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APRESENTAÇÃO
O presente documento revisa e consolida as diretrizes gerais para a Formação de Magistrados
do Trabalho no Brasil, a qual alcança todos os magistrados de primeiro e segundo graus, em
âmbito Nacional e Regional, e constitui instrumento para sistematizar as atividades de
qualificação na carreira, com vigência no biênio 2020-2022.
Este Programa, pelo seu âmbito abrangente e seu papel de integração sistêmica da ENAMAT
na atuação nacional e das 24 Escolas Judiciais nas atuações regionais, contempla um projeto
político-pedagógico e sinaliza os caminhos a serem seguidos na formação institucional e
profissional dos Magistrados desde o seu ingresso e ao longo de toda a sua vida profissional.
A elaboração do Programa fundamentou-se nos dispositivos normativos em vigor (incluindo a
Resolução n.º 25 da ENAMAT, de 04 de junho de 2020) e incorporou os referenciais didáticopedagógicos significativos da prática da formação profissional de Juízes, desde a Formação
Inicial, no curso do processo de vitaliciamento, e a Formação Continuada, ao longo de toda a
sua trajetória profissional.
Os parâmetros jurídicos atinentes à normatização constitucional, legal e regulamentar em
torno da formação do Magistrado do Trabalho são o ponto de partida para a elaboração do
presente Programa. A ordem jurídica vigente, notadamente após a promulgação da Emenda
Constitucional n.º 45/2004, reconfigurou diversos elementos da carreira da Magistratura.
Alguns aspectos merecem relevo, especialmente aqueles da profissionalização e da
qualificação da formação do Magistrado, que repercutem tanto internamente na carreira
(associados aos requisitos para vitaliciamento e ascensão profissional) quanto externamente
para a sociedade (enfatizados no âmbito da efetividade do serviço jurisdicional ao cidadão). Na
Justiça do Trabalho, as Resoluções Administrativas n.ºs 1.140/2006 e 1.158/2006, atualizadas
pela edição da Resolução Administrativa n.º 2.061/2019, todas do Tribunal Superior do
Trabalho, definem as diretrizes gerais para o planejamento, a execução e a avaliação da
Formação e constituem seu principal marco jurídico.
Os referenciais político-pedagógicos estão contextualizados no Programa e servem de
parâmetro para a elaboração de projetos e execução de atividades de Formação tanto pela
ENAMAT quanto pelas Escolas Judiciais. Em seu desenvolvimento, foram considerados os
elementos das teorias contemporâneas de formação profissional, com as adaptações
pertinentes à peculiaridade da função pública de alto relevo do prestador de jurisdição e das
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práticas bem-sucedidas das Escolas Judiciais, consolidadas em suas diversas experiências
regionais, e na intensa e rica trajetória da ENAMAT no planejamento, na execução e na
supervisão da formação.
Reforça-se, no presente programa, a manutenção dos eixos de formação, centrados em quatro
pilares claramente definidos: 1) Eticidade; 2) Alteridade; 3) Resolução de Conflitos; e 4) Direito
e Sociedade. Mais do que apenas demarcar os pilares e espaços de construção desses saberes,
o novo Programa aperfeiçoa a integração e coerência sistêmica entre eles tanto dentro da
Formação Inicial e Continuada, como especialmente na integração entre ambas, que passam a
se pautar por critérios mais alinhados e reciprocamente referenciados. No entanto, reformulase o programa de forma a deixar de constar a obrigatoriedade de equivalência entre os 4
(quatro) eixos na Formação Inicial, cabendo à Direção modular a inserção de cada eixo nos
cursos respectivos conforme as competências mais relevantes a serem desenvolvidas em cada
momento de estudo.
Partindo-se do qualificado trabalho realizado pela Comissão de Atualização dos Programas
Nacionais de Formação Profissional dos Magistrados do Trabalho da ENAMAT, instituída pelo
Ato ENAMAT n.º 04/2018, e que resultou na Resolução n.º 24/2019, decidiu-se realizar nova
atualização da tabela de competências, considerando a sua necessária revisão periódica.
Assim, foi criada nova Comissão pelo Ato ENAMAT n.º 03/2020, que elaborou o texto
aprovado pelo Conselho Consultivo da ENAMAT, constante do anexo da Resolução n.º
25/2020, de 04 de junho de 2020.
Pela sua natureza programática, este documento destina-se a referenciar a integração e a
sistematização de ações nas instâncias formativas nacional e regional, na medida em que
explicita os princípios orientadores, estabelece objetivos gerais e define eixos teórico-práticos
de competências na formação profissional do Magistrado do Trabalho. Além disso, promove a
continuidade das diretrizes pedagógicas fundamentais já apresentadas e validadas na
Formação Inicial, com Magistrados agora mais experientes e inseridos na carreira.
A formação profissional do Magistrado do Trabalho constitui processo dinâmico e perene, ao
longo de toda a carreira de forma institucionalizada, nutrido nos desafios da prática
profissional cotidiana, e, como tal, reveste-se de essencial caráter de organicidade e
sistematicidade em todas as fases. A Formação, portanto, deve atribuir seguimento linear à
Formação Inicial já concluída e conferir-lhe a integridade necessária para que, mais do que
momentos episódicos de interação e aprendizagem, seja o principal instrumento da
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consolidação da prática profissional consciente, qualificada e transformadora que a sociedade
espera da Justiça Social. Ressalta-se, ainda, a importância de uma formação profissionalizante,
voltada ao aperfeiçoamento das habilidades necessárias à concretização de uma atuação
qualificada dos magistrados trabalhistas. Enfim, espera-se não apenas o engajamento
comprometido dos alunos-juízes nas ações formativas, mas também a crítica construtiva para
seu aperfeiçoamento constante.
A Direção
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1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS
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1.1. Considerações Gerais sobre o Sistema de Formação
1.1.1. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho
(ENAMAT)

A formação profissional de Juízes do Trabalho no Brasil é realizada precipuamente
pelas Escolas da Magistratura, tanto em nível nacional (Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT) como em nível regional
(Escolas Judiciais da Magistratura do Trabalho). Em seu conjunto, essas Escolas
compõem o Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho – SIFMT (art.
19 da Resolução Administrativa n.º 1.158/2006 do TST).
A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho –
ENAMAT é a primeira Escola do Brasil destinada a regulamentar os cursos oficiais para
o ingresso e promoção na carreira de Juízes instituída em um Tribunal Superior. Ela
cumpre o estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 (Reforma do
Judiciário), que, em seu artigo 111-A, § 2º, I, diz:
Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete
Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos
de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após
aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:
(....)
§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do
Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos
oficiais para o ingresso e promoção na carreira.

Na mesma EC n.º 45/2004, ficou estabelecido ainda que seria instalada uma Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados junto ao Superior Tribunal
de Justiça, criada pela Resolução n.º 03, de 30/11/2006, daquele Órgão.
A ENAMAT foi instituída pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio da Resolução
Administrativa n.º 1.140/2006 do Tribunal Pleno, no dia 1º de junho de 2006, com o
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fim de promover a seleção, a formação e o aperfeiçoamento dos Juízes do Trabalho
(art. 1o). A Resolução foi resultado dos intensos trabalhos preliminares realizados por
três Comissões de Ministros do TST.
Em 30 de junho de 2006, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho indicou, por meio
da Resolução Administrativa n.º 1.152/2006, os Ministros Ives Gandra Martins Filho e
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho para os cargos de Diretor e Vice-Diretor,
respectivamente, da ENAMAT. Além da Direção, a Escola é dotada de um Conselho
Consultivo (art. 3o da nova redação dada à Resolução Administrativa n.º 1.140/2006),
integrado por três Ministros do TST, dois membros de direção de Escolas Regionais de
Magistratura Trabalhista e um Juiz Titular de Vara do Trabalho com experiência em
atividades de formação, todos escolhidos pelo Tribunal Superior do Trabalho. O
Conselho tem por função assessorar a direção da Escola e, sendo integrado por Juízes
dos Tribunais Regionais e das Varas, visa à integração das Escolas Regionais com a
ENAMAT, além de trazer a experiência das Escolas já existentes e incorporar a
perspectiva dos desafios concretos enfrentados na jurisdição por todas as instâncias
jurisdicionais trabalhistas.
Em 3 de agosto de 2006 (Resolução Administrativa n.º 1.154/2006), foram indicados
como membros do Conselho Consultivo da ENAMAT os Ministros Gelson de Azevedo,
Antônio José de Barros Levenhagen e Aloysio Corrêa da Veiga, a Desembargadora
Dóris Luise de Castro Neves (TRT da 1ª Região), o Desembargador José Roberto Freire
Pimenta (TRT da 3ª Região) e o Juiz Titular de Vara do Trabalho Giovanni Olsson (TRT
da 12a Região). Em 14 de setembro daquele ano, foi aprovado pelo Tribunal Pleno, por
meio da Resolução Administrativa n.º 1.158/2006, o Estatuto da Escola.
No dia 18 de setembro de 2006, data em que a Justiça do Trabalho comemorava os 60
anos de sua integração ao Poder Judiciário (ocorrida na Constituição de 1946), a
primeira Diretoria foi empossada, e instalada a Escola.
A Primeira Turma de Juízes do país a integrar-se em uma Escola da Magistratura em
nível nacional concluiu o curso em outubro de 2006. Foram 72 Juízes do Trabalho
Substitutos, oriundos de sete Tribunais Regionais (1ª Região/RJ, 3ª Região/MG, 5ª
Região/BA, 7ª Região/CE, 10ª Região/DF e TO, 14ª Região/RO e AC e 18ª Região/GO).
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Entre os objetivos institucionais da ENAMAT encontram-se os seguintes, definidos no
art. 2o da citada Resolução Administrativa n.º 1.140/2006, do Tribunal Pleno:
Art. 2º - São objetivos institucionais da ENAMAT:
I – desenvolver estudos com vista à implantação de concurso público
de ingresso na Magistratura Trabalhista de âmbito nacional;
II – promover e regulamentar cursos de formação inicial, de formação
continuada, de formação de formadores, e outras atividades de
ensino, intercâmbio e estudos, diretamente ou por meio de convênios,
com a finalidade de proporcionar o conhecimento profissional teórico
e prático para o exercício da Magistratura;
III – fomentar pesquisas e publicações em Direito do Trabalho,
Processo do Trabalho, Formação Profissional e outras áreas
relacionadas às competências necessárias ao exercício da profissão,
visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional;
IV – definir a política de ensino profissional para Magistrados, nas
modalidades presencial e a distância, e regulamentar os aspectos
administrativos, tecnológicos e pedagógicos de sua execução no
âmbito das Escolas Regionais;
V – coordenar o Sistema Integrado de Formação de Magistrados do
Trabalho, integrado pelas Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do
Trabalho, para assegurar a sistematicidade e a organicidade da
qualificação profissional do Magistrado.

Em linhas gerais, a instituição da ENAMAT tem como objetivo promover a seleção, a
formação e o aperfeiçoamento dos Juízes do Trabalho, que necessitam de formação
profissional específica e de atualização contínua, dada a relevância da função estatal
que exercem. Para tanto, a Escola promove as seguintes atividades básicas no âmbito
de ensino:
a) Cursos de Formação Inicial: presenciais em sua sede, em Brasília–DF, dirigidos
aos Juízes do Trabalho Substitutos recém-empossados vitaliciandos;
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b) Cursos de Formação Continuada: sob formatos variados, como seminários e
colóquios jurídicos, presenciais ou a distância, no Brasil ou no exterior, inclusive
mediante convênios, dirigidos a todos os Juízes Trabalhistas vitalícios em
exercício, de qualquer grau de jurisdição; e
c) Cursos de Formação de Formadores: dirigidos principalmente a JuízesFormadores das Escolas Regionais da Magistratura (mas também a outros
profissionais

de

ensino,

inclusive

os

gestores

escolares),

para

a

profissionalização das Escolas no âmbito regional.
Além de atividades na área de ensino, a Escola Nacional desenvolve atividades de
pesquisa e publicação, assim como intensas atividades de convênios e intercâmbio.
Com isso, a ENAMAT deve alcançar a capacitação judicial e a atualização dos
Juízes, contribuindo para uma melhor qualidade na prestação jurisdicional.
1.1.2. Escolas Regionais Judiciais da Magistratura do Trabalho

A formação de Juízes do Trabalho também é realizada pelas Escolas Regionais da
Magistratura, que atuam no âmbito dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho.
Embora a formação profissional específica para o exercício de qualquer função privada
ou pública seja indispensável, a área jurídica sempre se ressentiu da ausência de
programas e de instituições encarregadas de formação sistemática. O Juiz, o Membro
do Ministério Público e mesmo o Advogado acessavam o exercício profissional pleno
após seleções fundadas em exames de títulos, ou provas meramente teóricas, ou
provas de alcance prático de objeto limitado e de avaliação controversa, partindo-se
da pressuposição largamente equivocada de que tão somente a obtenção do título de
Bacharel em Direito seria suficiente para habilitar à plena prática profissional em
qualquer ramo.
Entretanto, e diante da crescente demanda no meio profissional, a inexistência de
previsão de instituições oficiais específicas para promover a formação de Juízes (até o
advento da Emenda Constitucional n.º 45/2004) permitiu o surgimento de diversas
entidades que, de forma parcial ou total, assumiam em âmbito regional atividades de
formação em maior ou menor escala com alguma regularidade.
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Na área trabalhista, em particular, emergiram inúmeras Escolas com objetivos diversos
e naturezas jurídicas distintas1. Do ponto de vista de sua natureza jurídica, surgiram
Escolas Judiciais, Escolas Associativas e Escola Fundacional. Do ponto de vista de seus
objetivos institucionais, as Escolas promovem formação profissional de Juízes (e, em
muitos casos, de servidores), formação acadêmica em nível de pós-graduação,
preparação para concursos públicos ou preparação para o mercado de trabalho de
outras profissões jurídicas.
As Escolas Judiciais vinculam-se aos Tribunais Regionais. Nessa condição, constituem
órgãos judiciários de relativa autonomia administrativa e financeira, por conta de
restrições do regime orçamentário que condicionam as suas ações, por vezes, à prévia
aprovação do ordenador de despesas. A despeito dessa peculiar limitação em alguns
contextos regionais, constitui fato incontestável que a Escola Judicial, como órgão do
Tribunal, possui, em tese, plena autonomia pedagógica e total integração com os
demais mecanismos de planejamento e controle da atividade jurisdicional na Região e
pode voltar-se para ações de formação em áreas sensíveis. Em linhas gerais, as Escolas
Judiciais, como regra, e diante da sua natureza institucional e suas limitações de
atuação pública, promovem tão somente atividades de formação profissional.
Entretanto, e mesmo essas, frequentemente combinam a formação de Juízes com a
formação de Servidores, seja no amplo espectro (todos os cargos da instituição), seja
no âmbito de pertinência (apenas cargos de maior complexidade mais afeitos à estrita
atividade judiciária: Assessores e Assistentes de Juiz, por exemplo).
As Escolas Associativas, por sua vez, historicamente emergiram no vácuo das entidades
oficiais de formação profissional, animadas pela iniciativa e pelo interesse dos próprios
Juízes em sua qualificação pessoal, e atingem número também significativo2. Além de
visarem ao suprimento de lacunas da formação profissional (diretamente ou mediante
convênio com Tribunais e Escolas Judiciais), as Escolas Associativas usualmente
também promovem a formação acadêmica de docentes e pesquisadores da área
jurídica no âmbito do sistema nacional de pós-graduação, com cursos em sentido lato
1

