socciedade conntemporâne
ea;
p
p) integrar‐‐se no contexto socioocultural, econômico
e
e político da comunidade
onde ven
nha a exerccer a atividaade jurisdicional;
q
q) trabalhar em equipe na institu ição judiciáária;
r) adaptar‐‐se continuamente às transformaações conte
extuais dos fatos, valo
ores e
normas no tempo e espaço de atuação;
s) analisar,, sumarizar e explicar os contorno
os de fato e direito doos casos sob sua
apreciaçção.
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2.3. A Importâância de Eixos
E
Teórico‐Práticos
O alcance dos objetivos gerais
g
e esspecíficos da
d Formaçã
ão Continu ada é realizado
mediante a exeecução das atividadess formativass de acordo com connjuntos de áreas
temááticas, nas quais
q
as competênciass profissionais necessá
árias ao exeercício da fu
unção
são d
desenvolvid
das.
As co
ompetênciaas profission
nais, como exposto, sãão adquiridas e desenvvolvidas em
m três
dimeensões distintas: cognitiva (conh ecimentos; saber‐sabe
er), funcionnal (habilidades;
saber‐fazer) e atitudinal (atitudes; saber‐serr, querer‐fa
azer e quuerer‐(con)vviver).
ora, do pon
nto de vistaa teórico, aas competê
ências possa
am ser disssociadas em
m três
Embo
camp
pos separad
dos, sua aq
quisição e desenvolvim
mento ocorrrem operaacionalmente de
form
ma integradaa e sincrônicca, uma vezz que apenaas uma das dimensões não é, prim
meiro,
suficiente a hab
bilitar o Magistrado à pprofissão, ou,
o segundo
o, adequadaa para retraatar a
comp
plexidade de
d seu conteúdo ocuppacional. A extensão, a dinâmicca e a complexa
interração das instâncias cognitivas , atitudinaais e funcionais do Magistrado
o, na
persp
pectiva de suas atrib
buições com
mo agente de Estado
o, qualificam
m‐no como
o um
profiissional sin
ngular no mundo do trabalho a exigir uma formaçção profisssional
altam
mente especializada em
m matriz peedagógica própria
p
no universo daa gestão de
e suas
comp
petências.
Nessse sentido, e mais allém, as peeculiaridade
es do sistema de reccrutamento
o e a
pleniitude das competênciaas profissioonais impõe
em que os conteúdos
c
dda Formaçãão do
Juiz do Traballho envolvam praticaamente to
odos os te
emas comuuns a quaalquer
s
ele Subbstituto Vittalício ou Titular de V
Vara. A diferença
Magiistrado do Trabalho, seja
que os separa está muitto mais asssociada à necessidade de aproofundamentto no
desenvolvimentto de certa
as competê
tências (graau de aptidão ou doomínio) do
o que
prop
priamente à aquisição
o de novass competên
ncias. Com
mpetências gerenciais mais
afeitas ao Juiz Titular
T
de Vara do Trabbalho (gestãão de pesso
oas e processsos de trabalho
em V
Vara, por exemplo)
e
devem
d
ser adquiridas pelo Juiz Substituto,
S
visto que, pelo
meno
os em tese, é possívvel que o Magistrado
o Substituto venha a responder por
Unidade Judiciáária, ainda que
q temporrária ou intterinamente
e. Essa circuunstância liimita,
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se nãão invalida, qualquer critério
c
de ddefinição de competên
ncias estritaamente fun
ndado
nas cclasses da carreira da Magistratur
M
a do Trabalho.
Por outro lado
o, os critérios constituucionais e legais de definição dde compettência
jurídica (proced
dimental incclusive) perrmitem desstacar o con
nteúdo ocuupacional do
o Juiz
do TTrabalho dee outros Magistrados
M
s. As características específicas
e
mais típicaas do
Proceesso do Trrabalho, co
om procediimentos – em linhas bem gera is – de intensa
conccentração, oralidade,
o
ce
eleridade, ggratuidade, instrumenttalidade da s formas, ênfase
na co
onciliação e irrecorrib
bilidade imeediata de decisões
d
intterlocutóriaas, por exem
mplo,
tornaam as co
ompetências profissioonais do Juiz do Trabalho particularm
mente
diferrenciadas. Embora
E
exisstam diversoos conhecim
mentos, hab
bilidades e aatitudes comuns
e com
mpartilhado
os com outrros Magistraados, há inú
úmeros bem
m singularess.
Portaanto, o criitério mais adequadoo para a organização
o
dos eixoss temáticoss dos
conteeúdos está associado com
c
a espeecificidade dos
d conteúd
dos ocupaciionais do Ju
uiz do
Trabalho, em co
omparação com os Juízzes de outrros ramos. Embora
E
nãoo se possa negar
n
que mesmo competênciaas gerenciaais tenham
m muitos paralelos eentre todo
os os
urídicos e sociais, e m
mesmo a disstinta
Magiistrados, ass diferençass dos fundaamentos ju
operracionalizaçãão adminisstrativa e funcional entre elas, justificam
m o tratam
mento
especializado.
Em ttermos geraais, portantto, a organ ização dos eixos temá
áticos mereece retratarr essa
dicottomia. Prim
meiro, podem
m ser agreggados os temas e conteúdos com
mpartilhadoss com
Magiistrados dos demais raamos (form ando o eixo
o de compe
etências gerrais) e, segu
undo,
os demais contteúdos dife
erenciados dos Juízess do Trabalho (compoondo o eixxo de
petências específicas).
comp
Cabee, porém, enfatizar que
q
as com
mpetênciass (gerais ou
o específiccas) devem
m ser
desenvolvidas em
e todas ass suas dimeensões. Por isso, não se trata tão‐‐somente de
d um
o de conheecimentos”,, mas sim de um “eixo de com
mpetências”” propriam
mente.
“eixo
Embo
ora os conh
hecimentos sejam prepponderante
es em váriass dessas com
mpetênciass, eles
não as esgotam
m, e deve haver frannca valorizaação na inttegração siincrônica desses
conh
hecimentos com as hab
bilidades e aas atitudes que comple
etam a plenna operatividade
do ccomplexo conteúdo ocupacional do Juiz do
o Trabalho. Por isso, e mais do
o que
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apen
nas tratar de
d competências, os eixos deve
em enfocarr principalm
mente o caaráter
teóriico‐prático de seu dessenvolvime nto. A abordagem puramente teeórica, na maior
m
bmetido a exxtenso e inttenso
partee das vezes,, é desnecessária ao noovo Magistrrado, já sub
proceesso de recrutamentto baseadoo na dem
monstração de domínnio cognitivvo; a
abordagem purramente práática, por ooutro turno
o, pode perrder seu refferencial te
eórico
que fundamentta e justificca a atitudee ou habilid
dade. Nesse sentido, pois, são “eixos
“
teóriico‐práticoss de compettências” (geerais ou esp
pecíficas), co
onjugando aambos.
As ccompetências gerais e específicaas podem ser adquiridas e deesenvolvidass por
meto
odologias co
omuns a ou
utros ramoss do conheccimento (au
ulas exposittivas, semin
nários
etc.),, mas, pelo
o seu caráte
er profissioonalizante, estão
e
imerssas no trabbalho concreto e
real do cotidian
no do Juiz e devem privvilegiar essaa circunstân
ncia. Por issso, a preparação
funciional tem importância peculiarr para o Magistrado
o; também é de esp
pecial
impo
ortância a prática fu
uncional e m laboratórios judicciais (com simulaçõe
es de
audiêências, por exemplo) e com exerrcício jurisd
dicional tute
elado (prátiica tuteladaa) e a
constante integração e trocca de experriências profissionais (ccom Juízes e Servidores).
Os eeixos teórico‐práticos vigentes encontram
m‐se discrim
minados e detalhado
os na
Reso
olução ENA
AMAT n.º 18/2015, que define as categorias de “competên
ncia”,
“dim
mensões”, “eixo”
“
e “ssubeixo”. A normativva trata das compettências em
m sua
pleniitude para toda a carrreira, envolvvendo tanto
o a formaçã
ão inicial coomo a form
mação
contiinuada, e descreve as competênccias nos âmbitos de atu
uação dos ccargos de Ju
uiz do
Trabalho Substituto (Vitalliciando ouu Vitalício), Juiz Titula
ar de Vara do Trabalho e
Deseembargadorr do Trabalh
ho. Em seu anexo, pro
omove o de
etalhamentoo minucioso das
dimeensões das competênc
c
es.
ias, retrataddas em conhecimentoss, habilidad es e atitude
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2.4. Os Novoss Eixos da Formaçãoo dos Magistrados 288
Possuir três ano
os de experriência juríddica e um diploma
d
de Bacharel em
m Direito são as
duass únicas exxigências objetivas
o
poostas pela legislação para aquuele que deseja
d
ingreessar na Maagistratura, além, natu ralmente, do
d êxito no concurso p úblico de provas
e títtulos. Não seria, porttanto, exaggero afirmaar que o conhecimen
c
nto solicitaado é
essen
ncialmente aquele obtido ao lonngo do cursso jurídico realizado
r
em
m instituiçãão de
ensin
no superior.
Podee‐se ainda postular
p
que
e, com as reegras definidas pelo CNJ em suass Resoluçõe
es n.ºs
75/2009 e 118//2010, foram
m introduzi das três no
ovas exigênccias: a) vidaa proba atestada
por sindicância de vida pregressa
p
e investigaçção social; b) higidez física e mental
m
comp
provada peelo correspo
ondente exxame de saanidade; e c) aptidão identificada por
exam
me psicotéccnico. Entre
etanto, nennhuma desssas novas três exigênccias apresenta o
carátter objetivo
o das prece
edentes, o que torna extremame
ente difícil sua verificcação.
Perceebe‐se, assim, que as recentes innovações nãão decorrem das novaas circunstââncias
profiissionais, mas foram introduzidas a partir de uma leitura
a abstrata dda profissão
o.
Na p
prática, em
mbora o concurso
c
ppúblico de provas e títulos paara ingresso na
magiistratura seeja um rele
evante ate stado do domínio
d
de
e uma dim
mensão cognitiva
neceessária paraa a prática profissioonal, ele não
n
evidencia o dom
mínio de outros
o
conh
hecimentos teóricos de áreas afi ns (Psicologgia, Econom
mia, etc.), e tampouco
o das
habillidades e attitudes por parte dos caandidatos para
p
o exerccício da proofissão.
No ââmbito da ENAMAT,
E
muito
m
já fo i feito, e, como
c
qualq
quer processso educatiivo, a
form
mação

proffissional

é

um

prrojeto

sem
mpre

em permanennte

revisãão

e

aperffeiçoamentto, porque o que se deeseja é incrrementar o conhecimeento acumu
ulado,
prop
piciando um
ma articulaçãão entre forrmação iniccial e continuada a parttir de uma lógica
l
de continuidade, ou seja, esses mom
mentos forrmativos nã
ão podem sser vistos como
c
estan
nques e con
nclusivos.