No aspecto, ver o aprofundado Diagnóstico de escolas de magistratura existentes no Brasil, elaborado pela Juíza
Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa e apresentado em 30/8/2005 na Reunião da ENM-AMB em
Mangaratiba–RJ. Disponível em: http://www.enm.org.br/docs/diagnostico_escolas.pdf. Acesso em: 5 nov. 2007.
2
Dados atuais da ENAMAT indicam a existência de 18 Escolas Associativas, com perfis bem diferenciados.
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ou mesmo estrito, por meio de convênio com Instituições de Ensino Superior – IES. Da
mesma forma, e por serem vinculadas a entidades privadas (associações de Juízes),
igualmente tendem a promover, em muitos casos, cursos preparatórios para concursos
públicos de carreiras jurídicas e de preparação ao mercado de trabalho em geral, além
de outras atividades científico-culturais que, direta ou indiretamente, podem constituir
receita complementar. Entretanto, o volume de cursos e sua regularidade são muito
variáveis, e tendem a mesclar o custeio das atividades associativas e formativas com os
valores arrecadados nos cursos preparatórios, embora essa questão se condicione às
peculiaridades de cada uma dessas entidades.
Além dessas entidades citadas, vinculadas a Tribunais ou Associações, o sistema
brasileiro de formação viu surgir o modelo fundacional, no qual convergem os
interesses privados e públicos3. Uma fundação pode combinar a sua gestão privada
bipartida entre as entidades fundadoras com os objetivos públicos de sua instituição,
na medida em que está diretamente relacionada aos Juízes da própria área de atuação.
Em relação a seus objetivos institucionais, a entidade fundacional tende a realizar
atividades similares às Escolas Associativas, embora com modelo de gestão
diferenciado pelo seu caráter e natureza singulares.
Em perspectiva histórica, o interesse pela qualificação sistemática de Juízes do
Trabalho é fato relativamente recente, com ressalva de iniciativas pontuais e isoladas4.
Ainda no âmbito específico da Justiça do Trabalho, a formação de Juízes passou a ser
analisada de forma sistemática com a criação do Conselho Nacional de Escolas da
Magistratura do Trabalho – CONEMATRA, no ano de 2004, integrado por Escolas
Associativas, Judiciais e Fundacional.
As associações nacionais de Juízes igualmente vêm implementando, no período
recente, inúmeras ações de qualificação e aperfeiçoamento, mediante a instituição de
comissões temáticas especializadas e a promoção de cursos e eventos nacionais e
internacionais, ministrados diretamente ou em convênio com Instituições de Ensino

3

No âmbito trabalhista, há registro de apenas uma entidade sob esse modelo fundacional, instituída pela
Associação de Magistrados e pelo Tribunal da respectiva Região.
4
Há registro de Escolas de Magistratura dedicadas exclusivamente à formação de Juízes, mas os dados são esparsos
e incompletos, e os levantamentos não indicam a atuação sistemática e contínua ao longo do tempo.
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Superior – IES, que revertem não apenas em favor dos seus associados, mas também
de toda a coletividade5.
Esse rico e complexo cenário passou a sofrer alterações, com a edição da Emenda
Constitucional n.º 45/2004, que modificaram o regime de recrutamento e formação de
Juízes, introduzindo algumas mudanças significativas.
A principal alteração diz respeito à institucionalização do sistema nacionalizado de
formação de Juízes. A introdução das Escolas Nacionais, no âmbito do TST e do STJ, é
formulada com a expressa atribuição de “regulamentar os cursos oficiais para ingresso
e promoção na carreira” (CF, art. 111-A, § 2o, II), as quais assumem o papel de
coordenação do sistema.
A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, no
cumprimento da norma constitucional em sua respectiva área de atuação, editou a
Resolução n.º 01, de 17/9/2007, que dispõe sobre o curso de formação para ingresso
na Magistratura, no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
Posteriormente, a ENFAM editou a Resolução n.º 02, de 16/3/2009, que estabelece
diretrizes gerais para os conteúdos programáticos mínimos dos cursos de formação
para ingresso na carreira da magistratura e dos cursos para fins de vitaliciamento e
promoção por merecimento dos magistrados. Depois, e com a Resolução n.º 01, de
6/6/2011, regulamentou o Curso para Ingresso na Magistratura, estabelecendo o
cumprimento de 480 horas-aula, ao longo de 4 meses, como etapa do concurso
público, e, ao longo do tempo, vem promovendo sucessivas atualizações e
aperfeiçoamentos.
O Conselho da Justiça Federal – CJF, por sua vez, editou a Resolução n.º 532/2006, que
introduziu o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa para Juízes Federais e
definiu as estratégias gerais e os programas de formação. Além disso, o CJF instituiu a
Resolução n.º 94, de 17/12/2009, que altera dispositivos da Resolução n.º 67, de

5

A literatura recente aponta dezenas de jornadas, simpósios, congressos, publicações e cursos voltados para a
formação profissional promovidos pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA
(inclusive por meio de uma Escola Nacional de natureza associativa - ENAMATRA) e pela Associação dos
Magistrados do Brasil – AMB (diretamente pela Escola Nacional da Magistratura – ENM, que constitui órgão dessa
última).
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3/7/2009, que dispõe sobre normas para a realização do concurso público para
investidura no cargo de Juiz Federal Substituto, no âmbito da Justiça Federal. A essa
alteração, seguiram-se diversas outras, específicas para a carreira dos Juízes Federais.
Outra alteração fundamental é a definição do caráter profissionalizante da formação
do Juiz. A formação profissional incorpora-se como requisito para a promoção e o
acesso (formação continuada, basicamente), seja porque estabelece a “previsão de
cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados...” (CF, art.
93, IV), seja porque agora condiciona o merecimento “[...] conforme o desempenho e
pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela
frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento”
(CF, art. 93, II, c).
Essas alterações, de forma geral, impulsionaram a instalação de Escolas Judiciais em
todos os Tribunais e deflagraram o fenômeno da intensa requalificação da formação
onde ela já existia, tanto nos elementos da política judiciária como na reflexão e nas
práticas pedagógicas concretas dentro desses espaços de formação. De forma mais
específica, ampliaram significativamente as atribuições e as responsabilidades das
Escolas Judiciais sobre a qualificação dos profissionais na carreira6.
Em face do caráter público e da relevância institucional da Formação Inicial,
notadamente por servir de suporte ao processo de vitaliciamento dos Juízes, essa
modalidade de formação é precipuamente atribuída às Escolas Judiciais. No entanto,
essas entidades podem celebrar convênios com Instituições de Ensino Superior – IES,
com outras Escolas Judiciais ou com Escolas Associativas ou Fundacionais para esses
propósitos, desde que sempre mantenham a elaboração e coordenação do projeto
didático-pedagógico e a direção dos instrumentos de avaliação aplicáveis.

6

Sobre o tópico, ver: NALINI, José Renato. A vocação transformadora de uma escola de juízes. Revista da Escola
Nacional da Magistratura. Brasília, ano II, n. 4, p. 21-33, 2007; e FREITAS, Graça Maria Borges de. Formação judicial
no Brasil: modelo educativo em construção após a constituição de 1988. Revista da Escola Nacional da
Magistratura. Brasília, ano II, n. 4, p. 55-65, 2007.
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1.2. Modelo Atual de Recrutamento de Juízes do Trabalho
1.2.1. Do Recrutamento Regionalizado para o Recrutamento Nacionalizado de Juízes do
Trabalho

O sistema de recrutamento dos Juízes do Trabalho deve ser considerado na análise de
seu processo de formação profissional, uma vez que produz efeitos sobre a definição
do perfil do Aluno-Juiz em formação.
A tradição na Justiça Laboral brasileira registra o ingresso na carreira no cargo de Juiz
do Trabalho Substituto, sendo nomeado e empossado após prévia aprovação em
concurso público de provas e títulos realizado no âmbito de cada Tribunal Regional,
conforme a existência de cargos vagos e segundo calendário próprio.
A Constituição Federal de 1988, mesmo com as alterações protagonizadas pela
Emenda Constitucional n.º 45/2004, ratificou o modelo de ingresso na carreira
trabalhista apenas mediante concurso público de provas e títulos (CF, art. 93, I), com a
exceção do provimento de um quinto dos cargos nos Tribunais, reservados a egressos
da carreira do Ministério Público do Trabalho e da Advocacia (CF, art. 115, I).
A Consolidação das Leis do Trabalho, por sua vez, nos dispositivos recepcionados pela
nova ordem constitucional, estabelece que os concursos serão realizados “de acordo
com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho” (CLT, art. 654, § 3.o),
e este Órgão regulamentou o sistema de recrutamento mediante a Resolução
Administrativa n.º 907/2002 e suas alterações. No bojo desse instrumento normativo,
estão previstos os requisitos de inscrição, as fases do concurso, a formação de bancas
avaliadoras, os conteúdos detalhados das provas e diversos outros aspectos de sua
operacionalização que são conduzidos pelos Tribunais Regionais.
Por outro lado, em 21/5/2009, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º
75/2009, que regulamenta os concursos públicos para ingresso na Magistratura, a qual
recebeu alterações posteriores, como a Emenda n.º 01, de 4/11/2011.
Dentre as inúmeras alterações introduzidas podem ser destacadas a padronização de
critérios de seleção e a procedimentalização dos certames. Mais além, também foi
autorizada, como uma possibilidade ao órgão de recrutamento, a realização de um
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curso preparatório remunerado como fase do concurso público (art. 5 o, § 2o).
Entretanto, no âmbito da Justiça do Trabalho, esse dispositivo não vem sendo
utilizado, notadamente à vista das inúmeras restrições do ponto de vista pedagógico e
administrativo de Escolas e Tribunais sobre a sua viabilidade e seus efeitos sobre a
carreira, ainda que existam estudos e debates em andamento.
Nesse contexto, subsistia apenas o modelo de recrutamento regionalizado de Juízes do
Trabalho pelos respectivos Tribunais Regionais em que prestaram concurso, embora
segundo critérios gerais de procedimento seletivo fixados nacionalmente.
Contudo,

importante

inovação

normativa

foi

introduzida

pela

Resolução

Administrativa n.º 1.825, de 23/05/2016, que regulamentou o "Concurso Nacional para
ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho". Essa norma sofreu sucessivas
alterações, como as realizadas pelas Resoluções Administrativas n.º 1.849, de
27/09/2016 e n.º 1.861, de 28/11/2016, mas que, em essência, apenas aperfeiçoaram
o novo modelo.
Esses diplomas instituíram o Concurso Nacional Unificado, com coordenação e
execução de todas as suas etapas inicialmente por parte da ENAMAT e,
posteriormente, com a edição da Resolução Administrativa n.º 1.973, de 20/03/2018,
por parte do CSJT, o qual ultimou o certame e coordenou remoções, nomeações e atos
relacionados.
1.2.2. A Integração na Carreira

A construção do processo de formação dos Juízes deve considerar igualmente as
características de sua carreira, notadamente a sistemática de integração pela sua
vinculação administrativo-funcional e a mobilidade interna.
Ao ingressar, o Juiz integra-se na carreira pela incorporação administrativo-funcional
aos quadros de um Tribunal Regional. Na medida em que cada Magistrado está
vinculado a um Tribunal Regional específico e existe pouca mobilidade na carreira, a
formação sofre grande influência das peculiaridades regionais em termos de natureza
das demandas e processos produtivos relacionados. Por isso, ressalta-se a importância
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dos espaços regionais de formação, como mais aptos a identificar e responder a essas
especificidades.
Atualmente, por força da Resolução n.º 104, de 25/5/2012, do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, os vocábulos para a denominação dos cargos da carreira passaram
a ser: Juiz do Trabalho Substituto, Juiz Titular de Vara do Trabalho e Desembargador do
Trabalho.
Também constitui peculiaridade da carreira da Magistratura no Brasil, inclusive a
Laboral, que se ingressa no cargo de Juiz Substituto e que, segundo certos requisitos
(de tempo e/ou qualificação e/ou conveniência administrativa), pode haver
mobilidade. Em linhas gerais, e ressalvadas especificidades de outras carreiras, a
mobilidade na Magistratura do Trabalho pode ser entendida em termos verticais
ascendentes7 ou horizontais. A mobilidade vertical ascendente ocorre pelos institutos
sucessivos da promoção (dentro da mesma primeira instância) e pelo acesso (entre a
primeira e a segunda instância – Tribunal). A mobilidade horizontal ocorre entre os
cargos da mesma classe, mas para Tribunais Regionais distintos, de forma unilateral
(remoção) ou bilateral (permuta), mas é bastante restrita e implica perda de
antiguidade na carreira8.
No caso específico da Justiça Laboral, após a posse no cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, ingressa-se na Formação Inicial, que perdura durante todo o período de
vitaliciamento. No momento em que for confirmado no cargo com o vitaliciamento,
passa a integrar o regime de Formação Continuada e ter a possibilidade de promoção e
acesso. Entretanto, pela peculiar estrutura da carreira da Magistratura do Trabalho,
dividida em apenas quatro cargos – Juiz do Trabalho Substituto, Juiz Titular de Vara do
Trabalho, Desembargador do Trabalho e Ministro do TST –, o Juiz ingressante pode, em
tese, concorrer a uma promoção (a Juiz Titular de Vara do Trabalho) e a um acesso (a

7

Não há previsão legal de mobilidade vertical descendente punitiva (“regressão”), embora haja casos excepcionais
de mobilidade vertical descendente voluntária (“reversão”), identificados nas decisões de alguns Tribunais Regionais
do Trabalho.
8
As possibilidades de permuta e remoção na carreira são bastante limitadas, e vem sendo regulamentadas de
forma mais detalhada, no âmbito trabalhista, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que definiu os critérios
na Resolução CSJT n.º 182, de 24/02/2017.
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Desembargador do Trabalho) ao longo de sua carreira, que tende a se estender por
décadas, e, em circunstâncias muito restritas, à nomeação ao cargo de Ministro.
Além disso, também é da peculiar estrutura da carreira da Magistratura Trabalhista
Brasileira que todos os Juízes possuem, desde a posse, competência funcional plena
em seus limites territoriais de lotação9, o que reforça a importância da intensa
formação profissional desde o ingresso.
Como exemplo, cabe observar que, mesmo em caráter de substituição ou auxílio, o
Juiz do Trabalho Substituto com poucos meses de experiência pode exercer as mesmas
atribuições funcionais (em termos de volume de trabalho, responsabilidades
administrativas e complexidade do conteúdo ocupacional) que um Juiz Titular de Vara
do Trabalho com décadas no cargo.
Na medida em que não existe, na legislação atual, progressividade na aquisição de
responsabilidades funcionais, a formação profissional deve ser particularmente
intensa, o que constitui grande desafio do ponto de vista da construção do eixo
formativo do Juiz Laboral.

1.3. Da Formação Inicial e Continuada
Enquanto a Formação Continuada constitui instrumento de sistematização das
atividades de qualificação de Juízes do Trabalho Vitalício Substituto, Titular de Vara ou
Membro de Tribunal, a Formação Inicial dos Magistrados do Trabalho, como prevista
na legislação em vigor, ocorre a partir da posse no cargo e perdura ao longo do
período de vitaliciamento do Juiz. Consiste, a Formação Inicial, na base teórica e
metodológica do processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na primeira fase da
carreira.
O profissional Magistrado do Trabalho, ao longo do percurso formativo inicial, deverá
adquirir e desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas e suficientes

9

Embora o fato não seja ignorado, os registros sobre especialização de Unidades Judiciárias Trabalhistas para
certas competências materiais (Varas de Ações Indenizatórias Trabalhistas, por exemplo) ou certas fases processuais
(Varas ou Secretarias de Execução, por exemplo) não são expressivos.
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para o pleno exercício da jurisdição em todos os seus desdobramentos, como técnicojurídicos, sociológicos, administrativos, deontológicos e psicológicos.
O percurso formativo inicial está orientado basicamente por três referenciais políticopedagógicos. Primeiro, está assentado nos princípios gerais da Formação Inicial do
Magistrado, como conjunto de premissas institucionais que definem o papel desse
agente político do poder público como sujeito de qualificação especializada. Segundo,
encontra-se orientado por um objetivo geral a ser satisfeito, como finalidade precípua
fundamental de todo o processo formativo. Terceiro, insere-se no âmbito de eixos
temáticos previamente definidos que balizam o recorte epistemológico dos conteúdos
da formação, condicionam os componentes curriculares e modulam as técnicas de
ensino.
No tocante ao objetivo geral, cabe assinalar que a Formação Inicial tem por meta
propiciar aos Juízes do Trabalho uma formação profissional tecnicamente adequada,
eticamente humanizada, voltada para a defesa dos princípios do Estado Democrático
de Direito e comprometida com a solução justa dos conflitos. A realização desse
objetivo geral pressupõe a identificação das peculiaridades dos processos de
trabalho10 da profissão do Juiz do Trabalho no âmbito do exercício da jurisdição
trabalhista de primeiro grau, em Varas do Trabalho, sua integração na carreira e sua
interação com as demais instâncias sociais e políticas intervenientes nas rotinas
profissionais de solução jurisdicional de conflitos.
Ao longo do processo de Formação Inicial, é desejável que o Juiz adquira e desenvolva
o perfil profissional necessário e suficiente para o cumprimento pleno de sua precípua
função de agente político, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, que,
por sua vez, desdobram-se em vários objetivos específicos, e constituem o pressuposto
da Formação Continuada de que trata este Programa.

10

A definição de competências fundadas nos processos concretos de trabalho do Juiz é o ponto de partida
necessário identificado na doutrina especializada em formação profissional, dos quais se destacam: KUNZLER,
Acácia. Conhecimento e competências no trabalho e na escola. Boletim Técnico do Sena. Rio de Janeiro, v. 28, n. 2,
maio/ago. 2002; SANTOS, Boaventura de Sousa (Dir.). O recrutamento e a formação de magistrados: uma proposta
de renovação. Coimbra: Observatório Permanente da Justiça Portuguesa – Centro de Estudos Sociais. Faculdade de
Economia – Universidade de Coimbra, 2001. 2 v.; ZARIFIAN, P. Objetivo competência: por uma nova lógica. São
Paulo: Atlas, 2001.
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1.4. Diretrizes Gerais do Programa Nacional 11
1.4.1. As intensas transformações da profissão

Não surpreende o diagnóstico, que, além disso, já pode ser tido por antigo: não é fácil
ser juiz. Nenhuma preparação e nenhum concurso podem antecipar o que virá depois
da posse, no exercício profissional. E tudo parece ter se tornado ainda mais
complicado em virtude do déficit de juízes12, da explosão quantitativa dos índices de
litigiosidade13, da pressão das metas fixadas pelo CNJ14, da solidão profissional
fortemente presente em uma instituição atomizada e fragmentada, da crescente
crítica social que transforma o judiciário na bola da vez ou, ainda, que o coloca na
berlinda.
Aliás, esse novo contexto de exercício profissional parece proporcionar a emergência
de uma relação diretamente proporcional entre tempo de serviço e melancolia
profissional: quanto maior o tempo de profissão, mais intensos são os sentimentos de
resignação, frustração e insatisfação, ainda que eles não importem na supressão
completa dos instantes de satisfação.

11

Parte importante deste tópico incorpora trechos de documentos produzidos no âmbito dos trabalhos da Comissão
de Atualização dos Programas Nacionais de Formação Profissional dos Magistrados do Trabalho da ENAMAT,
instituída pelo Ato ENAMAT n.º 04/2018, posteriormente adaptados e já divulgados em outros espaços.
12
Consoante o relatório Justiça em Número 2019 (ano base 2018), há 329 cargos de magistrados trabalhistas não
providos em um universo de 3.928 cargos existentes, o que representa um déficit de 8% de cargos não providos em
relação aos cargos existentes (CNJ, 2019, p. 42).
13
O estoque de processos na Justiça de Trabalho é de 4.861.352, não obstante todo o esforço que resultou na
produção de 4.367.437 sentenças para um total de 3.460.875 casos novos. Dos casos pendentes, 2.414.961 referemse a processos de execução ainda inconclusos. A taxa de congestionamento é de 52,8% para um índice de
produtividade de 125,8% (CNJ, 2019, p. 36-45). Em outras palavras, trabalha-se muito, sem que se tenha a sensação
de concluir tarefas.
14

Para 2020, a Justiça trabalhista brasileira deve, como metas nacionais, identificar e julgar quantidade maior de
processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, com cláusula de barreira para tribunais com taxa
de congestionamento inferior a 25% (Meta 1); julgar, até 31/12/2020, 100% dos processos distribuídos até
31/12/2016, e pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017 (Meta 2); manter o índice de conciliação
na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2017/2018 (Meta 3); baixar quantidade maior de
processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente (Meta 5); identificar e julgar até
31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 1º grau e até 31/12/2018 no 2° grau (Meta 6);
bem como identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior (Meta 7);
realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável
(ODS), da Agenda 2030 (Meta 9); promover pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil (Meta 11);
e há ainda uma meta visando a redução do absenteísmo dos magistrados (Meta 10). Fonte:
https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/justica-do-trabalho. Acesso em: 20 de ago. de 2020.
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf. Acesso
em: 20 de ago. de 2020.
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Cada vez mais instada a administrar e participar da totalidade da vida judicial, a
magistratura, particularmente aquela de primeiro grau, vê-se chamada a responder
pela integralidade de um trabalho cada vez mais fragmentado, sobre o qual ela possui
pouco ou nenhum controle. Ela é protagonista de um cenário aparentemente sem
coadjuvantes em que os participantes nutrem expectativas silenciosas e pouco sabem
sobre o trabalho uns dos outros. O diálogo é difícil e sempre tenso, repleto de
demandas pessoais e institucionais. Advogados, servidores públicos, membros do
Ministério Público, jurisdicionados, todos exigem uma escuta permanente e atenta,
que, mesmo quando presente, nunca parece ser suficiente. A insatisfação geral parece
ser a tônica dos usuários do sistema de justiça.
Há muito o trabalho do juiz parece ter perdido sua dimensão de artesania,
estrangeirismo espanhol aqui apropriado para indicar o conjunto dos processos que
implicam na experimentação, investigação, espaços produtivos e produto final, pelos
quais o artesão transita para ter um resultado adequado, o que inclui, ainda, a
inventividade e a necessidade de métodos apropriados, sem compromisso com a
seriação.
O fim da artesania é consentâneo com as evidências estatísticas, que não deixam
margem à dúvida: litiga-se demasiadamente no país, e os contínuos esforços
empreendidos pela magistratura para reduzir seu estoque de processos parecem não
surtir efeitos. Tudo isso, por certo, amplia a sensação de ausência de efetividade, que é
cada vez mais cobrada para além da própria prestação jurisdicional. Postula-se agora
uma efetividade social, que seja, inclusive, capaz de erradicar comportamentos sobre
os quais o judiciário não possui qualquer controle. Diante de tais circunstâncias,
amplia-se a percepção de realização de um trabalho repetitivo e improdutivo,
porquanto jamais conclusivo.
Preocupados, os magistrados indagam-se se a litigiosidade excessiva seria um sinal de
expansão do conhecimento de direitos ou da incapacidade regulatória da sociedade,
que cada vez mais se volta para o juiz como uma autoridade mística, capaz de
solucionar todo e qualquer problema. Conquanto eles não tenham uma resposta,
difunde-se entre eles a impressão de que tais opções não são, necessariamente,
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excludentes e ambas constituem diagnósticos pertinentes: a incapacidade regulatória
talvez seja uma boa explicação para os litígios de padrão repetitivo (cuja apreciação
não mais seria possível sob uma ótica reducionista individual), assim como a ampliação
do conhecimento de direitos possa ajudar a entender o aparecimento de novos
litigantes.
Essa nova governança trouxe não só a preponderância dos números, mas também
cristalizou a figura do Juiz gestor, responsável pela administração de sua unidade
judiciária e pela efetivação de múltiplas políticas institucionais, mediante a gestão de
recursos escassos. Benchmarking, gestão por competências, modelagem de processos,
certificação e padronização de rotinas, compartilhamento de boas práticas são alguns
dos componentes de uma nova gramática que, subitamente, passou-se a exigir dos
magistrados. Instados a eliminar o tempo morto e a produzir sempre mais com menos,
os Juízes desdobram-se para reinventar seus ofícios diariamente e para atender às
crescentes demandas da sociedade. Gerir, julgar, executar, em moto-contínuo, um
volume improvável de processos fez aumentar o estresse e os riscos de adoecimento,
além de reduzir o espaço da subjetividade no trabalho. Com efeito, cada litígio é
doravante examinado pelo magistrado como um instantâneo, uma mera etapa de seu
trabalho. Não há mais tempo a perder, porque, premidas pelas demandas de uma
produção industrial de decisões, estas últimas se transformam em um retrato do
possível e das circunstâncias nas quais elas são proferidas.
Mais além, as profundas transformações recentes no âmbito normativo, com
“reformas” que atingem o direito material e também o processual, pouco qualificadas
do ponto de vista técnico-juridico e de duvidosa legitimidade do ponto de vista
sociopolítico, diante da rápida velocidade de sua positivação, agregam mais um
componente deletério para o cenário profissional contemporâneo. Seja pela espiral de
insegurança jurídica da diversidade de interpretações, seja pela redução abrupta do
volume de demandas, com oneração procedimental e restrições ao acesso à justiça,
elas alteram o espaço e o tempo da prática judiciária e desafiam o debate sobre o
papel da instituição como um todo, e do magistrado em particular, num contexto de
exclusão social elevada, de alto desemprego e de crescente precarização, desregulação
e desjudicialização de conflitos laborais.
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A reconfiguração da dimensão subjetiva do juiz com esse conjunto de variáveis e a
correlata emergência de uma objetivação do processo eliminam a idealização do
ingresso na carreira e conduzem à conformidade do possível. Do desejo inicial de
permanente entrega da justiça, passa-se à preocupação excessiva com a entrega
tempestiva da justiça para, ao final, desaguar na conformidade de uma entrega
possível, independente de suas dimensões de justiça. Nesse cenário, não é de se
estranhar que se amplie o adoecimento e a frustração, que exigem uma constante
reinvenção das fronteiras entre vida privada e profissional para salvaguardar o que
resta da dimensão subjetiva do magistrado.
A transformação é, sem dúvida, radical. Ela exige novas competências e habilidades,
além de novas posturas, e formula novas demandas de formação. Afinal, como
previamente indicado, nunca foi tão difícil ser juiz, ainda mais em um contexto de
grandes incertezas e profundo escrutínio da atividade judicial.
Entretanto, as respostas oferecidas têm ampliado a disfuncionalidade profissional
acima identificada, porque, ainda que não explicitem seus pressupostos, elas
concebem a decisão judicial como uma mercadoria, que deve ser produzida de forma
serial, forjada no mimetismo da iniciativa privada e pautada pelo gerenciamento
processual, sem qualquer inflexão republicana.
Esse conjunto de reflexões é essencial para compreender o cenário contemporâneo no
qual se insere a formulação de diretrizes de um programa nacional de formação
profissional, que, pela sua própria natureza, é um processo sempre em andamento e
permanentemente (re)avaliado.
1.4.2. Pressupostos

As notáveis transformações da sociedade contemporânea na entrada do século XXI,
em termos sociológicos, econômicos, políticos e tecnológicos, exigem do Judiciário
mudança de perspectiva para o cumprimento adequado de sua função institucional.
Essa alteração configura autêntica quebra de paradigma, com revisão dos referenciais
até então vigentes na instituição.
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Em primeiro lugar, a pressuposição de autossuficiência técnica do profissional
aprovado no concurso público, a dispensar formação específica, está superada pela
doutrina e pela avaliação da prática jurisdicional. O Juiz é sujeito de aprendizado
especializado constante ao longo de toda a carreira, com mais ênfase na fase de
formação inicial, e, embora domine os conhecimentos jurídico-dogmáticos básicos
aferidos no concurso, deve desenvolver as competências próprias para o exercício da
judicatura laboral, identificadas nos seus processos de trabalho característicos
(relacionamento com operadores, com a mídia e com a sociedade, gestão processual,
de materiais e pessoas, técnicas de conciliação judicial etc.) e transitar por saberes
usualmente desconhecidos da formação jurídica tradicional, como, entre tantos
outros, os aspectos não-racionais incidentes no percurso instrutório e decisório15 e o
exercício equilibrado do poder16. Essas competências, em linhas gerais, conformam-se
em conhecimentos (dimensão cognitiva), habilidades (dimensão funcional ou
operativa) e atitudes (dimensão atitudinal)17.
As competências profissionais são reconhecidas como pedras fundamentais do edifício
da formação para a prática profissional em geral em todo o mundo em literatura
largamente consolidada18. A aplicação desses modelos de ensino profissional, por sua
vez, ganha projeção cada vez maior inclusive e especialmente para os agentes
políticos19. Nesse particular, e no nível global, deve ser destacado o papel de alta
relevância na integração de práticas e no intercâmbio de experiências realizado pela
Organização Internacional de Treinamento Judicial (IOJT – www.iojt.org), da qual a
ENAMAT é associada, e que contempla mais de uma centena de entidades
especializadas de todo o mundo. O protagonismo dessa Organização, como entidade
sem fins lucrativos, é fundamental para a formação profissional de Magistrados em
todo o mundo, com a promoção de debates, estudos, conferências e publicações, na
15

No tópico: PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial. Campinas:
Millenium, 2003.
16
Por exemplo: DALLARI, Dalmo A. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996.
17

Sobre essas categorias, ver: ZARIFIAN, P. O objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001; e
DURAND, Thomas. L,alchimie de la compétence. Revue Française de Gestion, v. 127, n. 1, p. 84-102, 2000.
18

Como exemplos: HOULE, Cyril O. Continuing learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass, 1980; SCHON,
D. A. Educating the reflective practitioner: toward a new design for teaching and learning in the professions. San
Francisco: Jossey-Bass, 1990.
19
Para o diagnóstico, ver, em especial: ARMYTAGE, Livingston. Educating judges: towards a new model of judicial
learning. Boston: Kluwer Law Int., 1996.