28

Estee tópico incorpo
ora trechos de documentos
d
prooduzidos no âm
mbito dos trabalhos da Comisssão de Atualizaçção dos
Progra
amas Nacionaiis de Formação
o Profissional dos Magistrad
dos do Trabalh
ho da ENAMATT, instituída pe
elo Ato
ENAM
MAT n.º 04/2018
8, posteriormen
nte adaptados e já divulgados em outros espa
aços.
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A forrmação iniccial deve an
ntecipar neccessidades da
d formação continua da, que, po
or sua
vez, deve ser um
u prolonggamento, uuma revisitação da fo
ormação in icial. Em outras
o
ormação in
nicial tem por objettivo exporr o novo magistrado às
palavvras, a fo
circu
unstâncias de
d seu ofício e possibillitar a construção de um
u olhar prrivilegiado sobre
s
suas práticas profissionais, introduzinddo novos co
onhecimenttos, especiaalmente trans ou
interrdisciplinarees e não‐d
dogmáticoss, e as haabilidades e atitudess para o início
profiissional. Aq
qui, não se
e trata de reproduzirr conteúdo
os dogmáticcos longam
mente
transsmitidos no
o período de
d formaçãão universittária e exa
austivamentte aferidos pelo
conccurso públicco. Não se trata, tam
mpouco, de produzir um
u mimetissmo profisssional
de‐se,
ofereecendo respostas prontas e aca badas paraa os novos magistradoos. Pretend
inequ
uivocamentte, possibilitar a elabooração de uma reflexão
o coletiva ssobre as prááticas
profiissionais levando os recém‐ingrressados a compreenderem as dificuldade
es do
trabaalho da maggistratura.
A formação continuada, por
p sua vezz, deve pro
oporcionar uma reflexxão sobre essas
mesm
mas práticas profission
nais, retroallimentando
o‐as de modo a produziir oportunid
dades
de m
melhoria e satisfação profissional, e aprofund
dar ou qualificar esses conhecime
entos,
habillidades e attitudes já ad
dquiridos nna formação
o inicial, e, em alguns ccasos, intro
oduzir
novo
os, como aq
queles relattivos à novaas atribuiçõ
ões profissionais que ppodem surggir ao
longo
o da carreeira (gestão
o de Tribuunais, atuaação em CEJUSCs,
C
ettc.).

O fo
oco é

prob
blematizar o cotidian
no da m agistratura,, especialm
mente de seu exercício
profiissional. Elaa deve ser uma refleexão contínua sobre o fazer juddicial e sobre as
camb
biantes circcunstânciass fáticas e normativaas de sua realização.. Não se trata,
contudo, de ign
norar a teoria ou de t ransformarr a prática em
e simulaccro. Na verdade,
tem‐‐se aqui um importante
e processo de alimentaação recípro
oca em quee a revisitação da
prática estimulaa a reflexão
o, a qual, ppor sua vez,, amplia o horizonte
h
dde possibilid
dades
uela.
daqu
Por ffim, entend
de‐se que o fio que unne as pedrass nesse longo e permaanente itine
erário
form
mativo deve ser articulaado em torrno de quattro eixos: a) Eticidade;; b) Alterid
dade;
c) Reesolução de
e Conflitos; e d) Direito
o e Socieda
ade.
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No p
primeiro eiixo, propõe
e‐se uma r eflexão sob
bre o que é ético e moral, sob
bre as
possibilidades de
d caracterização dee alguém que
q
age de
essa formaa em conttextos
efletir
profiissionais. Não se trataa, portanto,, de discutiir uma éticca abstrata,, mas de re
sobree dilemas éticos no âmbito ddo exercício
o profissional. Ofertaa‐se, aqui, uma
comp
petência cognitiva paara que o magistrad
do possa conhecer oos regramentos
norm
mativos da profissão,
p
bem
b
como sseus código
os de ética elaborados
e
pelo CNJ e pelo
moviimento asso
ociativo intternacional,, sempre a partir dos Princípios dde Bangalo
ore de
cond
duta judiciaal e de ou
utros códiggos‐tipo, co
omo, por exemplo,
e
o Código Ibero‐
amerricano de Ética
É
Judiciaal. Propõe‐sse uma reflexão em to
orno do devver de rese
erva e
das liberdades individuais,
i
assim com o das tensõ
ões entre viida pública e vida privada e
como
o tudo isso se articula com cidadaania e espaçço público.
No ssegundo eixo,
e
dá‐se ênfase a questões de alterid
dade, interrsubjetividade e
recon
nhecimento
o recíproco
o que exigeem do maggistrado um
m contínuoo e perman
nente
esforrço de com
mpreensão do Outro. Como pensar a relaçção do maggistrado co
om os
outro
os e seu larggo universo
o de expectaativas é a ch
have do esfforço cognittivo propostto.
No tterceiro eixxo, consagrado à resoolução de conflitos,
c
mais
m do quee fomentar uma
discu
ussão sobree o processo de elabboração da decisão ju
udicial, o qque se deseja é
prop
porcionar um
ma reflexão
o sobre o quue é o confflito judicial e quais sãão os padrões de
litigâância trabaalhista. Evid
denciar quue o proce
esso decisó
ório não ccorresponde ao
arbittramento da verdade pelo magisstrado, mass se traduz na construução coletivva da
narraativa mais crível
c
para os
o fatos conntroversos a partir das interações havidas enttre os
protaagonistas da lide, ou se
eja, que a ddecisão judiccial não está posta pel a consciênccia do
magiistrado, mas é construíída pelas paartes em su
ua interação
o com o julggador é o grrande
desafio inscrito nesta terce
eira parte. M
Mais além, a solução adequada dee conflitos passa
pela compreenssão do pap
pel da concciliação e da mediação
o conduzidaas com téccnicas
quadas, maas, em esp
pecial, com
m limites éticos
é
bem
m demarcaddos, em que
q
a
adeq
celeb
bração dos acordos é o resultaddo da matu
uridade e da
d vontade esclarecidaa das
partees na soluçãão dos seuss conflitos ccom concesssões recíprrocas, e nãoo uma impo
osição
precaarizante do Estado‐juizz ou tampo uco um me
ero indicado
or de milhaggem produttivista
para fins estatíssticos.
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Finalmente, no quarto e último eixo, o exame daa interface Direito
D
e Soociedade tem
m por
objettivo comprreender o papel do poder judiciário na sociedade
s
ccontemporânea,
particularmentee no ambie
ente democcrático pós 1988 no Brasil.
B
Ele pprocura articular
Podeer Judiciário
o e democcracia, dessvendando questões relacionadaas com o perfil
socio
oeconômico
o da magisstratura, o impacto da tecnolo
ogia, as poossibilidade
es de
adoeecimento, a importância da suste ntabilidade
e e a necesssária accounntability jud
dicial,
aqui pensada em
m termos de escrutínioo público e transparênc
t
cia.
2.4.1. Eixos na Fo
ormação Iniccial

A Fo
ormação Inicial dos Magistrados
M
do Trabalho realiza‐se em toddo o períod
do de
vitaliiciamento dos
d Juízes do Trabalhho Substitu
utos, em âm
mbito naci onal, por Curso
C
Nacio
onal ministrado pelaa Escola N
Nacional de
e Formação e Aperffeiçoamento de
Magiistrados do
o Trabalho – ENAMATT, disciplinaada em ato
o específicoo, e, em âm
mbito
regio
onal, por Cu
ursos Regionais de Forrmação Inicial, ministra
ados pela EEscola Judicial da
Regiãão respectiiva, na form
ma da pressente Resolução, consstituindo reequisitos para o
vitaliiciamento.
Deseenvolvido em
e momentos distintoos, o itinerrário da formação iniicial englob
ba: a)
Form
mação Iniciaal Nacional;; e b) Formaação Inicial Regional.
A Fo
ormação Inicial Nacion
nal ocorrerrá em Brassilia, tão log
go quanto possivel ap
pós a
posse, e perd
durará no mínimo 5 semanass e 150 horas‐aula , admitind
do‐se,
excepcionalmen
nte, sua realização pos terior quan
ndo a logística assim exxigir, em esp
pecial
quan
ndo o númeero de juíze
es em form
mação for in
ncompatível com a práática pedaggógica
preteendida.
A esstrutura curricular me
escla conteeúdos teórricos com laboratórioos de ativid
dades
práticas, sendo
o que nesttes devem ser desen
nvolvidas oficinas
o
de casos, prááticas
uladas, visitaas contextualizadas, al ém de mom
mentos lúdicos mediannte a exibiçãão de
simu
d sua discussão. Natuuralmente, os filmes relacionam‐
r
‐se com os eixos
filmees seguida de
temááticos e posssuem o traabalho com o elemento
o central de
e seu enreddo. O curso exige
preseença integrral e é etapa fundam ental para a transição
o profissionnal e o inggresso
conteextualizado
o na profissãão.
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Na tabela abaaixo, encontra‐se sisstematizadaa a estruttura curriccular de forma
f
conccentrada:

Currso Nacion
nal de Forrmação Inicial
Estru
utura Curricular
EIXO
ETICIDAADE

MATÉRIA
Éticaa profissional aplicada

Dever de reserva e
liberrdades individu
uais
Cidaadania e espaço
o público
Labo
oratório de eticcidade
ALTERIDDADE

Relaacionamento
interpessoal
Relaacionamento
interinstitucional nacional
n
Relaacionamento
instiitucional
Invissibilidade social
Labo
oratório de alte
eridade

RESOLUUÇÃO DE
CONFLITTOS

Padrões de litigânccia
Padrões de efetivid
dade
Arbiitragem e meio
os
adeq
quados de reso
olução de
disp
putas
Normas internacionais
Tuteelas Provisóriass
Instrução Processu
ual
Raciionalidade decisória
Execcução
Labo
oratório de reso
olução de
confflitos

DIREITO
O&
SOCIEDAADE

Gên
nero
Acco
ountability
Tecn
nologia
Ado
oecimento
Susttentabilidade

Labo
oratório Direito
o&
Sociiedade

CONTEÚDO

CARGA HORÁRIA

Cóódigo de Ética Ibero‐american
I
o,
Prrincípios de Ban
ngalore de Conduta
Juudicial e Código
o de Ética da
M
Magistratura Nacional
Coonflitos de interesses
Viida privada e viida pública, redes sociais
e docência (universitária, prepa
aratória e
cooaching)
Viida pública (jurisprudência do CNJ)
Officina de casos
Ciinema & Debatte

3h
12h
3h

Diialogismo e jurisdição

3h

CN
NJ, Corregedoria Nacional e En
nfam

3h

Prresidência, Ouvvidoria, Escola Regional
R
e
Asssociações proffissionais
CSSJT e Enamat
Innvisibilidade pública
Officina de casos
Viisita contextualizada
Ciinema & Debatte

3h

Littigância repetittiva, litigância
esstratégica e litiggância frívola
Exxecução, instrução e conhecim
mento
Coonciliação e me
ediação

3h

Diireitos Humano
os, controle de
coonvencionalidade
Coontexto, circunstância e conse
equências
Si stemas inquisittorial e adversa
arial e
coonstrução da ve
erdade
Arrgumentação, clareza
c
e intelig
gibilidade
Diireito Constituccional e hermen
nêutica
Effetividade
Officina de casos
Prrática simulada
Viisitas contextuaalizadas

3h

Paadrões decisórios, padrões
quuantitativos e/o
ou qualitativos
Attivismo judicial e escrutínio pú
úblico
Im
mpactos na jurissdição e impacttos no
m
mundo do trabalho (uberização
o)
Dooenças profissionais, transtornos
m
mentais e vida saaudável
M
Meio ambiente, consumo suste
entável,
Diireitos Humano
os, práticas inte
ernas e
leeais de operação, usuário‐cidadão
Officina de casos
Teeste de associação implícita

6h

30h

3h
3h

30h

3h
3h
9h
3h
3h
60h

3h
6h

3h
6h
3h
6h
3h
12h
6h
6h
3h

30h

3h
3h
3h
3h

12h
3h
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A Fo
ormação In
nicial Regional começaará imediatamente após a concclusão do Curso
C
Nacio
onal na Esscola Nacio
onal de Forrmação e Aperfeiçoam
A
mento de Magistrado
os do
Trabalho – ENA
AMAT, ou, não sendo possível, lo
ogo após a posse. A FFormação Inicial
Regio
onal, por su
ua vez, é constituída dee duas fases básicas: a) Formaçãoo Inicial Reggional
Conccentrada; e b) Formaçã
ão Inicial Reegional Difu
usa.
A fasse de Formaação Iniciall Regional CConcentrad
da terá dura
ação de no mínimo 60
0 dias,
quan
ndo os Juíízes do Trrabalho Suubstitutos em
e fase de
d vitalicia mento devverão
perm
manecer à disposição
d
da Escola Judicial Regional resp
pectiva, com
m aulas teó
órico‐
práticas e ativid
dades superrvisionadas,, para a pro
ogressiva aq
quisição e ddesenvolvim
mento
onais, bem como sua inserção paulatina naa jurisdição, que
de competênciaas profissio
serão
o desenvolvvidas em du
uas etapas ssucessivas:
aa) Curso Reggional de Fo
ormação Iniccial;
b
b) Protocolo
o de Ingresso
o Supervisioonado na Jurrisdição.

O Cu
urso Region
nal de Form
mação Iniciaal, com durração de no
o mínimo 330 dias e de
e 140
horas‐aula, seráá composto
o dos mesm
mos 4 eixos fundamenttais, alinhaddos e integrados
com o Curso Nacional
N
de
e Formaçãoo Inicial, cu
ujas matéria
as, conteúddos, objetivvos e
cargaas horárias estão descritas em Reesolução esp
pecífica da ENAMAT. A
Atente‐se que os
eixoss, matériass, conteúdos, objetivvos e carggas horárias descritass são mínimos,
podeendo ser am
mpliados de acordo com
m a necessidade e conveniência dda Escola Ju
udicial
confo
orme as esp
pecificidade
es da prestaação jurisdiccional na Re
egião.
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Currso Region
nal de Forrmação Inicial
Estru
utura Curricular
EIXO
ETICIDAADE

MATÉRIAA
ÉÉtica profissiona
al
a
aplicada

RESOLUUÇÃO DE
CONFLITTOS

Officina de casos
Ci nema e Debate
e

16h
4h

Relacionamento
R
o
in
nterpessoal
R
Relacionamento
o
in
nstitucional
In
nvisibilidade so
ocial
L
Laboratório
de
a
alteridade

Diiálogos com juízzes substitutos,, juízes
tittulares, desemb
bargadores e se
ervidores
Prresidência, Ouvidoria e Escola Regional
Coorregedoria e SGP
Invvisibilidade púb
blica
Officina de casos
Trrabalho de campo
Ci nema e Debate
e

6h

P
Padrões
de litigâ
ância

Littigância repetittiva (grandes litigantes
reegionais)
Littigância repetittiva (setorial: ba
ancários,
roodoviários, teleffonia e terceirizzação)
Juurisprudência re
egional consolid
dada
Coonciliação e me
ediação

3h

Officina de casos
Prrática simulada
Viisitas contextuaalizadas

8h
8h
4h

Paadrões decisórios, padrões
quuantitativos e/o
ou qualitativos
Esscrutínio público
Im
mpactos na jurissdição
Dooenças profissio
onais, transtorn
nos
m
mentais e vida saaudável
M
Meio ambiente, consumo suste
entável,
Diireitos Humano
os, práticas internas e
le ais de operação
o, usuário‐cidad
dão
Officina de casos
Ci nema e Debate
e

3h

Arbitragem e meios
A
a
adequados
de resolução
d disputas
de
L
Laboratório
de resolução
r
d conflitos
de
DIREITO
OE
SOCIEDAADE

CARGA HORÁRRIA
6h

Dever de reservva e
D
liiberdades indivviduais
C
Cidadania
e espaço
p
público
L
Laboratório
de eticidade
e
ALTERIDDADE

CONTEÚDO
Diilemas éticos, contextos e rotinas
prrofissionais
Coonsequencialism
mo decisório
Vi da privada e vid
da pública, redes sociais
e ddocência
Vi da pública e paarticipação políttica

G
Gênero
Accountability
A
T
Tecnologia
A
Adoecimento:
S
Sustentabilidad
e

LLaboratório Dire
eito e
S
Sociedade

35h

3h
3h
3h

35h

3h
3h
3h
8h
8h
4h
35h

3h
3h
6h

35h

3h
3h
3h
3h

16h
4h

O cu
urso espelh
hado, que responde ppelos primeiros 30 dias da form
mação regional,
conteempla 140
0 horas, qu
ue devem ser integrralizadas presencialmeente. Na etapa
e
subsequente, devem ser oferecidas
o
m
mais 140 ho
oras em con
nsonância ccom o Protocolo
de In
ngresso na Jurisdição.
J
A seu
u turno, o Protocolo de
d Ingresso
o Supervisio
onado na Jurisdição, ccom duraçãão de
no m
mínimo 20 dias
d úteis e 140 horas‐ aula, iniciarrá após a co
onclusão doo Curso Reggional
e será conduzido para permitir a pprogressiva aplicação prática daas competê
ências
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profiissionais, co
onsistentess em conheecimentos, habilidade
es e atitudees, no exercício
jurisd
dicional. O Protocolo seguirá o rroteiro mín
nimo abaixo
o, integradoo por ativid
dades
que serão defin
nidas de co
omum acorrdo com a Administra
ação do Triibunal, a fim de
garan
ntir a regularidade da prestação jurisdicionaal nas Varass ou Unidaddes em atuação,
sem prejuízo daa necessáriaa qualidadee das ações formativass dos novoss Magistrad
dos. A
cond
dução do protocolo serrá realizada por Magisttrado Tutor devidamennte habilitad
do.