26

Programa Nacional de Formação de Magistrados do Trabalho – 2020/2022

medida em que, a despeito das diversidades dos sistemas jurídicos e dos modelos de
recrutamento e de carreiras judiciárias, todos os Estados enfrentam desafios similares
em termos de efetividade da prestação do serviço público de Justiça e demandas por
uma nova visão do Judiciário em uma sociedade cada vez mais globalizada.
No âmbito da Justiça do Trabalho, sua conformação está definida institucionalmente
com a pioneira Tabela de Competências da Magistratura do Trabalho, única do gênero
no Brasil, publicada na Resolução ENAMAT n.º 07/2010, e sucessivamente revista e
atualizada. A última versão, atualmente vigente, está na Resolução ENAMAT n.º
25/2020, de 04 de junho de 2020, e contempla várias competências profissionais,
dispostas em eixos e subeixos temáticos, e descritas em suas dimensões de forma
individualizada. As suas dimensões, seguindo o mesmo marco teórico, definem
conhecimentos como “saber”, habilidades como “saber-fazer” e atitudes como “saberser, querer-fazer e querer-(con)viver” (art. 3º).
Em segundo lugar, e por esse motivo, o eixo formativo até então centrado apenas no
conhecimento da Ciência Jurídica e suas disciplinas (Direito do Trabalho, Direito
Administrativo, Direito Processual etc.) revela-se de todo insuficiente em três pontos.
Um deles é que a dimensão cognitiva não se esgota no próprio Direito. É indispensável
o aporte de saberes de outros ramos do conhecimento, como da Psicologia, da
Economia, da Sociologia e da Administração, por exemplo, que, para esse efeito,
devem ser internalizados com interdisciplinaridade e particularmente com
transdisciplinaridade. Nesse contexto, o eixo formativo desloca-se das disciplinas
científicas (formação acadêmica típica) para os conhecimentos dos processos de
trabalho (formação profissional típica), ou mais precisamente das categorias
epistemológicas (ciências formais) para as categorias gnosiológicas (saberes)20.
Outro ponto é a dimensão operacional a ser explorada, notadamente porque todos
esses saberes devem ser formulados na perspectiva da aplicação na prática da
jurisdição laboral, em seus processos de trabalho gerais e específicos (conciliar,
20

A centralidade dos saberes na práxis é desenvolvida com atenção por Michel Foucault. Ver, em especial:
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1997.
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instruir, gerir, relacionar-se etc.), como habilidades que devem ser desenvolvidas para
o exercício da profissão, ou seu saber-fazer concreto. Um último ponto é a dimensão
atitudinal, na medida em que os conhecimentos e as habilidades não bastam para a
competência, que apenas se realiza com o desejo de fazer como uma postura ativa e
crítica frente aos desafios concretos da realidade. Por isso, em síntese, o eixo
formativo não está centrado apenas no conhecimento e na visão reducionista de
dogmática jurídica, mas também nas habilidades e nas atitudes ou posturas do
profissional.
Em terceiro lugar, o exercício da jurisdição, até então pensado e realizado na
perspectiva da própria instituição prestadora do serviço, passa a ser considerado na
perspectiva do cidadão tomador do serviço de Justiça. Essa mudança referencial é
fundamental porque desloca o eixo analítico da categoria do “processo” como objeto
referencial da administração judiciária e mesmo da avaliação da performance
profissional do Juiz (quantidade de processos ingressados, solucionados, arquivados
etc.) para a categoria do “conflito” (qualidade da pacificação social nas dimensões
sociológica, psicológica, por exemplo, e não apenas jurídica), em que o processo é
apenas instrumental da própria solução do conflito. Pensada a formação profissional
deste ângulo, o Juiz passa a se dedicar mais à solução do conflito em si entre as partes,
que é exatamente o que o cidadão busca na instituição e o que justifica a sua
existência, e menos ao processo, que constitui o instrumento criado pelo Estado para
resolver o conflito, o que introduz a reflexão sobre a necessidade de reforma do
próprio sistema judiciário, e a releitura, dentro dele, do papel do Juiz como
protagonista21. A efetividade concreta da jurisdição pressupõe a centralidade na
pacificação do conflito, e não apenas a mera extinção de processos.
Em quarto lugar, os métodos de trabalho repetitivos e arcaicos em meio-papel
deslocam-se rapidamente para a simplificação e virtualização de rotinas.

A

incorporação de tecnologias nos processos de trabalho do Juiz constitui necessidade
imperiosa de racionalidade dos meios disponíveis e seus procedimentos, de celeridade
e de acessibilidade da própria Justiça. No mesmo sentido, a formação do Juiz, nesse
21

ARMYTAGE, Livingston. Reforming justice: a journey to fairness in Asia. Cambridge: Cambridge University Press,
2012.
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passo, deve não apenas se voltar para o ensino de tecnologias aplicadas à
Magistratura, mas também, ela própria, deve incorporar as ferramentas de educação
virtualizadas, como a educação a distância por plataforma web com suas diversas
ferramentas, acelerando e otimizando processos de aprendizagem, reduzindo custos
diretos e indiretos e universalizando o próprio acesso à formação aos Juízes do
Trabalho do Brasil22, incluindo a utilização de meios telepresenciais em cursos e
eventos promovidos pelas escolas judiciais.
A introdução do Processo Judicial Eletrônico - PJe em larga escala na Justiça do
Trabalho, por força da Resolução n.º 94, de 23/03/2012, do CSJT, com metas de
implementação progressiva ao longo dos anos, constitui significativo desafio na
atividade jurisdicional. Embora a utilização de sistemas informáticos para controle
processual seja uma realidade na Justiça Laboral há muitos anos, a introdução de um
sistema único, nacionalizado e integrado entre si e com outros sistemas internos e
externos (de registro de audiências e de estatística, ou de remessa de documentos a
outros órgãos, por exemplo), e com alteração e padronização de fluxos de trabalho,
deve

impactar

significativamente

no

modelo

de

prestação

jurisdicional,

particularmente nas Varas do Trabalho. Trata-se de uma autêntica reinvenção do
sistema de prestação do serviço público de Justiça, com impactos muito além da mera
alteração de softwares, a exigir reengenharia de gestão judiciária.
Não menos importante é a incorporação, nos modelos pedagógicos formativos
profissionais, do reconhecimento expresso de que o Magistrado, como sujeito em
processo educativo, é um adulto e um profissional. Essa circunstância básica,
pressuposta logicamente, passa por vezes despercebida e induz à utilização de técnicas
de ensino inadequadas e, em geral, de desenhos educacionais incompatíveis com os
objetivos e expectativas individuais e institucionais quanto ao resultado dessa relação
ensino-aprendizagem23. A aprendizagem, nesse âmbito, reúne cumulativamente

22

As peculiaridades da formação de profissionais no espaço público e os desafios da aplicação de técnicas de ensino
a distância são objeto de inúmeros estudos recentes no Brasil, dos quais se destaca: EDUCAÇÃO a distância em
organizações públicas: mesa-redonda de pesquisa-ação. Brasília: ENAP, 2006.
23
CROSS, K. P. Adults as learners. San Francisco: Jossey-Bass, 1981; HOULE, Cyril O. The design of education. San
Francisco: Jossey-Bass, 1991; KNOWLES, M. S. The modern practice of adult education: from pedagogy to
andragogy. Chicago: Follett, 1980; KOLBE, Kathy. Conative connection: uncovering the link between who you are
and how you perform. Beverly: Kolbe Corporation, 1997.
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características da educação de adultos, da educação profissional e da educação no
contexto do Magistrado como agente político sob premissas especialíssimas de
inserção sociopolítica.
Essa nova redefinição de parâmetros institucionais, reconhecida em diversos estudos
especializados24, introduz peculiares desafios para a formação de Juízes do Trabalho
que devem ser incorporados como pressupostos contextuais da presente proposta.
O Programa Nacional foi desenvolvido tendo em conta diversos condicionantes
institucionais, notadamente a previsão constitucional e regulamentar no âmbito do
Tribunal Superior do Trabalho – TST. Além disso, foram analisados os projetos e os
relatórios da Formação conduzidos pela ENAMAT, em Brasília, que já concluiu dezenas
de cursos, com sucessivos aperfeiçoamentos. Da mesma forma, foram consideradas as
inúmeras sugestões apresentadas pelas Escolas Regionais no âmbito da reunião do
Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho – SIFMT, que culminaram
em inovações normativas.
Uma delas é a introdução de diretrizes gerais à educação a distância (Resolução
ENAMAT n.º 06/2010); outra é a atualização da matriz de competências profissionais
da Magistratura do Trabalho (Resolução ENAMAT n.º 07/2010, atualizada e sucedida
pela Resolução ENAMAT n.º 18/2015 e, por último, pela Resolução ENAMAT n.º
25/2020); e, em especial, a regulamentação da formação inicial (Resoluções ENAMAT
n.ºs 01/2008 e 01/2009, com as alterações das Resoluções ENAMAT n.ºs 22/2019 e
23/2019) e da formação continuada em âmbito nacional e regional (Resoluções
ENAMAT n.ºs 09/2011, 10/2012, 13/2013, 14/2013 e 15/2014); que constituem as
principais diretrizes normativas vigentes para esse momento da formação profissional.
1.4.3. Objetivos

O Programa Nacional de Formação de Juízes do Trabalho tem o objetivo geral de
ampliar o sistema de formação de Magistrados do Trabalho e qualificar suas ações de
24

Ver, entre outros: CANDEAS, Ana Paula Lucena Silva. Valores e Judiciários: Juízes para o mercado ? Dissertação de
Mestrado. Curso de Mestrado em Direito. UNB, 2003; FARIA, José Eduardo. Direito e justiça: a função social do
judiciário. São Paulo: Ática, 1989; FRAGALE FILHO, Roberto. Apreendendo a ser juiz. RJ: Topbooks, 2008; FREITAS,
Graça Maria Borges de. O papel do juiz na sociedade contemporânea: entre a política, a economia, os valores
morais e as promessas do Estado Democrático de Direito – Uma abordagem da história do presente. Revista
Trabalhista - Direito e Processo, Rio de Janeiro: v.4, n.15, p.23-47, jul../set 2005.
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formação em nível nacional e regional, que, por sua vez, desdobra-se nos seguintes
objetivos específicos:
a) estimular a Formação de Formadores (profissionais de ensino em geral,
inclusive gestores) com habilitação geral ou específica no âmbito das Escolas
Judiciais;
b) reforçar as ferramentas de intercâmbio e de suporte aos processos formativos
de Alunos-Juízes, formadores e gestores;
c) estabelecer, validar, supervisionar e aperfeiçoar os processos de avaliação dos
Alunos-Juízes nos Módulos Nacional e Regionais;
d) apoiar a estruturação das Escolas Judiciais em todas as Regiões para fortalecer
a promoção de cursos de formação continuada nessas instituições;
e) disponibilizar a Formação Inicial (em âmbitos Nacional e Regional) para a
totalidade dos Magistrados do Trabalho por educação presencial ou
telepresencial, sejam eles recrutados regional ou nacionalmente;
f) disponibilizar a Formação Continuada (em âmbitos Nacional e Regional) para a
totalidade

dos

Magistrados

do

Trabalho

por

educação

presencial,

telepresencial e a distância.
1.4.4. Metas Gerais para 2020/2022

O êxito no alcance das metas do Programa anterior, com a redefinição e
aprimoramento de alguns elementos do processo pedagógico da Formação Inicial e
Continuada introduzidas pela Resolução Administrativa n.º 2061/2019, e, em especial,
pela edição das Resoluções ENAMAT n.ºs 01/2019 e 02/2019, introduziram a
necessidade de definir metas compatíveis com os novos desafios da atual fase de
desenvolvimento da Formação dos Magistrados do Trabalho. Para o presente biênio, a
satisfação do objetivo geral do Programa será realizada com o cumprimento integral
de seus objetivos específicos, que serão aferidos pelo alcance das seguintes metas
referenciais ao final do período de execução:
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a) Apoiar financeiramente as Escolas Regionais em ações formativas cujo impacto
seja explicitamente reconhecido no âmbito do SIFMT para o avanço de uma
cultura formativa da Magistratura do Trabalho;
b) Realizar processos avaliativos para além das tradicionais avaliações de reação e
de aprendizagem, que permitam uma retroalimentação institucional e
possibilitem o desenvolvimento de uma cultura avaliativa das atividades
realizadas no âmbito das Escolas Regionais, assegurando a cumprimento de,
pelo menos, um processo avaliativo institucional em cada um dos componentes
do SIFMT;
c) Assegurar que 50% do total de desembargadores e juízes de primeiro grau não
integrantes do quinto mais antigo tanto dos juízes titulares quanto dos juízes
substitutos, excluídos ainda os juízes em processo de vitaliciamento,
integralizem a carga horária mínima semestral exigida.
1.4.5. Linhas de Ação

As importantes transformações da sociedade contemporânea demandam das
instituições judiciárias a percepção da necessária alteração de referenciais. Os modelos
conceituais da prestação da jurisdição, agora em revisão, produzem impacto direto nas
linhas de ação do programa de formação.
A satisfação do objetivo geral e dos objetivos específicos recomenda o
estabelecimento de posturas e condutas integradas por todas as Escolas componentes
do Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho – SIFMT ao longo de
seu período de execução. Em seu cumprimento, são estabelecidas as seguintes linhas
de ação básicas do Programa:
a) fortalecimento do Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho
– SIFMT, com realização de reuniões periódicas, e consultas sobre questões de
interesse da formação, tanto presenciais quanto a distância, especialmente por
videoconferência;
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b) fornecimento, com a coordenação da ENAMAT e o apoio de parceiros como
instituições nacionais e estrangeiras conveniadas de suporte administrativo e
didático-pedagógico às Escolas Judiciais Regionais;
c) progressiva integração da área de pesquisa da ENAMAT, com os seus principais
parceiros (IPEA, PNUD e outros), no suporte de diagnóstico e de qualificação da
área de ensino como um tudo, com aplicação das pesquisas em
desenvolvimento para o reforço da formação.

1.4.6. Avaliação

A avaliação do andamento do Programa e do alcance de suas metas será realizado por
mecanismos de aferição das próprias Escolas e de seu desempenho, conforme apurado
junto aos Alunos-Juízes, aos Tribunais do Trabalho e às Escolas Judiciais, ouvidas outras
entidades sempre que necessário, da seguinte forma:
a) pela ENAMAT: periodicamente, por seu Conselho Consultivo;
b) pelas Escolas Judiciais: periodicamente, pelos seus órgãos diretivos;
c) pelo Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho – SIFMT: em
reuniões periódicas, no mínimo semestrais.
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2. ELEMENTOS METODOLÓGICOS
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Historicamente, os processos pedagógicos disciplinados, pautados pelo dogmatismo e
pela transmissão mecânica, dilaceraram até o cansaço a transmissão do conhecimento
jurídico e transformaram o processo de atualização e aperfeiçoamento em uma
maçante exigência burocrática menosprezada por conta do excesso de trabalho. Como
se isso não fosse suficiente, as práticas formativas inscritas na educação judicial
direcionam-se para um público que, diante das múltiplas possibilidades interpretativas,
pensa o erro como algo quase marginal, talvez mesmo inexistente.
Construir uma aula em ruptura com esses diferentes contextos, que utilize
metodologias que transfiram a responsabilidade pelo processo de aprendizagem do
professor para o aluno, e que seja capaz de fomentar a participação ativa e interessada
dos Juízes, é o grande desafio pedagógico das Escolas Judiciais. Pensar as possíveis
respostas para tamanho desafio impõe reconhecer que Juízes, como sujeitos de uma
prática profissional, produzem continuamente novos conhecimentos e retroalimentam
a reflexão em torno de seu trabalho, cuja transmissão passa pela reprodução do que se
sabe, pela exploração curiosa do que não se sabe e pela ruptura com a acomodação
que o saber cristalizado proporciona. Em outras palavras, dar protagonismo àqueles
que produzem, reproduzem e reinventam o conhecimento profissional é fundamental
para um processo formativo agradável, que resulte na melhoria dos processos de
trabalho e na ampliação da qualidade de seu resultado.
O processo de transformação social, sobretudo com a evolução da tecnologia,
desenvolveu um novo tipo de aluno, mais crítico, mais informatizado e com um
crescimento constante do nível de entendimento. Neste sentido, o juiz precisa
possibilitar que seu espaço de formação seja permeado de atividades significativas, de
atividades metodológicas que desenvolvam uma reflexão crítica sobre o conteúdo.
Entretanto, as dificuldades se encontram na maneira como a Escola Judicial, sociedade
e conhecimento tomam forma nas propostas de formação de juízes e
consequentemente, aparecem no planejamento e execução de suas atividades
judicantes.
Não há, por certo, procedimento de ensino específico que resulte necessariamente na
obtenção desse protagonismo e, nesse sentido, todas as estratégias pedagógicas
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devem ser empregadas, desde que não se transformem na transmissão hierarquizada
de conhecimentos, despida de diálogos e criticidade.
Não se trata, contudo, de produzir um simulacro do cotidiano para produzir respostas
definitivas, mas de incrementar uma consistente reflexão sobre práticas judiciais e os
desafios da profissão.

2.1. Princípios da Formação de Juízes
A formação de Juízes do Trabalho, do ponto de vista metodológico, está fundada nos
seguintes princípios básicos que informam sua realização ao longo do percurso
formativo:
a) sistematicidade e progressividade da aquisição e aplicação prática dos saberes
da formação no exercício profissional;
b) acessibilidade plena, pelos Juízes, aos instrumentos e às oportunidades de
formação;
c) democratização interna, transparência e ética, nas Escolas, dos processos de
construção, gestão e compartilhamento dos saberes do exercício profissional;
d) respeito pleno à liberdade de entendimento e de convicção do Aluno-Juiz em
todo o itinerário formativo, entendido desde o planejamento pedagógico até a
avaliação;
e) caráter profissionalizante e institucional dos elementos e processos formativos;
f) integração sistêmica das unidades de formação em torno dos objetivos
comuns;
g) compartilhamento de ações e decisões de formação entre Tribunais e Escolas
Judiciais das respectivas Regiões;
h) postura ativa e interativa dos Alunos-Juízes no processo de aprendizagem com
o privilégio para técnicas de ensino dialógicas, participativas e de
compartilhamento de saberes, práticas e experiências;
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i) inserção tutelada, individualizada e progressiva no meio ambiente profissional
e nas atribuições funcionais do cargo.

2.2. Objetivo Geral da Formação de Juízes
A Formação tem por objetivo geral propiciar aos Magistrados do Trabalho formação
profissional tecnicamente adequada, eticamente humanizada, voltada para a defesa
dos princípios do Estado Democrático de Direito e comprometida com a solução justa
dos conflitos, com ênfase nas competências teórico-práticas básicas para o exercício
da função na perspectiva do caráter nacional da instituição judiciária trabalhista25. Essa
formação realiza-se em âmbito nacional, por atividades de ensino conduzidas
diretamente pela ENAMAT, e em âmbito regional, a cargo das Escolas Judiciais.
A realização desse objetivo geral pressupõe a identificação das peculiaridades dos
processos de trabalho26 da profissão do Juiz do Trabalho no âmbito do exercício da
jurisdição trabalhista de primeiro grau, em Varas do Trabalho, sua integração na
carreira e sua interação com as demais instâncias sociais e políticas intervenientes nas
rotinas profissionais de solução jurisdicional de conflitos.

Esse objetivo geral

desdobra-se em três objetivos específicos: a) intercâmbio pessoal e profissional; b)
aquisição de novas competências profissionais; e c) desenvolvimento de competências
profissionais já adquiridas na formação inicial.
Ao longo do processo de Formação, é desejável que o Juiz adquira e desenvolva o
contorno do perfil de profissional necessário e suficiente para o cumprimento pleno de
sua precípua função de agente político, em termos de conhecimentos, habilidades e
atitudes, que envolvem essencialmente, mas não exclusivamente, as seguintes

25

o

Art. 1 da Resolução ENAMAT n.º 09/2011, e alterações pelas Resoluções ENAMAT n.º 13/2013 e 15/2014; art. 28
da Resolução Administrativa n.º 1.158/2006.
26

A definição de competências fundadas nos processos concretos de trabalho do Juiz é o ponto de partida
necessário identificado na doutrina especializada em formação profissional, dos quais se destacam: ARMYTAGE,
Livingston. Educating judges: towards a new model of judicial learning. Boston: Kluwer Law Int., 1996; KUNZLER,
Acácia. Conhecimento e competências no trabalho e na escola. Rio de Janeiro: Boletim Técnico do Senac, v. 28, n.
2., maio/ago., 2002; SANTOS, Boaventura de Sousa (Dir.). O recrutamento e a formação de magistrados: uma
proposta de renovação. Coimbra: Observatório Permanente da Justiça Portuguesa – Centro de Estudos Sociais.
Faculdade de Economia – Universidade de Coimbra, 2001. 2 v.; ZARIFIAN, P. O objetivo competência: por uma nova
lógica. São Paulo: Atlas, 2001.
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competências, detalhadas na vigente Tabela de Competências da Magistratura do
Trabalho27:
a) Praticar relacionamento institucional colaborativo com a Presidência,
Ouvidoria, Corregedoria, Escola Judicial, além de outros setores institucionais;
b) Identificar o sentido coletivo e integrativo da profissão e as formas de
cooperação e diálogo entre os protagonistas do trabalho judicial;
c) Exercer a magistratura com empatia;

d) Demonstrar raciocínio compreensivo do caráter multidimensional integrado
dos Direitos Humanos e Fundamentais das populações vulneráveis;
e) Atuar com consciência ética e conduta proativa, crítica e independente, para
garantir o respeito ao interesse público, à cidadania, ao Estado de Direito e à
democracia;
f) Atuar com conhecimento sobre os grandes dilemas éticos, concretos e políticos
da contemporaneidade;
g) Compreender a correlação entre a vida privada e a vida pública e seu impacto
na atuação do magistrado, inclusive nas redes sociais;
h) Exercer suas funções e cargos com diligência e compreensão das restrições que
a atividade da magistratura impõe a atuação política;
i) Utilizar

na

prática

decisória

argumentos

eticamente

consistentes,

contextualmente coerentes, e em consonância com princípios constitucionais;
j) Saber atuar com imparcialidade, sem influências político-partidárias;
k) Compreender o impacto do gênero, raça e diversidade, sobre a atuação da
magistratura, a participação feminina no Poder Judiciário, as desigualdades e
discriminações da questão no mundo do trabalho;

27

Resolução ENAMAT n.º 25/2020.
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l) Examinar o escrutínio público das decisões judiciais e entender os aspectos de
visibilidade externa para saber lidar com questões envolvendo a relação entre
notícia e verdade, julgamento e mídias sociais, rapidez e realidade;
m) Conhecer os impactos das novas tecnologias na jurisdição e manusear os
instrumentos disponíveis e facilitadores do trabalho com a participação de
todos os sujeitos envolvidos;
n) Examinar as possibilidades de adoecimento no mundo do trabalho,
compreendendo aspectos e questões para vida saudável na atividade judicial;
o) Promover o meio ambiente de trabalho saudável;
p) Observar a inter-relação entre Direito do Trabalho e Economia;
q) Aplicar práticas efetivas de resolução de conflitos, identificadas a partir da
análise do padrão de litigância;
r) Praticar gestão eficiente de pessoas, materiais e processos e empregar atos
administrativos com adequação, em busca da efetividade da prestação
jurisdicional;
s) Aplicar métodos consensuais de resolução de disputas individuais e coletivas;
t) Dirigir com instrumentalidade a instrução probatória oral, documental e
pericial em contraditório;
u) Elaborar atos decisórios, fundados em raciocínios logicamente estruturados,
utilizando argumentos coerentes e eticamente contextualizados;
v) Demonstrar domínio do idioma falado e escrito na atuação nos casos
judiciários;
w) Assegurar a efetividade dos direitos fundamentais e das partes; e
x) Aplicar procedimentos que confiram celeridade e efetividade à execução
trabalhista.

2.3. A Importância dos Eixos de formação
O alcance dos objetivos da Formação Continuada é realizado mediante a execução das
atividades formativas de acordo com conjuntos de áreas temáticas, nas quais as
competências profissionais necessárias ao exercício da função são desenvolvidas.
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As competências profissionais, como exposto, são adquiridas e desenvolvidas em três
dimensões distintas: cognitiva (conhecimentos; saber-saber), funcional (habilidades;
saber-fazer) e atitudinal (atitudes; saber-ser, querer-fazer e querer-(con)viver).
Embora, do ponto de vista teórico, as competências possam ser dissociadas em três
campos separados, sua aquisição e desenvolvimento ocorrem operacionalmente de
forma integrada e sincrônica, uma vez que apenas uma das dimensões não é, primeiro,
suficiente a habilitar o Magistrado à profissão, ou, segundo, adequada para retratar a
complexidade de seu conteúdo ocupacional. A extensão, a dinâmica e a complexa
interação das instâncias cognitivas, atitudinais e funcionais do Magistrado, na
perspectiva de suas atribuições como agente de Estado, qualificam-no como um
profissional singular no mundo do trabalho a exigir uma formação profissional
altamente especializada em matriz pedagógica própria no universo da gestão de suas
competências.
Nesse sentido, e mais além, as peculiaridades do sistema de recrutamento e a
plenitude das competências profissionais impõem que os conteúdos da Formação do
Juiz do Trabalho envolvam praticamente todos os temas comuns a qualquer
Magistrado do Trabalho, seja ele Substituto Vitalício ou Titular de Vara. A diferença
que os separa está muito mais associada à necessidade de aprofundamento no
desenvolvimento de certas competências (grau de aptidão ou domínio) do que
propriamente à aquisição de novas competências. Competências gerenciais mais
afeitas ao Juiz Titular de Vara do Trabalho (gestão de pessoas e processos de trabalho
em Vara, por exemplo) devem ser adquiridas pelo Juiz Substituto, visto que, pelo
menos em tese, é possível que o Magistrado Substituto venha a responder por
Unidade Judiciária, ainda que temporária ou interinamente. Essa circunstância limita,
se não invalida, qualquer critério de definição de competências estritamente fundado
nas classes da carreira da Magistratura do Trabalho.
Por outro lado, os critérios constitucionais e legais de definição de competência
jurídica (procedimental inclusive) permitem destacar o conteúdo ocupacional do Juiz
do Trabalho de outros Magistrados. As características específicas mais típicas do
Processo do Trabalho, com procedimentos – em linhas bem gerais – de intensa
concentração, oralidade, celeridade, gratuidade, instrumentalidade das formas, ênfase
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na conciliação e irrecorribilidade imediata de decisões interlocutórias, por exemplo,
tornam as competências profissionais do Juiz do Trabalho particularmente
diferenciadas. Embora existam diversos conhecimentos, habilidades e atitudes comuns
e compartilhados com outros Magistrados, há inúmeros bem singulares.
Portanto, o critério mais adequado para a organização dos eixos temáticos dos
conteúdos está associado com a especificidade dos conteúdos ocupacionais do Juiz do
Trabalho, em comparação com os Juízes de outros ramos. Embora não se possa negar
que mesmo competências gerenciais tenham muitos paralelos entre todos os
Magistrados, as diferenças dos fundamentos jurídicos e sociais, e mesmo a distinta
operacionalização administrativa e funcional entre elas, justificam o tratamento
especializado.
Em termos gerais, portanto, a organização dos eixos temáticos em quatro vertentes
(eticidade, alteridade, resolução de conflitos, direito e sociedade) merece retratar a
multiciplidade de questões e visões que o magistrado do terceiro milênio precisa
dominar.
Nessa esteira, cumpre enfatizar que as competências devem ser desenvolvidas em
todas as suas dimensões. Por isso, não se trata tão-somente de “eixos de
conhecimentos”, mas sim de “eixos de competências” propriamente. Embora os
conhecimentos sejam preponderantes em várias dessas competências, eles não as
esgotam, e deve haver franca valorização na integração sincrônica desses
conhecimentos com as habilidades e as atitudes que completam a plena operatividade
do complexo conteúdo ocupacional do Juiz do Trabalho. Por isso, e mais do que
apenas tratar de competências, os eixos devem enfocar principalmente o caráter
teórico-prático de seu desenvolvimento. A abordagem puramente teórica, na maior
parte das vezes, é desnecessária ao novo Magistrado, já submetido a extenso e intenso
processo de recrutamento baseado na demonstração de domínio cognitivo; a
abordagem puramente prática, por outro turno, pode perder seu referencial teórico
que fundamenta e justifica a atitude ou habilidade.
Portanto, as competências estabelecidas na Resolução ENAMAT nº 25/2020 podem ser
adquiridas e desenvolvidas por metodologias comuns a outros ramos do conhecimento
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(aulas expositivas, seminários etc.), mas, pelo seu caráter profissionalizante, estão
imersas no trabalho concreto e real do cotidiano do Juiz e devem privilegiar essa
circunstância. Por isso, a preparação funcional tem importância peculiar para o
Magistrado. Também é de especial importância a prática funcional em laboratórios
judiciais (com simulações de audiências, por exemplo) e com exercício jurisdicional
tutelado (prática tutelada) e a constante integração e troca de experiências
profissionais (com Juízes e Servidores).
Os eixos teórico-práticos vigentes encontram-se discriminados e detalhados na
Resolução ENAMAT n.º 25/2020, que define as categorias de “competência”,
“dimensões”, “eixo” e “subeixo”. A normativa trata das competências em sua
plenitude para toda a carreira, envolvendo tanto a formação inicial como a formação
continuada, e descreve as competências nos âmbitos de atuação dos cargos de Juiz do
Trabalho Substituto (Vitaliciando ou Vitalício), Juiz Titular de Vara do Trabalho e
Desembargador do Trabalho. Em seu anexo, promove o detalhamento minucioso das
dimensões das competências, retratadas em conhecimentos, habilidades e atitudes.