Currso Region
nal de Forrmação Inicial
Protocolo dee Ingresso na Jurisdição
DIA

ATIVIDAADE
DIÁRIA

01
02
03

04
05
06
07
08

09
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

Apresentaçção nas Varas, acompanhamen
a
nto das rotinas de secretaria,
observação
o do PJe e do attendimento de balcão.
Treinamentto de PJe
Observação
o das audiências, discussão coom tutor sobre os
o incidentes
ocorridos e sobre as possibilidades de deecisão e acompanhamento do
trabalho do
o secretario de audiências apóós sua realização.
Observação
o das audiências, discussão coom tutor sobre os
o incidentes
ocorridos e sobre as possibilidades de deecisão.
Observação
o das audiências realizadas noo CEJUSC.
Confecção de três sentençças nos processsos encerrados pelo tutor na
semana preecedente.
Observação
o das audiências, discussão coom tutor sobre os
o incidentes
ocorridos e sobre as três decisões
d
redigiddas na véspera..
Observação
o das audiências, discussão coom tutor sobre os
o incidentes
ocorridos e sobre as possibilidades de deecisão e acompanhamento do
trabalho do
o secretario de audiências apóós sua realização.
Realização de audiências até
a o limite de ttrês encerrame
entos de
m o tutor sobre aas possibilidade
es de decisão.
instrução e discussão com
Confecção de três sentençças dos processsos encerrados na véspera.
Discussão com
c
o tutor dass três sentençass da semana prrecedente e
observação
o do trabalho de
e secretário callculista com liqu
uidação, se
possível, daas referidas sen
ntenças.
Realização de audiências até
a o limite de qquatro encerramentos de
m o tutor sobre aas possibilidade
es de decisão.
instrução e discussão com
Realização de audiências até
a o limite de qquatro encerramentos de
m o tutor sobre aas possibilidade
es de decisão.
instrução e discussão com
Confecção das oito senten
nças dos processsos encerradoss nessa semana
a.
Confecção das oito senten
nças dos processsos encerradoss nessa semana
a.
Discussão com
c
o tutor dass oito sentençass da semana prrecedente e
com o secreetário calculista
a sobre as posssibilidades de liq
quidação.
Realização integral da pau
uta de audiênciaas e discussão com
c
o tutor
sobre as po
ossibilidades de
e decisão, além de resolução de
d dois
incidentes de
d execução.
Realização integral da pau
uta de audiênciaas e discussão com
c
o tutor
sobre as po
ossibilidades de
e decisão.
Realização integral da pau
uta de audiênciaas e discussão com
c
o tutor
sobre as po
ossibilidades de
e decisão.
Confecção das sentenças da
d semana.

SEMANA
Leitura, disscussão e assinatura
de despachhos previamentte
preparadoos pela secretaria.

Exame e ellaboração de
despachoss bem como deccisão de
tutela provvisória.

Exame e ellaboração de
despachoss bem como aprreciação
da análise de prevenção.

Exame e ellaboração de
despachoss bem como exp
pedição
de alvarás..
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O Pro
otocolo de Ingresso naa Jurisdiçãoo busca asse
egurar que o Juiz ingreessante con
nheça
todo
os os processsos de trab
balho da jurrisdição trabalhista de
e modo a coompreender que
a
seus atos decisórios são elaboradoos a partir de um trrabalho colletivo. O amplo
conh
hecimento dessa
d
engre
enagem juriisdicional é fundamenttal para a rrealização de
d um
trabaalho compaartilhado e para
p
a obtennção de um
m resultado satisfatórioo.

Na vverdade, as etapas do Curso Reggional de Formação In
nicial devem
m propiciarr uma
transsição seguraa para o no
ovo mundoo profissionaal, que o ju
uiz ingressannte descobre ao
longo
o dos 60 dias subsequ
uentes ao Curso Nacional de Formação Ini cial. Como todo
exerccício de

iniciação, compartil har

ecimentos teóricos
conhe

e

os é
prático

abso
olutamente essencial para
p
que o novo mundo profisssional seja visto como
o um
desafio positivo
o, como espaço de consstrução cole
etiva de um
m sentido dee justiça.

Ao fim dos 30 dias da Form
mação Nacioonal e dos 60
6 dias da Fo
ormação Reegional, o ju
uiz do
trabaalho ingresssante deve estar prontto para enfrentar os desafios do ccotidiano de sua
novaa vida profisssional.

A fasse de Form
mação Inicial Regiona l Difusa inicia‐se após a conclussão integraal das
etapas da Fasee Concentrrada e perrdurará ao
o longo do
o restante do período de
c
ao
os Magistraddos o cump
primento de
e, no mínim
mo, 40 horass‐aula
vitaliiciamento, cabendo
de aatividades específicas de Formaação Inicial em cada
a um dos dois seme
estres
grego
orianos imeediatamentte seguintess ao final da
d fase anterior, de a cordo com os 4
eixoss comuns e os cursos e conteúdoss indicados abaixo.

Obseerve‐se quee as atividaades especcíficas de Formação
F
Inicial, em cada seme
estre,
consistem de:

I – 166 horas‐aula de um Cu
urso Regionaal, de particcipação obrrigatória pe los vitaliciandos,
ofereecido comp
pulsoriamen
nte e esco lhido pela Escola Reg
gional denttre o elencco de
curso
os indicadoss
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II – 16 horass‐aula de um Cursoo Regional, de participação obbrigatória pelos
vitaliiciandos, offerecido com
mpulsoriam
mente pela Escola
E
Regio
onal, com teemática deffinida
pela própria Esscola de accordo com as suas esspecificidades regionaiis e seu prrojeto
pedaagógico, maas necessariamente denntro de um dos 4 eixoss comuns

III – 8 horas‐aaula, certifiicadas de Cursos livrremente esscolhidos ppelo Magistrado
vitaliiciando dentro do elenco ofereecido pela Escola Re
egional ou pela ENA
AMAT,
inclusive como conteúdos
c
de
d Formaçãão Continuaada.

Cursos de Fo
ormação Inicial
I
Difu
usa
Vittaliciamen
nto
EIXO
ETICIDADDE

CURSO

CONTEÚÚDO

Dilemas deontológicoos da profissão

Conflitos de interesse. Urbaanidade, alterid
dade e
estresse profissional. Vida ppública e vida privada.
p
Escassez de recursos e confflitos de interessse.
ormas e decisõees jurídicas sob
bre o
Efeitos de no
comportame
ento dos agentees econômicos e o
desenvolvim
mento socioeconnômico do país.

Direito e economia

ALTERIDAADE

Direitos Humanos e poopulações
vulnerá
áveis

Refugiados e imigrantes: deesafios do traba
alho.
Direito à dife
erença e discrim
minação no trab
balho.
Invisibilidade
e pública e subaalternidade.

RESOLUÇÇÃO DE CONFLITOSS

Hermenêutica e racionnalidade
decisórria
Normas internacionaiss

Solipsismo ju
udicial. Silogism
mos e
consequenciialismo decisóriio. Razão e emo
oção.
Organização Internacional ddo Trabalho (OIT). Soft
Law e mundo do trabalho. CCapacidade
regulatória internacional.

DIREITO E SOCIEDADE

Direito e tecnologia

Mundo do trrabalho 4.0. Plaataformas de
cooperação. Impactos no trrabalho jurisdiccional.
Accountability judicial. Crítiica judicial. Míd
dia e
magistratura
a.

Magistratura e escrutíínio público

Embo
ora seja ineegável que o concursoo público para ingresso na magisstratura pro
oduza
uma certificaçãão do conh
hecimento necessário para o futturo exercíício profissional,
e esse conh
hecimento ppouco (ou nada)
n
podee‐se postulaar, sem maiores dificu ldades, que
certiffica quanto
o ao mérito
o acadêmicoo pretérito nem tampouco quantto à experiência
profiissional préévia. Na verdade, ele pouco evid
dencia das aptidões pprofissionais dos
cand
didatos, quee, não por outra
o
razãoo, são subm
metidos a um
ma formaçãão subsequ
uente,
preliminar ao exxercício pro
ofissional, q ue correspo
onde aos cu
ursos nacionnal e region
nal de
Form
mação Inicial.
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Querr isso dizerr que, ao término deessas duas formaçõess desenvolvvidas no exíguo
interrvalo de 90 dias, está‐sse diante d e um juiz pronto
p
e aca
abado? A reesposta só pode
ser n
negativa, po
orque, caso
o contrário, estar‐se‐ia tão somen
nte deslocanndo o mom
mento
de ggênese do mito do juiz
j
prontoo do resulttado do co
oncurso paara ingressso na
magiistratura paara o términ
no do cursoo de formaçção inicial. Estar‐se‐ia,
E
assim, troccando
uma idealização
o por outra, sem qualq uer mudançça substanccial.

Devee‐se, por co
onseguinte, observar qque, nos de
ezoito mese
es subsequuentes, o Ju
uiz do
Trabalho ingresssante vivenciará, em pleno exe
ercício da ju
urisdição, sseu processso de
o o prolonggamento de
e sua forma
ação iniciall. Naturalm
mente,
vitaliiciamento, bem como
esta nova etap
pa de seu itinerário fformativo – Formação
o Inicial Diffusa – deve ser
efetu
uada em sin
ntonia com os eixos doos cursos nacional e re
egional de fformação in
nicial,
porquanto a traansição segura precon izada como
o objetivo nos
n referidoos cursos não se
esgota ao cabo dos primeirros três messes.