2.4. Os Novos Eixos da Formação dos Magistrados 28
Possuir três anos de experiência jurídica e um diploma de Bacharel em Direito são as
duas únicas exigências objetivas postas pela legislação para aquele que deseja
ingressar na Magistratura, além, naturalmente, do êxito no concurso público de provas
e títulos. Não seria, portanto, exagero afirmar que o conhecimento solicitado é
essencialmente aquele obtido ao longo do curso jurídico realizado em instituição de
ensino superior.
Pode-se ainda postular que, com as regras definidas pelo CNJ em suas Resoluções n.ºs
75/2009 e 118/2010, foram introduzidas três novas exigências: a) vida proba atestada
por sindicância de vida pregressa e investigação social; b) higidez física e mental
comprovada pelo correspondente exame de sanidade; e c) aptidão identificada por
exame psicotécnico. Entretanto, nenhuma dessas novas três exigências apresenta o
28

Este tópico incorpora trechos de documentos produzidos no âmbito dos trabalhos da Comissão de Atualização dos
Programas Nacionais de Formação Profissional dos Magistrados do Trabalho da ENAMAT, instituída pelo Ato
ENAMAT n.º 04/2018, posteriormente adaptados e já divulgados em outros espaços.
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caráter objetivo das precedentes, o que torna extremamente difícil sua verificação.
Percebe-se, assim, que as recentes inovações não decorrem das novas circunstâncias
profissionais, mas foram introduzidas a partir de uma leitura abstrata da profissão.
Na prática, embora o concurso público de provas e títulos para ingresso na
magistratura seja um relevante atestado do domínio de uma dimensão cognitiva
necessária para a prática profissional, ele não evidencia o domínio de outros
conhecimentos teóricos de áreas afins (Psicologia, Economia, etc.), e tampouco das
habilidades e atitudes por parte dos candidatos para o exercício da profissão.
No âmbito da ENAMAT, muito já foi feito, e, como qualquer processo educativo, a
formação

profissional

é

um

projeto

sempre

em

permanente

revisão

e

aperfeiçoamento, porque o que se deseja é incrementar o conhecimento acumulado,
propiciando uma articulação entre formação inicial e continuada a partir de uma lógica
de continuidade, ou seja, esses momentos formativos não podem ser vistos como
estanques e conclusivos.
A formação inicial deve antecipar necessidades da formação continuada, que, por sua
vez, deve ser um prolongamento, uma revisitação da formação inicial. Em outras
palavras, a formação inicial tem por objetivo expor o novo magistrado às
circunstâncias de seu ofício e possibilitar a construção de um olhar privilegiado sobre
suas práticas profissionais, introduzindo novos conhecimentos, especialmente trans ou
interdisciplinares e não-dogmáticos, e as habilidades e atitudes para o início
profissional. Aqui, não se trata de reproduzir conteúdos dogmáticos longamente
transmitidos no período de formação universitária e exaustivamente aferidos pelo
concurso público. Não se trata, tampouco, de produzir um mimetismo profissional
oferecendo respostas prontas e acabadas para os novos magistrados. Pretende-se,
inequivocamente, possibilitar a elaboração de uma reflexão coletiva sobre as práticas
profissionais levando os recém-ingressados a compreenderem as dificuldades do
trabalho da magistratura.
A formação continuada, por sua vez, deve proporcionar uma reflexão sobre essas
mesmas práticas profissionais, retroalimentando-as de modo a produzir oportunidades
de melhoria e satisfação profissional, e aprofundar ou qualificar esses conhecimentos,
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habilidades e atitudes já adquiridos na formação inicial, e, em alguns casos, introduzir
novos, como aqueles relativos à novas atribuições profissionais que podem surgir ao
longo da carreira (gestão de Tribunais, atuação em CEJUSCs, etc.).

O foco é

problematizar o cotidiano da magistratura, especialmente de seu exercício
profissional. Ela deve ser uma reflexão contínua sobre o fazer judicial e sobre as
cambiantes circunstâncias fáticas e normativas de sua realização. Não se trata,
contudo, de ignorar a teoria ou de transformar a prática em simulacro. Na verdade,
tem-se aqui um importante processo de alimentação recíproca em que a revisitação da
prática estimula a reflexão, a qual, por sua vez, amplia o horizonte de possibilidades
daquela.
Por fim, entende-se que o fio que une as pedras nesse longo e permanente itinerário
formativo deve ser articulado em torno de quatro eixos: a) Eticidade; b) Alteridade; c)
Resolução de Conflitos; e d) Direito e Sociedade.
No primeiro eixo, propõe-se uma reflexão sobre o que é ético e moral, sobre as
possibilidades de caracterização de alguém que age dessa forma em contextos
profissionais. Não se trata, portanto, de discutir uma ética abstrata, mas de refletir
sobre dilemas éticos no âmbito do exercício profissional. Oferta-se, aqui, uma
competência cognitiva para que o magistrado possa conhecer os regramentos
normativos da profissão, bem como seus códigos de ética elaborados pelo CNJ e pelo
movimento associativo internacional. Propõe-se uma reflexão em torno do dever de
reserva e das liberdades individuais, assim como das tensões entre vida pública e vida
privada e como tudo isso se articula com cidadania e espaço público.
No segundo eixo, dá-se ênfase a questões de alteridade, intersubjetividade e
reconhecimento recíproco que exigem do magistrado um contínuo e permanente
esforço de compreensão do Outro. Como pensar a relação do magistrado com os
outros e seu largo universo de expectativas é a chave do esforço cognitivo proposto.
No terceiro eixo, consagrado à resolução de conflitos, mais do que fomentar uma
discussão sobre o processo de elaboração da decisão judicial, o que se deseja é
proporcionar uma reflexão sobre o que é o conflito judicial e quais são os padrões de
litigância trabalhista. Evidenciar que o processo decisório não corresponde ao
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arbitramento da verdade pelo magistrado, mas se traduz na construção coletiva da
narrativa mais crível para os fatos controversos a partir das interações havidas entre os
protagonistas da lide, ou seja, que a decisão judicial não está posta pela consciência do
magistrado, mas é construída pelas partes em sua interação com o julgador é o grande
desafio inscrito nesta terceira parte. Mais além, a solução adequada de conflitos passa
pela compreensão do papel da conciliação e da mediação conduzidas com técnicas
adequadas, mas, em especial, com limites éticos bem demarcados, em que a
celebração dos acordos é o resultado da maturidade e da vontade esclarecida das
partes na solução dos seus conflitos com concessões recíprocas, e não uma imposição
precarizante do Estado-juiz ou tampouco um mero indicador de milhagem produtivista
para fins estatísticos.
Finalmente, no quarto e último eixo, o exame da interface Direito e Sociedade tem por
objetivo compreender o papel do poder judiciário na sociedade contemporânea,
particularmente no ambiente democrático pós 1988 no Brasil. Ele procura articular
Poder Judiciário e democracia, desvendando questões relacionadas com o perfil
socioeconômico da magistratura, o impacto da tecnologia, as possibilidades de
adoecimento, a importância da sustentabilidade e a necessária accountability judicial,
aqui pensada em termos de escrutínio público e transparência.
2.4.1. Eixos na Formação Inicial

A Formação Inicial dos Magistrados do Trabalho realiza-se em todo o período de
vitaliciamento dos Juízes do Trabalho Substitutos, em âmbito nacional, por Curso
Nacional ministrado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados do Trabalho – ENAMAT, disciplinada em ato específico, e, em âmbito
regional, por Cursos Regionais de Formação Inicial, ministrados pela Escola Judicial da
Região respectiva, na forma da presente Resolução, constituindo requisitos para o
vitaliciamento.
Desenvolvido em momentos distintos, o itinerário da formação inicial engloba: a)
Formação Inicial Nacional; e b) Formação Inicial Regional.

45

Programa Nacional de Formação de Magistrados do Trabalho – 2020/2022

A Formação Inicial Nacional ocorrerá em Brasilia, tão logo quanto possivel após a
posse, e perdurará no mínimo por 4 semanas e 120 horas-aula, admitindo-se,
excepcionalmente, sua realização posterior quando a logística assim exigir, em especial
quando o número de juízes em formação for incompatível com a prática pedagógica
pretendida.
Não há exigência de distribuição equânime de carga horária entre os quatro eixos,
cabendo à Direção da Escola Judicial priorizar as questões mais relevantes para a
formação profissionalizante dos alunos-juízes de acordo com a situação vivente.
A estrutura curricular mescla conteúdos teóricos com laboratórios de atividades
práticas, sendo que nestes devem ser desenvolvidas oficinas de casos, práticas
simuladas e visitas contextualizadas. O curso exige presença integral e é etapa
fundamental para a transição profissional e o ingresso contextualizado na profissão.
A Formação Inicial Regional começará imediatamente após a conclusão do Curso
Nacional na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do
Trabalho – ENAMAT, ou, não sendo possível, logo após a posse. A Formação Inicial
Regional, por sua vez, é constituída de duas fases básicas: a) Formação Inicial Regional
Concentrada; e b) Formação Inicial Regional Difusa.
A fase de Formação Inicial Regional Concentrada terá duração de no mínimo 60 dias,
quando os Juízes do Trabalho Substitutos em fase de vitaliciamento deverão
permanecer à disposição da Escola Judicial Regional respectiva, com aulas teóricopráticas e atividades supervisionadas, para a progressiva aquisição e desenvolvimento
de competências profissionais, bem como sua inserção paulatina na jurisdição, que
serão desenvolvidas em duas etapas sucessivas:
a) Curso Regional de Formação Inicial;
b) Protocolo de Ingresso Supervisionado na Jurisdição.
O Curso Regional de Formação Inicial, com duração de, no mínimo, 30 dias e de 140
horas-aula, será composto dos mesmos 4 eixos fundamentais, alinhados e integrados
com o Curso Nacional de Formação Inicial, cujas matérias, conteúdos, objetivos e
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cargas horárias estão descritas em Resolução específica da ENAMAT. Atente-se que os
eixos, matérias, conteúdos, objetivos e cargas horárias descritas são mínimos,
podendo ser ampliados de acordo com a necessidade e conveniência da Escola Judicial
conforme as especificidades da prestação jurisdicional na Região.
A seu turno, o Protocolo de Ingresso Supervisionado na Jurisdição, com duração de
no mínimo 20 dias úteis e 140 horas-aula, iniciará após a conclusão do Curso Regional
e será conduzido para permitir a progressiva aplicação prática das competências
profissionais, consistentes em conhecimentos, habilidades e atitudes, no exercício
jurisdicional. O Protocolo seguirá o roteiro mínimo abaixo, integrado por atividades
que serão definidas de comum acordo com a Administração do Tribunal, a fim de
garantir a regularidade da prestação jurisdicional nas Varas ou Unidades em atuação,
sem prejuízo da necessária qualidade das ações formativas dos novos Magistrados. A
condução do protocolo será realizada por Magistrado Tutor devidamente habilitado.
O Protocolo de Ingresso na Jurisdição busca assegurar que o Juiz ingressante conheça
todos os processos de trabalho da jurisdição trabalhista de modo a compreender que
seus atos decisórios são elaborados a partir de um trabalho coletivo. O amplo
conhecimento dessa engrenagem jurisdicional é fundamental para a realização de um
trabalho compartilhado e para a obtenção de um resultado satisfatório.
Na verdade, as etapas do Curso Regional de Formação Inicial devem propiciar uma
transição segura para o novo mundo profissional, que o juiz ingressante descobre ao
longo dos 60 dias subsequentes ao Curso Nacional de Formação Inicial. Como todo
exercício

de

iniciação, compartilhar

conhecimentos teóricos e práticos é

absolutamente essencial para que o novo mundo profissional seja visto como um
desafio positivo, como espaço de construção coletiva de um sentido de justiça.
Ao fim dos 30 dias da Formação Nacional e dos 60 dias da Formação Regional, o juiz do
trabalho ingressante deve estar pronto para enfrentar os desafios do cotidiano de sua
nova vida profissional.
A fase de Formação Inicial Regional Difusa inicia-se após a conclusão integral das
etapas da Fase Concentrada e perdurará ao longo do restante do período de
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vitaliciamento, cabendo aos Magistrados o cumprimento de, no mínimo, 40 horas-aula
de atividades específicas de Formação Inicial em cada um dos dois semestres
gregorianos imediatamente seguintes ao final da fase anterior, de acordo com os 4
eixos comuns e os cursos e conteúdos indicados abaixo.
Observe-se que as atividades específicas de Formação Inicial, em cada semestre,
consistem de:
I – 16 horas-aula de um Curso Regional, de participação obrigatória pelos vitaliciandos,
oferecido compulsoriamente e escolhido pela Escola Regional dentre o elenco de
cursos indicados;
II – 16 horas-aula de um Curso Regional, de participação obrigatória pelos
vitaliciandos, oferecido compulsoriamente pela Escola Regional, com temática definida
pela própria Escola de acordo com as suas especificidades regionais e seu projeto
pedagógico, mas necessariamente dentro de um dos 4 eixos comuns;
III – 8 horas-aula, certificadas de Cursos livremente escolhidos pelo Magistrado
vitaliciando dentro do elenco oferecido pela Escola Regional ou pela ENAMAT,
inclusive como conteúdos de Formação Continuada.
Embora seja inegável que o concurso público para ingresso na magistratura produza
uma certificação do conhecimento necessário para o futuro exercício profissional,
pode-se postular, sem maiores dificuldades, que esse conhecimento pouco certifica
quanto ao mérito acadêmico pretérito e tampouco quanto à experiência profissional
prévia. Na verdade, ele pouco evidencia as aptidões profissionais dos candidatos, que,
não por outra razão, são submetidos a uma formação subsequente, preliminar ao
exercício profissional, que corresponde aos cursos nacional e regional de Formação
Inicial.
Deve-se, por conseguinte, observar que, nos dezoito meses subsequentes, o Juiz do
Trabalho ingressante vivenciará, em pleno exercício da jurisdição, seu processo de
vitaliciamento, bem como o prolongamento de sua formação inicial. Naturalmente,
esta nova etapa de seu itinerário formativo – Formação Inicial Difusa – deve ser
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efetuada em sintonia com os eixos dos cursos nacional e regional de formação inicial,
porquanto a transição segura preconizada como objetivo nos referidos cursos não se
esgota ao cabo dos primeiros três meses.
Estruturada em torno desses momentos distintos – nacional e regional em sucessivas
etapas – e de quatro eixos de conteúdo – Eticidade, Alteridade, Resolução de Conflitos
e Direito e Sociedade –, a Formação Inicial convida o juiz ingressante e em
vitaliciamento a realizar uma imersão em seu novo ethos profissional, a refletir sobre
as complexidades e dificuldades de seu trabalho. Dela não emerge, contudo, um
magistrado pronto e acabado para atuar por longos anos ininterruptos. Ao contrário,
porque processos formativos são uma exigência para toda a vida e dessa cobrança
nem mesmo magistrados escapam.
2.4.2. Eixos na Formação Continuada

Não há juiz pronto e devidamente certificado seja pelo concurso e/ou pelos cursos
nacional e regional de Formação Inicial, seja pela obtenção do vitalicimento. Longe
disso, entende-se que o processo formativo do aluno-juiz é contínuo e permanente.
Este se insere, portanto, na perspectiva de uma educação ao longo da vida com suas
vantagens de flexibilidade, diversidade e acessibilidade no tempo e no espaço. De fato,
com a perspectiva de uma educação permanente, sugere-se, de um lado, uma
resposta às exigências de adaptação diante das mudanças proporcionadas pelas
transformações da vida profissional e, de outro lado, a possibilidade de uma
construção contínua da pessoa, de seu saber e de suas aptidões, assim como de sua
capacidade para julgar e agir.
Em outras palavras, tem-se que uma educação ao longo da vida deve contribuir tanto
para o desenvolvimento de uma percepção de si e de sua inserção no mundo quanto
para um aperfeiçoamento profissional que consiga dar conta das cambiantes
circunstâncias da vida.
Ora, diante desse contexto de poucas certezas e contínuas mudanças, poder-se-ia
argumentar que elaborar um plano nacional de formação continuada para a
magistratura trabalhista seria um trabalho desnecessário e inócuo, pois ele
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dificilmente conheceria alguma perenidade. Nada mais equivocado, contudo, porque
não se trata de engessar conteúdos de forma prescritiva em um documento
institucional, mas, ao contrário, de fixar tão somente diretrizes pedagógicas que
balizem a múltipla oferta de conteúdos a serem disponibilizados no âmbito da
formação continuada, cuja realização constitui um dever deontológico, conforme
exigência inscrita no Capítulo X (artigos 29 a 36) do Código de Ética da Magistratura.
Busca-se, portanto, fornecer parâmetros para uma formação continuada que
contribua para o incremento de um serviço de qualidade na administração de Justiça,
que conduzam à máxima proteção dos direitos humanos e ao desenvolvimento dos
valores constitucionais e que ampliem as possibilidades de diálogo, os sentidos de
alteridade e a compreensão dos Outros. É, sem dúvida, nesse contexto que se
empresta sentido ao objetivo geral da Formação Continuada da magistratura
trabalhista: propiciar uma formação profissional tecnicamente adequada, eticamente
humanizada, voltada para a defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito e
comprometida com a solução justa dos conflitos.
Mas, para além dessas pretensões de incremento da qualidade, de valorização
constitucional e de ampliação dos sentidos de alteridade, a Formação Continuada
constitui-se também em exigência para mobilidade (remoção e permuta) e promoção
na carreira profissional, para licenças de estudo e aperfeiçoamento e convocação para
o Tribunal, e para participação em sua vida administrativa (direção de foro, comissões
de concurso, conselhos pedagógicos das escolas judiciais), razão pela qual as escolas
regionais estão obrigadas a oferecer um mínimo de 60 horas de atividades formativas
por semestre (artigo 3º, § 3º, da Resolução ENAMAT n.º 09/2011).
Desenvolver estratégias locais para que a oferta de cursos de formação continuada
seja compatível com as exigências colocadas pela matriz proposta é fundamental para
seu êxito.
Nesse sentido, as Escolas Judiciais trabalhistas devem pautar-se por três princípios:
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a) aproveitamento recíproco dos cursos de formação inicial difusa e continuada,
ou seja, todos os cursos são simultaneamente oferecidos para magistrados em
processo de vitaliciamento quanto vitalícios;
b) estabelecimento de programação semestral que possibilite aos magistrados
organizar-se de forma a melhor aproveitar a oferta de cursos em consonância
com seus interesses, sem prejuízo das atividades jurisdicionais; e
c) adoção de dois eixos transversais – conjuntura e ludicidade – que emprestam
uma dinâmica específica à oferta de cursos construída pelas Escolas.
Com efeito, os eixos transversais contribuem, por um lado, para a contextualização da
oferta e, por outro lado, para uma significação prazerosa da atividade formativa. Em
outras palavras, a conjuntura é força-motriz das escolhas de conteúdo ao refletir os
debates, os impasses, a crítica da atualidade profissional, enquanto a ludicidade
constitui-se em resposta às dificuldades profissionais decorrentes de um contexto de
grandes incertezas e profundo escrutínio da atividade judicial.
Em suma, os referidos eixos constituem-se em um balizamento transversal da oferta,
devendo estar presentes em todas as atividades de formação continuada das Escolas
Judiciais.
Os quatro eixos estão subdivididos em diversos subeixos, que agregam as diversas
competências profissionais objeto de formação, e que, por sua vez, apresentam as
descrições e dimensões (em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes)
respectivas de forma detalhada em Resolução específica periodicamente revisada e
atualizadas diante das transformações da sociedade e das práticas judiciárias.

2.5. Aspectos Didático-Pedagógicos
2.5.1. Técnicas de Ensino

As técnicas de ensino adotadas na formação devem ser hábeis para a realização dos
objetivos de formação e o atendimento aos seus princípios informadores. O adequado
manejo, pelas Escolas, de técnicas de ensino compatíveis com o peculiar objeto da
aprendizagem na formação profissional de Juízes é decisivo para o êxito da
qualificação e a capacidade transformadora da realidade pela Escola.
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Em linhas gerais, as técnicas devem privilegiar a participação ativa dos Alunos-Juízes, a
liberdade de entendimento e de convicção dos aprendizandos, a interação dinâmica e
progressiva entre teoria e prática e a continuada oportunidade de reavaliação dos
conhecimentos e das próprias práticas pedagógicas da Escola29.
Deve ser reiterada a importância da incorporação expressa, nos modelos pedagógicos
formativos profissionais, de que o Magistrado, como sujeito em processo educativo, é
um adulto e também um profissional. Essa circunstância básica sempre pressuposta,
precisa ser explicitada para garantir o manejo de técnicas de ensino adequadas para a
andragogia e para objetivos educacionais da atuação profissional30. A aprendizagem,
nesse âmbito, e como já exposto, combina cumulativamente elementos da educação
de adultos, da educação profissional e da educação do Magistrado como agente
político, o que torna o desenho educacional complexo e especialmente desafiador.
A modalidade de educação empregada, presencial ou a distância, deve permitir o
contato direto com o aprendizando e o melhor desenvolvimento da relação ensinoaprendizagem. A metodologia utilizada assegurará a plena interação com os
instrutores e entre os próprios Alunos-Juízes, e, ainda, oportunizará a melhor
identificação e apreensão, pelos instrutores, das dificuldades concretas enfrentadas
pelos Alunos-Juízes no exercício profissional. Há muita importância para os
laboratórios judiciais, nos quais os Magistrados são inseridos em oficinas de atividades
simuladas com base em casos vivenciados no cotidiano (audiências de conciliação e de
instrução e decisões de incidentes processuais, por exemplo), e conduzidos sob
orientação para atingir objetivos específicos em termos de aquisição ou
desenvolvimento de competências.
O desenvolvimento crítico de habilidades para o exercício profissional com conteúdos
complexos e de experiência dinâmica tende a ser mais produtivo com uma abordagem
interativa.

29

No aspecto, sobre a organização e direção de aprendizagem, ver: PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências
para ensinar. Tradução: Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artmed, 2000. p. 23-39.
30
Nesse sentido, entre outros, os subsídios de: CROSS, K. P. Adults as learners. San Francisco: Jossey-Bass, 1981;
HOULE, Cyril O. The design of education. San Francisco: Jossey-Bass, 1991; KNOWLES, M. S. The modern practice of
adult education: from pedagogy to andragogy. Chicago: Follett, 1980.
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A educação a distância (EaD), por sua vez, está associada à democratização do acesso
às tecnologias de informação e de comunicação. O uso da tecnologia aplicada à
educação deve ser apoiado em conceitos que proporcionem aos Alunos-Juízes efetiva
interação no processo de ensino-aprendizagem, em uma comunicação que garanta
oportunidades para o desenvolvimento de projetos compartilhados, no respeito às
diferentes culturas e, por fim, na construção do conhecimento.
Dessa forma, o princípio da interação é fundamental para o processo de comunicação
e deve ser garantido independentemente da tecnologia utilizada. Tendo os AlunosJuízes como centro do processo educacional, um dos pilares para garantir a qualidade
das ações na modalidade a distância é a interatividade entre professores, Escolas
Judiciais e o aluno. Assim, embora a modalidade a distância possua características
próprias que exijam administração, desenho, acompanhamento, avaliação, recursos
técnicos, tecnológicos e pedagógicos condizentes, essas características só ganham
relevância no contexto de uma discussão política e pedagógica da ação educativa.
Disto decorre que a formação a distância apresenta forte compromisso institucional
que objetive garantir uma aprendizagem que contemple a dimensão técnico-científica
para o mundo do trabalho. Desse modo, em razão da complexidade e necessidade de
uma abordagem sistêmica, referenciais de qualidade para ações na modalidade a
distância devem compreender categorias que envolvam, fundamentalmente, aspectos
pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura.
Assim, os cursos EaD deverão estar ancorados em um sistema de comunicação que
permita aos Alunos-Juízes resolver questões referentes ao material didático e seus
conteúdos, bem como aspectos relativos à orientação da aprendizagem, e integre
Alunos-Juízes, professores e responsáveis pelo gerenciamento acadêmico e
administrativo. Também pode ser particularmente produtiva no oferecimento de
fóruns de troca de experiências, de chats para debates programados em tempo real,
de bibliotecas virtuais com material de áudio, vídeo ou outros documentos de
complemento da formação ou mesmo em videoconferência.
Nesse aspecto, cabe notar que as diretrizes da educação a distância no Sistema
Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho foram introduzidas pela Resolução
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ENAMAT n.º 06/2010 de forma inovadora na Magistratura Nacional. Embora não seja
novidade a utilização de ferramentas de educação a distância para Magistrados,
inexistia documento institucional que oferecesse o suporte político-pedagógico para
sua utilização com respeito às peculiaridades da condição do Aluno-Juiz, com a
adequação das estratégias de aprendizagem e a ênfase na interatividade. Além disso,
também foi destacada a necessidade de avaliação iterativa e constante ao longo das
intervenções, o que torna a relação ensino-aprendizagem responsável, ativa e
produtiva em termos de aquisição e desenvolvimento de competências profissionais.
2.5.2. Níveis de Avaliação

Avaliar processos formativos profissionais, consoante a escala elaborada por Donald
Kirkpatrick, envolve quatro diferentes níveis: reação, aprendizagem, comportamento e
impacto. No primeiro nível, indica a opinião dos participantes, sobre as condições dos
ambientes, sobre os materiais disponíveis, sobre os recursos utilizados e,
principalmente, sobre os professores. No segundo nível, avalia-se o aprendizado
examinando-se a melhoria da cognição do participante, aferida pela mudança de
percepção em relação à realidade, pelo aumento de conhecimento e/ou pelo aumento
de habilidades.
No terceiro nível, avalia-se a mudança de comportamento mediante o exame da
melhoria de desempenho pelo participante, ou seja, suas mudanças de conduta e
procedimento no trabalho.
Finalmente, no quarto e último nível, avaliam-se os resultados, isto é, o impacto sobre
os beneficiários do trabalho realizado pelos participantes da formação. Na educação
judicial, a avaliação de resultados não diz respeito aos participantes em si, mas versa
sobre o impacto trazido à jurisdição e aos jurisdicionados.
Pensar na realização de cada nível de avaliação na longa duração e dialogando com os
diferentes itinerários formativos individuais, tem-se que os magistrados são chamados
a refletir sobre sua própria trajetória cognitiva e afetiva em relação ao exercício
profissional. Essa reflexão leva ao terceiro nível de avaliação, quando se torna possível

54

Programa Nacional de Formação de Magistrados do Trabalho – 2020/2022

verificar as mudanças de comportamento havidas na prática profissional na longa
duração.
A formação de Juízes do Trabalho tem o êxito no alcance de seus objetivos
institucionais condicionado à efetividade dos mecanismos de avaliação adotados. A
condição do Juiz, como profissional de formação incessante pelo elevado interesse
público do exercício de sua função, transforma a avaliação em peça-chave do processo
de formação. Entretanto, em face das peculiaridades inerentes à condição profissional
do Juiz, dotado de plena liberdade de convencimento como garantia do Estado
Democrático de Direito, de um lado, e das singularidades inerentes à
institucionalização do seu processo de formação profissional, restrito às Escolas
Judiciais do Judiciário, de outro, torna-se essencial o desenvolvimento de sistema de
avaliação de base múltipla.
2.5.3. Instrumentos da avaliação de aprendizagem