Estru
uturada em torno dessses momenntos distinto
os – nacional e regionaal em sucesssivas
etapas – e de qu
uatro eixos de conteúddo – Eticidaade, Alterida
ade, Resoluução de Con
nflitos
e Diireito e So
ociedade –,
– a Formaação Inicial convida o juiz inggressante e em
vitaliiciamento a realizar um
ma imersãoo em seu no
ovo ethos profissional,
p
, a refletir sobre
s
as co
omplexidad
des e dificu
uldades de seu trabalho. Dela não
n emergge, contudo
o, um
magiistrado pronto e acabaado para attuar por lon
ngos anos ininterruptoos. Ao conttrário,
porque processsos formativvos são um
ma exigência para toda a vida e dessa cobrança
nem mesmo maagistrados escapam.
e
2.4.2. Eixos na Fo
ormação Con
ntinuada

Não há juiz pro
onto e deviidamente ccertificado seja
s
pelo concurso e//ou pelos cursos
nacio
onal e regio
onal de Formação Iniccial, seja pela obtençã
ão do vital icimento. Longe
L
disso
o, o que aqui se postu
ula é a negaação do mitto do juiz pronto,
p
assuumindo‐se como
c
prem
missa que o seu processso formativvo é contínu
uo e perman
nente.
Este se insere, portanto,
p
na
n perspect iva de umaa educação ao longo dda vida com
m suas
vantaagens de fleexibilidade, diversidadee e acessibiilidade no tempo e no espaço. De
e fato,
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com a perspecctiva de um
ma educaçção perman
nente, sugere‐se, de um lado, uma
respo
osta às exxigências de
e adaptaçãão diante das mudan
nças propoorcionadas pelas
transsformações da vida profissionaal e, de outro
o
lado, a possibiilidade de uma
construção conttínua da pe
essoa, de seeu saber e de suas ap
ptidões, ass im como de sua
capacidade paraa julgar e aggir.
Em o
outras palavvras, tem‐se
e que uma educação ao
a longo da
a vida deve contribuir tanto
para o desenvolvimento de uma perccepção de si
s e de sua inserção noo mundo qu
uanto
para um aperrfeiçoamentto profissioonal que consiga da
ar conta ddas cambiantes
circu
unstâncias da
d vida.
Ora, diante dessse contextto de pouccas certezas e contínu
uas mudannças, poder‐se‐ia
argumentar qu
ue elaborar um planno nacionaal de form
mação conttinuada paara a
magiistratura trabalhista seria um trabalho desnecessário e inóócuo, poiss ele
dificiilmente con
nheceria algguma perennidade. Nad
da mais equivocado, ccontudo, po
orque
não se trata de engessaar conteúddos de forrma prescrritiva em um docum
mento
instittucional, mas,
m
ao con
ntrário, de fixar tão somente diretrizes
d
ppedagógicass que
balizem a múlttipla ofertaa de conteeúdos a se
erem dispo
onibilizadoss no âmbitto da
form
mação contiinuada, cujja realizaçãão constitu
ui um deve
er deontolóógico, confforme
exigêência inscritta no Capítu
ulo X (artigoos 29 a 26) do
d Código de
d Ética da M
Magistraturra.
Busca‐se, portaanto, fornecer parâm
metros para uma formação ccontinuada que
nto de um sserviço de qualidade
q
na administrração de Ju
ustiça,
contribua para o incremen
o dos
que conduzam à máxima proteção ddos direitoss humanos e ao desennvolvimento
valorres constitu
ucionais e que amplieem as posssibilidades de
d diálogo,, os sentido
os de
alterridade e a compreensão dos O
Outros. É, sem
s
dúvida
a, nesse c ontexto qu
ue se
empresta sentido ao ob
bjetivo gerral da Formação Continuada dda magistrratura
trabaalhista: propiciar uma formação profissional tecnicame
ente adequ ada, eticam
mente
humanizada, vo
oltada para a defesa doos princípio
os do Estado Democráttico de Dire
eito e
prometida com
c
a soluçção justa doos conflitos..
comp
Mas,, para além
m dessas pretensõess de increm
mento da qualidade, de valorizzação
constitucional e de ampliação dos ssentidos de
e alteridade
e, a Formaação Contin
nuada
constitui‐se tam
mbém em exigência paara mobilidaade (remoção e permuuta) e prom
moção
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na caarreira proffissional, para licenças de estudo e aperfeiço
oamento e cconvocação
o para
o Tribunal, e paara participaação em su a vida administrativa (direção
(
de foro, comissões
oncurso, co
onselhos pe
edagógicos das escolass judiciais), razão pelaa qual as esscolas
de co
regio
onais estão obrigadas a oferecer uum mínimo
o de 60 hora
as de atividdades formaativas
por ssemestre (aartigo 3º, § 3º, da Ressolução ENA
AMAT n.º 09/2011).
0
A estratégiaa aqui
sugerida para pensar
p
essa oferta connsiste em frracioná‐la em torno dee três diferentes
eixoss: Nacional, Instrumenttal e Ad hocc, cada um com,
c
ao me
enos, 20 horras semestrrais.

Matriz
M
de FFormação Continuada
EIXO

CONTEEÚDO

Naciional

Eticcidade
Alte
eridade
Ressolução de Confflitos
Dire
eito e Sociedadde

Revisão
o dos conteúdoos fundamentais da
formação contínua doos magistrados.

Instrrumental

Dire
eito e Tecnologgia

Formaçção instrumentaal voltada para o
aperfeiçoamento do uuso das tecnolo
ogias
de apoio à jurisdição.

Ad h
hoc

Con
nsoante conjunntura, interesses e
dem
manda dos maggistrados do
reggional

Formaçção voltada parra demandas
conjuntturais decorrenntes de modificação
legislativas ou direcionnada para
interesses específicos previamente
ados pela magisstratura regiona
al.
sinaliza

Na m
medida em que o eixo
o nacional nada mais é que a re
eunião dos quatro eixos da
form
mação inicial, tem‐se nele
n
um proolongamento dos processos form
mativos daquele
perío
odo, propicciando assim uma re visitação dos
d conteúd
dos de insserção no ethos
corpo
orativo da magistratur
m
ra. Por sua vvez, o eixo instrument
i
al é voltadoo para o impacto
da teecnologia no
n trabalho judicial bu scando ape
erfeiçoar se
eu uso na juurisdição. Enfim,
E
busca‐se aqui um esforço de
d compreeensão sobre
e as transforrmações doo fazer judicciário,
sem que isso see confundaa, por exem
mplo, com um
u simples treinamennto em processo
judiccial eletrôniico. Finalmente, o eixxo Ad hoc oferece esp
paço para atendimentto de
demaandas pontuais e conju
unturais, seejam elas de
ecorrentes de
d uma mu dança legislativa
ou jurisprudenccial, sejam elas oriunndas de in
nteresses específicos sinalizados pela
magiistratura reggional.
Deseenvolver esttratégias lo
ocais para qque a ofertta de curso
os de formaação contin
nuada
seja compatível com as exiigências collocadas pela matriz proposta é fuundamentall para
seu êêxito.
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Nessse sentido, as
a Escolas Ju
udiciais trabbalhistas de
evem pautar‐se por trêês princípioss:
aa) aproveitaamento recíp
proco dos cuursos de form
mação iniciall difusa e co ntinuada, ou
u seja,
todos os cursos são simultaneam
mente ofere
ecidos para magistradoss em processso de
vitaliciam
mento quanto
o vitalícios;
b
b) estabeleccimento de programação
p
o semestral que
q possibilite aos magisstrados orga
anizar‐
se de fo
orma a melhor aproveiitar a ofertaa de cursoss em consoonância com seus
interessees, sem prejuízo das atividdades jurisdicionais; e
c) adoção de
d dois eixos transversaais – conjunttura e ludicidade – quee emprestam
m uma
dinâmica específica à oferta de cuursos constru
uída pelas Esscolas.

Com efeito, os eixos
e
transvversais conttribuem, po
or um lado, para a conntextualizaçãão da
ofertta e, por ou
utro lado, para
p
uma siignificação prazerosa da atividadde formativaa. Em
outraas palavras, a conjunttura é forçaa‐motriz das escolhas de conteúddo ao refletir os
debaates, os im
mpasses, a crítica da atualidade profissional, enquannto a ludicidade
constitui‐se em resposta às
à dificuldaddes profissionais decorrentes de um contexto de
grand
des incertezas e profundo escrutíínio da atividade judicia
al.
Em ssuma, os reeferidos eixo
os constitueem‐se em um
u balizam
mento transvversal da oferta,
deveendo estar presentes
p
em
e todas ass atividadess de formaçção continuuada das Esscolas
Judicciais.
Os q
quatro eixos estão sub
bdivididos eem diverso
os subeixos, que agreggam as divversas
comp
petências profissionais
p
s objeto dee formação
o, e que, po
or sua vez,, apresentaam as
descrições e dimensões
d
(em termoos de conhecimentoss, habilidaddes e atitudes)
mente revisaada e
respeectivas de forma detaalhada em Resolução específica periodicam
atualizadas dian
nte das transformaçõess da sociedaade e das práticas judicciárias.

2.5. Aspectos Didático‐Pedagógiccos
2.5.1. Técnicas de
e Ensino

As téécnicas de ensino
e
adotadas na foormação de
evem ser há
ábeis para a realização
o dos
objettivos de forrmação e o atendimen to aos seuss princípios informadorres. O adeq
quado
maneejo, pelas Escolas,
E
de técnicas dde ensino compatíveis
c
com o pe culiar objetto da
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aprendizagem na formaçção profisssional de Juízes é decisivo
d
paara o êxito da
qualiificação e a capacidade
e transform
madora da re
ealidade pela Escola.
Em liinhas geraiss, as técnicaas devem p rivilegiar a participação ativa dos Alunos‐Juízes, a
liberdade de en
ntendimento
o e de convvicção dos aprendizand
a
dos, a interração dinâm
mica e
progressiva enttre teoria e prática e a continuaada oportunidade de reavaliação
o dos
conh
hecimentos e das próprrias práticass pedagógiccas da Escola29.
Devee ser reiteraada a imporrtância da i ncorporaçãão expressa, nos modeelos pedagó
ógicos
form
mativos proffissionais, de que o Maagistrado, como sujeito
o em proceesso educativo, é
um aadulto e também um profissionaal. Essa circunstância básica
b
semppre pressup
posta,
preciisa ser explicitada paraa garantir o manejo de
e técnicas de
d ensino addequadas para
p
a
andragogia e paara objetivo
os educacioonais da atuação profissional30. A aprendizaagem,
nessee âmbito, e como já exposto,
e
co mbina cum
mulativamen
nte elementtos da educcação
de aadultos, da educação profissionaal e da educação do Magistraddo como aggente
político, o que torna o dese
enho educaacional complexo e esp
pecialmentee desafiadorr.
A mo
d educaçãão empregaada, presen
ncial ou a distância, ddeve perm
mitir o
odalidade de
contaato direto com o apre
endizando e o melhorr desenvolvvimento da relação en
nsino‐
aprendizagem. A metodo
ologia util izada asse
egurará a plena inteeração com
m os
e
os próprios
p
A lunos‐Juízess, e, ainda
a, oportunnizará a melhor
m
instrutores e entre
identtificação e apreensão,, pelos insttrutores, daas dificuldades concreetas enfrentadas
peloss Alunos‐Juízes no exercício profissionaal. Há mu
uita importtância parra os
laborratórios jud
diciais, nos quais
q
os Maagistrados são
s inserido
os em oficinnas de ativid
dades
simu
uladas com base em casos vivenciaados no cottidiano (aud
diências de conciliação
o e de
emplo), e conduzidoss sob
instrução e deecisões de incidentes processuais, por exe
orien
ntação para atingir objetivoss específicos em te
ermos de aquisição
o ou
desenvolvimentto de compe
etências.

29

No a
aspecto, sobre a organização e direção de apprendizagem, ver:
v PERRENOUD
D, Philippe. Dezz novas competências
para eensinar. Traduçção: Patrícia Chiittoni Ramos. PPorto Alegre: Arrtmed, 2000. p. 23‐39.
30
Nessse sentido, enttre outros, os subsídios
s
de: CCROSS, K. P. Ad
dults as learnerrs. San Franciscco: Jossey‐Basss, 1981;
HOULEE, Cyril O. The design
d
of educa
ation. San Franncisco: Jossey‐Bass, 1991; KNO
OWLES, M. S. Thhe modern practice of
adult eeducation: from
m pedagogy to andragogy. Ch icago: Follett, 1980.
1
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O deesenvolvimeento crítico de habilidaades para o exercício profissional
p
l com conte
eúdos
comp
plexos e de experiência dinâmica tende a ser mais prod
dutivo com uma abordagem
interrativa.
A aprendizagem
m a distânciaa, por sua vvez, deve se
er enfatizada na Formaação Continuada.
Diantte da relaçãão cuto‐benefício, raccionalizando
o o escasso tempo cottidiano do Juiz
J e
poup
pando desp
pesas e tem
mpo de des locamento para ativid
dades preseenciais, ela pode
forneecer suportte ao ensino
o presenciaal ao Juiz já integrado na
n jurisdiçãão, notadam
mente
no in
nterior das Regiões.
R
Também pod e ser particcularmente produtiva nno oferecim
mento
de fó
óruns de trroca de exp
periências, de chats para
p
debate
es program ados em te
empo
real, de biblioteecas virtuaiis com matterial de áu
udio, vídeo ou outros documento
os de
comp
plemento da
d formação
o ou mesmoo em videocconferência.
Nessse aspecto, cabe notaar que as diretrizes da
d educaçã
ão a distânncia no Sisstema
Integgrado de Fo
ormação de Magistradoos do Trabaalho foram introduzidass pela Resolução
ENAM
MAT n.º 06
6/2010 de fo
orma inovaadora na Magistratura Nacional. EEmbora não
o seja
novid
dade a utilização de ferramenttas de educação a diistância paara Magistrrados,
inexistia docum
mento institucional quee oferecessse o suportte político‐ppedagógico para
sua utilização com respeito às pecculiaridadess da condiçção do Aluuno‐Juiz, co
om a
adeq
quação das estratégiass de aprenddizagem e a ênfase na interatividaade. Além disso,
d
tamb
bém foi desstacada a necessidade
n
e de avaliaçção iterativa
a e constannte ao longo das
interrvenções, o que torn
na a relaçção ensino
o‐aprendizag
gem respoonsável, ativa e
produtiva em teermos de aq
quisição e d esenvolvim
mento de competênciass profissionais.
2.5.2. Níveis de Avaliação
A

Avaliiar processo
os formativvos profissioonais, conssoante a esscala elaborrada por Do
onald
Kirkp
patrick, envolve quatro
o diferentess níveis: reação, aprend
dizagem, coomportame
ento e
impaacto. No primeiro nível, indica a oopinião dos participanttes, sobre aas condiçõe
es dos
ambiientes, sobre os materiais
m
ddisponíveis, sobre os
o recursoss utilizado
os e,
princcipalmente,, sobre os professorees. No seggundo nível, avalia‐se o aprendizado
exam
minando‐se a melhoria da cogniição do paarticipante, aferida peela mudançça de
perceepção em relação
r
à realidade, pe lo aumento
o de conheccimento e/oou pelo aum
mento
de haabilidades.
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No tterceiro nívvel, avalia‐sse a muda nça de com
mportamen
nto mediannte o exam
me da
melh
horia de deesempenho pelo partiicipante, ou
u seja, suas mudançaas de conduta e
proceedimento no
n trabalho..
Finalmente, no quarto e último nível, avaliam‐se
e os resultad
dos, isto é, o impacto sobre
s
os beeneficiárioss do trabalh
ho realizadoo pelos parrticipantes da formaçãão. Na educcação
judiccial, a avaliaação de ressultados nãoo diz respeito aos partticipantes eem si, mas versa
sobree o impacto
o trazido à jurisdição e aos jurisdiccionados.
Penssar na realizzação de cada nível de avaliação na
n longa du
uração e diaalogando co
om os
diferrentes itinerrários formativos indivviduais, tem
m‐se que os magistradoos são cham
mados
a reffletir sobree sua própria trajetórria cognitivva e afetiva
a em relaçção ao exercício
profiissional. Esssa reflexão leva ao tercceiro nível de
d avaliação
o, quando sse torna possível
verificar as mu
udanças de comportam
mento havidas na prá
ática profisssional na longa
duração.
A fo
ormação dee Juízes do Trabalhoo tem o êxito
ê
no alcance
a
de seus obje
etivos
instittucionais co
ondicionado
o à efetividdade dos mecanismos
m
s de avaliaçção adotados. A
cond
dição do Juiz, como profissional de formação incessan
nte pelo ellevado inte
eresse
públiico do exercício de suaa função, traansforma a avaliação em
e peça‐chhave do processo
de fo
ormação. En
ntretanto, em
e face dass peculiaridades ineren
ntes à conddição profisssional
do Juiz, dotado
o de plenaa liberdadee de conve
encimento como garaantia do Estado
d Direito
o, de um
m lado, e das sin
ngularidade s inerente
es à
Democrático de
u processo de formaação profissional, resttrito às Esscolas
instittucionalizaçção do seu
Judicciais do Jud
diciário, de outro, tornna‐se essenccial o desen
nvolviment o de sistem
ma de
avaliação de basse múltipla..
2.5.3. Instrumenttos da avalia
ação de apreendizagem