Recomendam-se metodologias avaliativas que considerem todo o processo de
aprendizagem e permita ajustes sucessivos no percurso formativo dos quais se
exemplificam:
o autoavaliação;
o relatórios (de observação crítica e de práticas, por exemplo);
o resumos (de leituras, de casos ou de procedimentos/rotinas, dentre outros);
o trabalhos em grupo (de execução de atividades coletivizadas ou integradas em
procedimentos na prática judiciária, de redação ou planejamento etc.);
o estudo de casos ou solução de problemas (simulados ou reais);
o execução de atividades simuladas com indicadores de desempenho (utilização
adequada de técnicas específicas ou obtenção de resultados, por exemplo).
Em todos os casos, recomenda-se que a avaliação seja realizada na forma de “parecer”
(com aproveitamento satisfatório, mesmo parcial, ou insatisfatório) e não de “nota” ou
“conceito” (A, B, 10, 9 etc.). No primeiro caso, há possibilidade de aprovação sem
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restrição ou mesmo de aprovação com restrição, e sempre de forma fundamentada,
porque oportuniza avaliar o atingimento em geral dos objetivos e o desenvolvimento
das habilidades que, como regra, aperfeiçoam-se ao longo de toda a carreira. No caso
de existir restrição em algum aspecto, a aprovação é realizada, mas a ensejar reforço
ou acompanhamento posterior em tópico específico durante o próprio Módulo
Nacional ou mesmo em Módulo Regional.
A avaliação, mais além, deve ser preferencialmente conduzida por mais de um
avaliador e sempre contar com possibilidade de revisão fundamentada por conselho
pedagógico ou outro órgão da Escola.
Os instrumentos de avaliação e o desempenho dos Alunos devem ser encaminhados
para as Escolas Regionais respectivas para conhecimento e acompanhamento no
tocante à aquisição e desenvolvimento das competências profissionais no restante do
período.
a) Avaliação do Aluno-Juiz pela Escola (heteroavaliação)
O respeito à liberdade de entendimento e de convicção do Juiz é circunstância
irredutível que deve ser sempre garantida em qualquer processo de avaliação.
Nesse contexto, a avaliação do Aluno-Juiz pela Escola de Magistratura deve fundar-se
em instrumentos que garantam essa independência intelectual, mas que, em
contrapartida, permitam aferir o alcance dos objetivos gerais e específicos da
formação em cada processo de instrução.
b) Avaliação da Escola pelo Aluno-Juiz (heteroavaliação)
A Escola Judicial, ao promover a formação do Juiz, encontra-se em permanente desafio
para qualificar a prestação jurisdicional diante das crescentes e dinâmicas demandas
da sociedade, de um lado, e para adequar o seu projeto pedagógico às peculiaridades
do Aluno-Juiz que ingressa em formação, de outro. As imensas diversidades pessoais
dos Juízes, em termos de conhecimentos teóricos, experiências profissionais prévias e
visão de mundo, tornam a adequação dos projetos de formação às realidades
concretas de cada contexto um desafio gigantesco e constante.
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Nesse sentido, torna-se indispensável a instituição de mecanismos de avaliação da
Escola pelo Aluno-Juiz em formação, com o propósito de que a Escola tenha um
diagnóstico fidedigno da concreta satisfação de seus objetivos no processo formativo.
Por isso, é fundamental a implantação de avaliação não apenas ao final de cada evento
de formação, mas em variados momentos durante a sua execução, para permitir a
oportuna e eficiente readequação de métodos e técnicas de ensino, ou mesmo a
reformatação de disciplinas, para garantir a excelência desse processo de formação
profissional.
Além disso, registra-se a importância de que esses instrumentos de avaliação sejam
disponibilizados preferentemente de forma anônima pelos Alunos, o que garante a
plena idoneidade e espontaneidade das informações veiculadas e afasta qualquer
possibilidade de desconforto na relação Aluno-Formador.
c) Avaliação Reflexiva do Aluno-Juiz (autoavaliação)
Em complemento aos instrumentos de avaliação recíproca do Aluno-Juiz e da Escola,
deve ser atribuída especial ênfase à necessidade de avaliação reflexiva do próprio
Aluno-Juiz.
O Aluno-Juiz deve ser sempre convidado a avaliar a sua própria formação,
particularmente nos momentos de prática tutelada, quando se estabelece a direta
transição do conhecimento teórico para o prático. Em face da liberdade de convicção e
do caráter especialíssimo da experiência da jurisdição pelo Juiz Singular em Vara do
Trabalho, apenas o próprio Juiz pode externar os aspectos do seu entendimento
individual e do grau concreto de domínio de suas habilidades específicas da profissão,
ou mesmo as questões que passaram despercebidas ou que desbordaram os limites
das outras avaliações.
Por isso, a avaliação reflexiva do Aluno-Juiz constitui peça importante do sistema de
avaliação da formação, integrando, de forma anônima ou não, a própria rotina de
avaliação reflexiva periódica da Escola por ocasião de suas programações de
atividades.
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2.5.3. Diretrizes Gerais de Execução

a) Elementos Humanos: Formadores
A qualidade do processo de formação profissional do Juiz depende diretamente do
material humano empregado pelas Escolas para a execução do seu projeto didáticopedagógico.
O manejo de métodos e técnicas de ensino adequadas para a construção de
conhecimento e o exercício de práticas pedagógicas pressupõem que as Escolas
estejam dotadas de instrutores capacitados na formação profissional. Em termos
ideais, todo o eixo de formação deve possuir corpo docente composto de professoresformadores tecnicamente qualificados e de pluralidade intelectual, preferentemente
com experiência profissional, e oriundos tanto da área jurídica (Juízes, Advogados,
Procuradores, por exemplo) como de outras áreas afins ao objeto das disciplinas
(Filosofia, Sociologia, Economia, Jornalismo, Psicologia, entre outras).
A Formação de Formadores com habilidades gerais e mesmo com habilidades
específicas (em áreas determinadas como: administração judicial, conciliação judicial
etc.) constitui medida prioritária na estrutura das Escolas em âmbito nacional e
regional. O exercício da docência em formação profissional guarda algumas simetrias
com o exercício da docência em formação acadêmica em nível superior, mas com ela
não se confunde, notadamente pelo objetivo de desenvolvimento não apenas de
conhecimentos teóricos, mas especialmente de habilidades do exercício profissional e
de atitudes. Por isso, e em face da peculiaridade da formação profissional, na definição
do corpo formativo a Escola deve dar preferência para instrutores com habilitação
geral ou específica em formação de Juízes, e, em sua falta, a professores com
habilitação em metodologia do ensino superior.
A pluralidade intelectual do corpo docente, com o maior colorido possível em termos
de concepções teóricas e perspectivas práticas, é essencial para que o Aluno-Juiz possa
ser apresentado às diversas linhas de pensamento e de conduta profissional e, no
âmbito de sua liberdade de convencimento, possa ponderar os diversos argumentos
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na construção de seu referencial profissional. O respeito às diferenças, inclusive de
pensamento, constitui a base da humildade intelectual que deve permear a postura e a
conduta do Aluno-Juiz frente ao conhecimento.
A preferência por experiência profissional constitui requisito importante, porque o
desenvolvimento das habilidades para exercer a profissão usualmente está fundado,
ainda que não exclusivamente, em prática prévia nos misteres da Magistratura e das
profissões jurídicas afins. Embora essa circunstância possa ser secundária na dimensão
cognitiva (conhecimentos teórico-dogmáticos, por exemplo), ela se revela de muito
significado no âmbito da dimensão operativa e na dimensão atitudinal da profissão,
quando saber-fazer e querer-fazer são os objetos do itinerário formativo. No aspecto,
podem integrar o corpo de formadores tanto profissionais oriundos da área jurídica,
como de outras áreas afins com o objeto das disciplinas, sejam oriundos do meio
acadêmico ou não. A interdisciplinaridade e, em especial, a transdisciplinaridade dos
saberes recomendam e mesmo exigem o trânsito em diversos ramos do
conhecimento.
Esses referenciais, em linhas gerais, podem informar todo o percurso da formação
profissional e tendem a garantir a realização dos princípios e objetivos da formação de
Juízes do Trabalho.
b) Elementos Materiais: Estrutura Básica
A Escola de Magistratura, para o exercício de suas atribuições, deve estar dotada de
estrutura básica que permita a implementação dos projetos político-pedagógicos com
eficiência.
A Recomendação ENAMAT n.º 02/2009, atualmente vigente, detalha diversos aspectos
técnicos que podem ser referenciais para as Escolas Judiciais, particularmente para a
“estruturação física, de pessoal, de material e de gestão”. Além disso, a Escola
Nacional vem sistematicamente suprindo as deficiências pontuais das Escolas em
aspectos materiais e estruturais, com a aquisição e repasse de equipamentos e
material de apoio, por exemplo.
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A estrutura básica compreende tanto espaços físicos como materiais de apoio.
Os espaços físicos, como regra, serão aqueles já disponíveis, porque os aspectos
centrais da formação profissional, em princípio, podem ser desenvolvidos com êxito
apenas no âmbito da estrutura judiciária já existente (salas de audiência, gabinetes,
secretarias etc.) e na própria estrutura física da Escola (salas de aula, auditórios,
laboratórios de simulação etc.), de forma a garantir o integral controle do processo de
ensino-aprendizagem e a assegurar a plena adequação dos propósitos da formação
com a realidade profissional concreta do Aluno-Juiz.
Entretanto, a Escola também pode utilizar-se de instalações de terceiros, mediante
convênios, por exemplo, para algumas atividades da formação, notadamente de feição
mais teórica. Em algumas circunstâncias, mais além, a própria natureza das atividades
formativas exige que sejam realizadas em espaços externos de terceiros (outros órgãos
públicos, por exemplo).
Os materiais de apoio, por sua vez, são muito variáveis, e dependerão da própria
natureza da atividade formativa. Podem ser necessários, entre outros recursos
materiais: projetor, computador, microfones, câmera de vídeo digital, bibliografia
referencial para consulta, quadro branco, impressoras e material didático impresso,
por exemplo. Também se constitui em importante elemento na formação profissional
a utilização de recursos virtuais, como ambientes de ensino virtual para atividades a
distância, fóruns eletrônicos de discussão, acervos digitalizados, e outras ferramentas.
É fundamental notar que os elementos materiais que compõem a estrutura básica da
Escola são muito importantes para o êxito da formação, e, em particular, sua
adequação e pertinência com o objeto da aprendizagem e a técnica de ensino utilizada
devem ser observadas na elaboração do programa de formação.
c) Elementos de Gestão
Os eventos de Formação Inicial e Continuada serão ministrados pelas Escolas
encarregadas de sua execução, com liberdade de gestão e segundo as peculiaridades
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de cada conteúdo de aprendizagem e sua realidade, diretamente ou mediante
convênios com outras instituições.
Para a execução de Eventos Nacionais de Formação Inicial e Continuada, a Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT
poderá, de forma parcial e por razões de eficiência e conveniência administrativa,
celebrar convênio com outras Escolas de Magistratura, nacionais ou estrangeiras, e
com instituições de ensino superior reconhecidas na forma da lei, mas sempre com
supervisão direta das atividades e com controle dos instrumentos de avaliação.
Para a execução dos Cursos Regionais de Formação Inicial e Continuada, a Escola
Judicial da Região respectiva poderá, de forma parcial e por razões de eficiência e
conveniência administrativa, celebrar convênio com outras Escolas Judiciais
Trabalhistas da mesma Região geoeconômica, com outras Escolas de Magistratura
Associativas ou Fundacionais e com Instituições de Ensino Superior reconhecidas na
forma da lei, mas sempre com supervisão direta das atividades e com controle dos
instrumentos de avaliação. Assim como na Formação Inicial, a realização de convênios
pelas Escolas Judiciais está regulada pela Resolução ENAMAT n.º 17/2014, e constitui
uma clara tendência em termos de eficiência na formação profissional, reforçando a
integração interinstitucional e otimizando recursos.
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ANEXOS
– Ato Conjunto CGJT/ENAMAT n.º 001/2013 (Dispõe sobre a criação de Comissão de
Vitaliciamento nos Tribunais Regionais do Trabalho)
– Ato Conjunto CGJT/ENAMAT n.º 002/2013 (Dispõe sobre a suspensão de prazos dos
magistrados para a prática de atos decisórios durante atividades formativas presenciais da
ENAMAT e Escolas Judiciais)
– Ato Conjunto CGJT/ENAMAT n.º 003/2013 (Altera dispositivos do Ato Conjunto
CGJT.ENAMAT n.º 001/2013)
– Extratos dos arts. 92 a 100 e 111 a 117 da CF
– Extratos da CLT sobre concurso de Juízes
– Resolução Administrativa n.º 907/2002 do TST (Concurso para Magistratura)
– Resolução Administrativa n.º 1.140/2006 do TST, com a redação dada pelas Resoluções
Administrativas n.° 1.362/2009, n.º 1.850/2016 e n.º 2061/2019 (Instituição da ENAMAT)
– Resolução Administrativa n.º 1.158/2006 do TST, com a redação dada pelas Resoluções
Administrativas n.° 1.363/2009, n.º 1.851/2016 e n.º 2061/2019 (Estatuto da ENAMAT)
– Resolução n.º 13/2013 da ENAMAT (Altera a redação da Resolução n.º 09/2011, que trata da
Formação Continuada)
– Resolução n.º 14/2014 da ENAMAT (Estabelece critérios de pontuação ou valoração de
atividades formativas para promoção e vitaliciamento)
– Resolução n.º 15/2013 da ENAMAT (Altera a redação dada pelas Resoluções n.ºs 09/2011 e
13/2013, que tratam da Formação Continuada)
– Resolução n.º 16/2014 da ENAMAT (Regulamenta o credenciamento de cursos pela
ENAMAT)
– Resolução n.º 17/2014 da ENAMAT (Regulamenta os convênios celebrados pelas Escolas
Judiciais)
– Resolução n.º 25/2020 da ENAMAT (Atualiza as competências dos Magistrados do Trabalho)
– Resolução n.º 03/2006 do Superior Tribunal de Justiça (Instituição da ENFAM)
– Resolução n.º 01/2007 do Superior Tribunal de Justiça (Curso de Formação para Ingresso)
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– Resolução n.º 02/2007 do Superior Tribunal de Justiça (Cursos de Aperfeiçoamento)
– Resolução n.º 532/2006 do Conselho da Justiça Federal (Institui o PNA)
– Resolução n.º 11/2006 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
– Resolução n.º 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
– Resolução n.º 01/2008 da ENAMAT (Parâmetros mínimos do Módulo Regional)
– Resolução n.º 02/2009 da ENAMAT (Frequência e Aproveitamento no Módulo Nacional)
– Resolução n.º 03/2009 da ENAMAT (Alteração dos parâmetros mínimos do Módulo Regional)
– Resolução n.º 06/2010 da ENAMAT (Diretrizes de Educação a Distância)
– Resolução n.º 25/2020 da ENAMAT (Atualiza as competências dos Magistrados do Trabalho)
– Resolução n.º 08/2011 da ENAMAT (Regulamenta a Certificação de Cursos)
– Resolução n.º 104/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)
– Resolução n.º 01/2011 da ENFAM
– Resolução n.º 94/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)
– Resolução n.º 75/2008 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
– Resolução n.º 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
– Resolução n.º 159/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
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