Reco
omendam‐se metodollogias aval iativas que
e considerrem todo o processo de
aprendizagem e permita ajustes suucessivos no
n percurso
o formativoo dos quaais se
exem
mplificam:
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o autoavaliação;
o relatório
os (de obserrvação críticca e de prátticas, por exxemplo);
o resumoss (de leituras, de casos ou de procedimentos//rotinas, deentre outross);
o trabalho
os em grupo
o (de execução de ativvidades cole
etivizadas oou integradaas em
procedim
mentos na prática
p
judicciária, de re
edação ou planejament
p
to etc.);
o estudo de
d casos ou solução dee problemass (simuladoss ou reais);
o execução
o de atividaades simulaadas com in
ndicadores de desemppenho (utilizzação
adequad
da de técniccas específiccas ou obtenção de ressultados, poor exemplo)).
Em todos os cassos, recome
enda‐se quee a avaliação seja realizzada na form
ma de “parrecer”
(com
m aproveitam
mento satissfatório, meesmo parciaal, ou insatissfatório) e nnão de “nota” ou
“conceito” (A, B, 10, 9 ettc.). No prim
meiro caso
o, há possib
bilidade de aprovação
o sem
restrrição ou meesmo de ap
provação coom restrição
o, e sempre
e de formaa fundamen
ntada,
porque oportun
niza avaliar o atingimeento em gerral dos obje
etivos e o ddesenvolvim
mento
das h
habilidades que, como
o regra, apeerfeiçoam‐se
e ao longo de toda a ccarreira. No
o caso
de exxistir restriçção em algu
um aspectoo, a aprovaçção é realizzada, mas a ensejar re
eforço
ou aacompanhamento possterior em tópico esspecífico durante o ppróprio Mó
ódulo
Nacio
onal ou mesmo em Mó
ódulo Regioonal.
A avvaliação, mais
m
além, deve ser preferenciaalmente co
onduzida poor mais de
e um
avaliador e sem
mpre contarr com possiibilidade de
e revisão fu
undamentadda por conselho
o
órgão
o da Escola.
pedaagógico ou outro
Os in
nstrumento
os de avaliação e o de sempenho dos Alunoss devem seer encaminh
hados
para as Escolass Regionaiss respectiv as para co
onhecimentto e acomppanhamentto no
tocan
nte à aquisição e dese
envolvimentto das competências profissionais
p
s no restante do
perío
odo.
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a) Avvaliação do Aluno‐Juiz pela Escolaa (heteroavvaliação)
O reespeito à liberdade de
d entendim
mento e de
d convicçã
ão do Juiz é circunsttância
irred
dutível que deve
d
ser sempre garanntida em qualquer proccesso de avaaliação.
Nessse contexto,, a avaliação do Alunoo‐Juiz pela Escola
E
de Magistratura
M
a deve fund
dar‐se
em instrumenttos que garantam eessa indepe
endência intelectual, mas que, em
contrapartida, permitam aferir o aalcance dos objetivoss gerais e específico
os da
form
mação em caada processo de instruçção.
b) Avvaliação da Escola pelo
o Aluno‐Jui z (heteroavvaliação)
A Esccola Judicial, ao promo
over a formaação do Juizz, encontra‐se em perm
manente de
esafio
para qualificar a prestação
o jurisdicionnal diante das
d crescen
ntes e dinâm
micas demaandas
da so
ociedade, de
d um lado, e para adeequar o seu
u projeto pe
edagógico ààs peculiarid
dades
do A
Aluno‐Juiz que ingressaa em formaação, de ou
utro. As ime
ensas diverssidades pesssoais
dos JJuízes, em termos
t
de conhecimen
c
ntos teórico
os, experiên
ncias profisssionais prévvias e
visão
o de mund
do, tornam
m a adequaação dos projetos de formaçãoo às realid
dades
conccretas de cada contexto
o um desafiio gigantescco e constan
nte.
Nessse sentido, torna‐se in
ndispensáveel a instituição de me
ecanismos de avaliaçãão da
Escola pelo Alu
uno‐Juiz em
m formaçãoo, com o propósito
p
de que a E scola tenha um
diagn
nóstico fideedigno da co
oncreta sattisfação de seus objetivos no proccesso formativo.
Por isso, é fundaamental a implantaçãoo de avaliaçção não apenas ao fina l de cada evvento
ormação, mas
m em varriados mom
mentos duraante a sua execução, para perm
mitir a
de fo
oporrtuna e eficciente read
dequação dde métodoss e técnicas de ensin o, ou mesmo a
reforrmatação de
d disciplinaas, para ga rantir a excelência de
esse processso de form
mação
profiissional.
Além
m disso, reggistra‐se a importânciaa de que essses instrum
mentos de avaliação sejam
s
dispo
onibilizadoss preferente
emente de forma anô
ônima pelos Alunos, o que garante a
plenaa idoneidad
de e espon
ntaneidade das inform
mações veiculadas e afasta quaalquer
possibilidade dee desconforto na relaçãão Aluno‐Fo
ormador.
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c) Avvaliação Refflexiva do Aluno‐Juiz
A
( autoavaliaçção)
Em ccomplemen
nto aos instrumentos dde avaliação
o recíproca do Aluno‐JJuiz e da Esscola,
devee ser atribu
uída especiaal ênfase à necessidaade de avaliação refleexiva do prróprio
Aluno‐Juiz.
O A
Aluno‐Juiz deve
d
ser sempre coonvidado a avaliar a sua próópria formação,
particularmentee nos mom
mentos de pprática tute
elada, quan
ndo se estaabelece a direta
d
transsição do con
nhecimento
o teórico paara o prático
o. Em face da
d liberdadee de conviccção e
do caaráter espeecialíssimo da experiê ncia da jurisdição pelo
o Juiz Singuular em Vara do
Trabalho, apenas o próprrio Juiz podde externaar os aspecctos do seuu entendim
mento
eto de dom
mínio de suaas habilidades específiccas da profissão,
indivvidual e do grau concre
ou m
mesmo as questões
q
qu
ue passaram
m desperce
ebidas ou que desborddaram os limites
das o
outras avaliações.
Por iisso, a avaliação reflexxiva do Alu no‐Juiz con
nstitui peça importantee do sistem
ma de
avaliação da fo
ormação, in
ntegrando, de forma anônima
a
ou
u não, a prrópria rotin
na de
avaliação reflexiva periód
dica da Esscola por ocasião de suas prrogramaçõe
es de
dades.
ativid
2.5.3. Diretrizes Gerais
G
de Execução

a) Eleementos Hu
umanos: Fo
ormadores
A qu
ualidade do
o processo de formaçãão profissio
onal do Juizz depende diretamentte do
mateerial human
no empregaado pelas EEscolas paraa a execuçã
ão do seu pprojeto didáático‐
pedaagógico.
O m
manejo de métodos e técnicas de ensino
o adequadas para a construção de
conh
hecimento e o exercíício de prááticas pedaagógicas prressupõem que as Esscolas
estejjam dotadaas de instrrutores cappacitados na
n formação profissio nal. Em te
ermos
ideaiis, todo o eixo de form
mação deve possuir corrpo docente
e compostoo de professsores‐
form
madores tecnicamente qualificadoos e de pluralidade intelectual, ppreferentem
mente
com experiência profissional, e oriunndos tanto
o da área ju
urídica (Juíízes, Advoggados,
Procuradores, por
p exemplo) como dde outras áreas
á
afins ao objetoo das discip
plinas
(Filossofia, Sociologia, Econo
omia, Jornaalismo, Psico
ologia, entre outras).
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A Fo
ormação de Formado
ores com habilidadess gerais e mesmo ccom habilid
dades
específicas (em áreas dete
erminadas ccomo: adm
ministração judicial,
j
connciliação ju
udicial
mbito nacional e
etc.) constitui medida prioritária naa estruturaa das Escolas em âm
regio
onal. O exercício da do
ocência em formação profissional guarda al gumas simetrias
com o exercício
o da docênccia em form
mação acadê
êmica em nível
n
superiior, mas com ela
não se confund
de, notadamente peloo objetivo de desenvvolvimento não apenaas de
conh
hecimentos teóricos, mas
m especia lmente de habilidadess do exercíccio profissio
onal e
de attitudes. Porr isso, e em face da pecculiaridade da formaçã
ão profissio nal, na definição
do corpo formaativo a Escola deve ddar preferên
ncia para instrutores com habilitação
f
dde Juízes, e,
e em sua falta, a pprofessores com
gerall ou especcífica em formação
habillitação em metodologi
m
a do ensinoo superior.
A plu
uralidade in
ntelectual do corpo doocente, com
m o maior co
olorido posssível em te
ermos
de co
oncepções teóricas
t
e perspectivas
p
s práticas, é essencial para
p
que o A
Aluno‐Juiz possa
p
ser aapresentado
o às diverssas linhas dde pensame
ento e de conduta prrofissional e, no
âmbiito de sua liberdade de
d convenc imento, po
ossa ponderrar os diverrsos argumentos
na co
onstrução de
d seu refe
erencial proofissional. O respeito às diferençças, inclusivve de
penssamento, co
onstitui a baase da humiildade intelectual que deve permeear a postura e a
cond
duta do Alun
no‐Juiz frente ao conheecimento.
A prreferência por
p experiê
ência profisssional consstitui requisito importtante, porq
que o
dado,
desenvolvimentto das habilidades parra exercer a profissão usualmentte está fund
e
ente, em p rática prévia nos misteres da Maagistratura e das
aindaa que não exclusivame
profiissões jurídiicas afins. Embora
E
essaa circunstân
ncia possa ser
s secundáária na dime
ensão
cogn
nitiva (conhecimentos teórico‐doggmáticos, por
p exemplo), ela se rrevela de muito
m
signifficado no âmbito
â
da dimensão
d
ooperativa e na dimenssão atitudinnal da profissão,
quan
ndo saber‐faazer e querrer‐fazer sãoo os objeto
os do itinerá
ário formattivo. No asp
pecto,
podeem integrarr o corpo de formadorres tanto profissionais
p
s oriundos dda área jurrídica,
como
o de outras áreas afins com o objeto das disciplinass, sejam orriundos do meio
acadêmico ou não.
n
A interrdisciplinariidade e, em
m especial, a transdiscciplinaridade dos
saberes recom
mendam e mesmo exigem o trânsito em diverrsos ramoss do
conh
hecimento.
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Essess referenciaais, em linh
has gerais, podem infformar todo o percurrso da form
mação
profiissional e teendem a garantir a reaalização doss princípios e objetivoss da formaçãão de
Juízees do Trabalho.
b) Eleementos Materiais:
M
Esstrutura Bássica
A Esccola de Maagistratura, para o exeercício de suas atribuiçções, deve estar dotad
da de
estru
utura básicaa que permita a imple mentação dos
d projetos político‐ppedagógicoss com
eficiêência.
A Recomendaçãão ENAMAT
T n.º 02/20009, atualme
ente vigente
e, detalha d iversos aspectos
odem ser re
eferenciais para as Esccolas Judiciais, particu larmente para
p
a
técniicos que po
“estrruturação física,
f
de pessoal,
p
dee material e de gestã
ão”. Além disso, a Escola
E
pontuais das Escolas em
Nacio
onal vem sistematica
s
mente supprindo as deficiências
d
aspectos materriais e estrruturais, coom a aquissição e rep
passe de eequipamenttos e
mateerial de apo
oio, por exem
mplo.
A esttrutura básiica compree
ende tanto espaços físicos como materiais
m
dee apoio.
Os eespaços físiicos, como regra, serrão aqueless já dispon
níveis, porqque os aspectos
centrrais da form
mação proffissional, em
m princípio,, podem se
er desenvollvidos com êxito
apen
nas no âmb
bito da estrrutura judicciária já existente (sala
as de audiêência, gabin
netes,
secreetarias etc.) e na pró
ópria estruttura física da Escola (salas de aaula, auditórios,
laborratórios de simulação etc.), de fo rma a garan
ntir o integral controlee do processo de
ensin
no‐aprendizzagem e a assegurar a plena adequação do
os propósittos da form
mação
com a realidadee profissionaal concreta do Aluno‐Juiz.
Entreetanto, a Escola
E
tamb
bém pode uutilizar‐se de
d instalaçõ
ões de tercceiros, med
diante
convvênios, por exemplo,
e
paara alguma s atividadess da formaçção, notadaamente de feição
f
mais teórica. Em
m algumas circunstânc
c
cias, mais allém, a próp
pria naturezza das ativid
dades
form
mativas exigee que sejam
m realizadass em espaço
os externos de terceiroos (outros órgãos
públiicos, por exxemplo).
Os m
materiais dee apoio, po
or sua vez,, são muito
o variáveis, e depend erão da prrópria
natureza da attividade fo
ormativa. PPodem ser necessário
os, entre ooutros reccursos
mateeriais: projeetor, comp
putador, miicrofones, câmera de vídeo diggital, biblioggrafia
referrencial paraa consulta, quadro braanco, impressoras e material
m
diddático imprresso,
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por eexemplo. Taambém se constitui em
m importan
nte elementto na formaação profisssional
a utilização de recursos virtuais, com
mo ambientes de ensin
no virtual ppara atividades a
os de discusssão, acervo
os digitalizados, e outraas ferramen
ntas.
distâância, fóruns eletrônico
É fun
ndamental notar que os
o elementoos materiaiis que comp
põem a esttrutura básica da
Escola são mu
uito importantes paraa o êxito da formação, e, em particular, sua
adeq
quação e peertinência co
om o objetoo da aprend
dizagem e a técnica dee ensino utillizada
deveem ser obseervadas na elaboração
e
ddo program
ma de forma
ação.
c) Eleementos de
e Gestão
Os eeventos dee Formação
o Inicial e Continuada serão ministradoss pelas Esscolas
encarregadas de sua execu
ução, com lliberdade de
d gestão e segundo aas peculiarid
dades
de ccada conteeúdo de ap
prendizagem
m e sua realidade,
r
diretamentte ou med
diante
convvênios com outras
o
instituições.
Para a execuçãão de Eventos Nacionnais de Formação Inicial e Conti nuada, a Escola
E
Nacio
onal de Fo
ormação e Aperfeiçoa mento de Magistrado
os do Trabaalho – ENA
AMAT
podeerá, de form
ma parcial e por razõões de eficciência e co
onveniênciaa administrativa,
celeb
brar convên
nio com ou
utras Escolaas de Magistratura, na
acionais ouu estrangeirras, e
com instituições de ensino
o superior reconhecid
das na form
ma da lei, m
mas sempre
e com
supeervisão diretta das ativid
dades e com
m controle dos
d instrum
mentos de avvaliação.
Para a execuçãão dos Curssos Region ais de Form
mação Inicial e Conti nuada, a Escola
E
ncia e
Judiccial da Região respecttiva poderáá, de formaa parcial e por razõess de eficiên
convveniência administrat
a
tiva, celebbrar convê
ênio com outras Esscolas Jud
diciais
Trabalhistas da mesma Re
egião geoeeconômica, com outra
as Escolas dde Magistrratura
o Superior rreconhecidas na
Associativas ou Fundacionais e com Instituiçõess de Ensino
form
ma da lei, mas
m sempre
e com supe rvisão diretta das ativiidades e coom controle
e dos
instrumentos dee avaliação. Assim com
mo na Form
mação Inicial, a realizaçção de convvênios
udiciais estáá regulada ppela Resolu
ução ENAMAT n.º 17/22014, e con
nstitui
pelass Escolas Ju
uma clara tendência em termos de eeficiência na formação
o profissionnal, reforçan
ndo a
integgração interrinstitucionaal e otimizaando recursos.
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ANEXOS
– Ato Conjunto CGJT/ENAM
MAT n.º 0001/2013 (Dispõe sobre a criação de Comissã
ão de
n Tribunais Regionais ddo Trabalho))
Vitaaliciamento nos
– Ato
o Conjunto CGJT/ENAM
MAT n.º 0022/2013 (Disspõe sobre a suspensãoo de prazos dos
maggistrados para a prática de atos deccisórios duraante atividad
des formativvas presenciais da
ENA
AMAT e Esco
olas Judiciais))
– Atto Conjunto
o CGJT/ENA
AMAT n.º 003/2013 (Altera disp
positivos doo Ato Con
njunto
CGJJT.ENAMAT n.º
n 001/2013
3)
– Extratos dos artts. 92 a 100 e 111 a 117 dda CF
– Extratos da CLTT sobre concu
urso de Juízees
– Ressolução Administrativa n.º 907/2002 do TST (Con
ncurso para Magistratura
M
a)
– Ressolução Adm
ministrativa n.º 1.140/2 006 do TST, com a red
dação dada pelas Resoluções
Adm
ministrativass n.° 1.362/2009, n.º 1.8550/2016 e n..º 2061/2019
9 (Instituiçãoo da ENAMAT
T)
– Ressolução Adm
ministrativa n.º 1.158/2 006 do TST, com a red
dação dada pelas Resoluções
Adm
ministrativass n.° 1.363/2009, n.º 1.8551/2016 e n..º 2061/2019
9 (Estatuto dda ENAMAT)
– Ressolução n.º 13/2013
1
da ENAMAT
E
(Alttera a redaçãão da Resolu
ução n.º 09/22011, que tra
ata da
Forrmação Conttinuada)
– Ressolução n.º 14/2014 da
a ENAMAT ((Estabelece critérios de pontuação ou valoraçã
ão de
ativvidades form
mativas para promoção e vitaliciamen
nto)
– Ressolução n.º 15/2013
1
da ENAMAT
E
(A
Altera a redaçção dada pelas Resoluçõões n.ºs 09/2
2011 e
13//2013, que trratam da Forrmação Conttinuada)
– Reesolução n.ºº 16/2014 da
d ENAMATT (Regulame
enta o cred
denciamentoo de cursoss pela
ENA
AMAT)
– Ressolução n.º 17/2014 da
a ENAMAT ( Regulamenta os convên
nios celebraddos pelas Escolas
Jud
diciais)
– Reesolução n.º 18/2015 da ENAMA
AT (Regulam
menta e atu
ualiza as coompetênciass dos
Magistrados do Trabalho a serem aadquiridas e desenvolvidas pelos A
Alunos‐Juízes nos
Mó
ódulos Nacional e Regional dos Cursoos de Formaçção Inicial e de
d Formaçãoo Continuada
a)
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– Ressolução n.º 03/2006
0
do Superior
S
Tribbunal de Justiça (Instituiçã
ão da ENFAM
M)
– Ressolução n.º 01/2007
0
do Superior
S
Tribbunal de Justiça (Curso de
e Formação ppara Ingresso)
– Ressolução n.º 02/2007
0
do Superior
S
Tribbunal de Justiça (Cursos de
d Aperfeiçoaamento)
– Ressolução n.º 532/2006
5
do Conselho daa Justiça Federal (Institui o PNA)
– Ressolução n.º 11/2006
1
do Conselho
C
Naccional de Jusstiça (CNJ)
– Ressolução n.º 75/2009
7
do Conselho
C
Naccional de Jusstiça (CNJ)
– Ressolução n.º 01/2008
0
da ENAMAT
E
(Parrâmetros mínimos do Mó
ódulo Regionnal)
– Ressolução n.º 02/2009
0
da ENAMAT
E
(Freequência e Aproveitamen
A
nto no Móduulo Nacional))
– Ressolução n.º 03/2009
0
da ENAMAT
E
(Alt eração dos parâmetros
p
mínimos
m
do Módulo Regional)
– Ressolução n.º 06/2010
0
da ENAMAT
E
(Dirretrizes de Ed
ducação a Diistância)
– Reesolução n.ºº 07/2010 da ENAMA
AT (Regulam
menta e atu
ualiza as coompetênciass dos
Magistrados do
o Trabalho)
0
da ENAMAT
E
(Reggulamenta a Certificação
o de Cursos)
– Ressolução n.º 08/2011
– Ressolução n.º 104/2012
1
do Conselho Suuperior da Ju
ustiça do Trab
balho (CSJT)
– Ressolução n.º 01/2011
0
da ENFAM
E
– Ressolução n.º 94/2012
9
do Conselho
C
Supperior da Justiça do Traba
alho (CSJT)
– Ressolução n.º 75/2008
7
do Conselho
C
Naccional de Jusstiça (CNJ)
– Ressolução n.º 106/2010
1
do Conselho Naacional de Ju
ustiça (CNJ)
– Ressolução n.º 159/2010
1
do Conselho Naacional de Ju
ustiça (CNJ)
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