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A cada gestão, para atender ao disposto na Lei Estadual  

nº 17.663/2012, na Resolução nº 14/2012 do Tribunal de Justiça de 

Goiás (TJGO), nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)  

nº 159/2012, nº 3/2013 e nº 192/2014, a Diretoria de Recursos Hu-

manos do Poder Judiciário do Estado de Goiás elabora o Plano de 

Capacitação, contemplando cursos de curta, média e longa duração, 

com o intento de desenvolver as competências dos magistrados e 

servidores das áreas judicial (fim) e administrativa (meio). 

As ações educacionais foram definidas a partir de amplo 

diagnóstico, após consultar servidores e magistrados por meio de 

questionários e entrevistas de levantamento de necessidades. 

O Plano Permanente de Capacitação (PPC) – biênio 

2015/2017 – traz diretrizes, objetivos e ações para treinamento e 

desenvolvimento das pessoas que atuam no Poder Judiciário de 

Goiás, de modo a sanar lacunas de competências identificadas e, 

por consequência, alcançar a missão institucional estabelecida no 

Planejamento Estratégico “Realizar a justiça, assegurando à socie-

dade um serviço acessível, ágil, eficaz e efetivo, que resguarde a 

todos o direito à dignidade e à cidadania.”

APRESENTAÇÃO



Espera-se, na realização do PPC 2015/2017, alcançar per-

feita sinergia entre as áreas do Poder Judiciário de Goiás, de modo 

a contribuir para o aperfeiçoamento do judiciário e a satisfação dos 

jurisdicionados e da sociedade.
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 1.1 FUNDAmENTAÇãO LEGAL

O Plano Permanente de Capacitação (PPC) é elaborado a 

cada gestão bienal do Tribunal de Justiça de Goiás e integra o Progra-

ma Permanente de Capacitação, instituído pela Lei nº 17.663/2012 

e regulamentado pela Resolução nº 14/2012 – TJGO. Conforme  

art. 1º da referida Resolução, ele tem por finalidade:

I - desenvolver competências funcionais e pro-
fissionais dos servidores do Poder Judiciário, 
em especial aquelas necessárias à progressão 
e promoção nos cargos da carreira judiciária (...);

II - dotar os servidores ocupantes de cargos e 
funções de natureza gerencial (...) dos conheci-
mentos e habilidades necessárias ao desempe-
nho de suas atribuições (...);

III - promover a gestão do conhecimento;

IV - fomentar estudos, pesquisas e trocas de ex-
periências. 

Ainda, consoante disposto no art. 2º da citada Resolução, 

integram o Programa Permanente de Capacitação:

I - cursos de desenvolvimento gerencial, presen-
ciais e à distância;

II - cursos de formação e aperfeiçoamento profis-
sional, presenciais ou à distância (...);

1 JuSTIFICATIVA
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III - cursos de pós-graduação, presenciais e à 
distância. 

O Programa Permanente de Capacitação e o Plano Perma-

nente de Capacitação assentam-se nas diretrizes da Política Na-

cional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder 

Judiciário (Resolução nº 192/2014 – CNJ), nas diretrizes para a For-

mação de Magistrados e Servidores (Resolução nº 159/2012 – CNJ) 

e na Política de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário de Goiás 

(Decreto Judiciário nº 700/2014 – TJGO). 

 1.2 PLANO ESTRATéGICO DO PODER JUDICIÁRIO 
DE GOIÁS 2015/2017

O Plano Permanente de Capacitação (PPC) visa a orientar a 

atuação das pessoas, de modo a fornecer-lhes conteúdos de apren-

dizagem que contribuam para o crescimento e o aperfeiçoamento 

das competências necessárias à implementação da estratégia do 

Poder Judiciário do Estado de Goiás.  

Além de conteúdos técnicos, necessários ao desempenho 

das atividades específicas dos servidores, o PPC propõe a realiza-

ção de ações educativas que fortaleçam os valores organizacionais 

e viabilizem a missão institucional.

A fim de atender à Meta 12 do Plano Estratégico 2015/2017 

do TJGO, “Executar 100% do Plano Permanente de Capacitação 

elaborado para a área fim” priorizou-se a realização de ações edu-

cativas no 1º Grau. 
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No PPC 2015/2017 estão especificados os temas que de-

verão ser focados no biênio, bem como os conteúdos mínimos das 

ações educacionais a serem implementadas. 

 1.3 LEVANTAmENTO DE NECESSIDADES DE CAPACI-
TAÇãO (LNC)

Como acima explicitado, as ações educacionais aqui apre-

sentadas foram definidas a partir de dados obtidos em diferentes 

pesquisas, das quais se destacam:

• Questionários respondidos por servidores em 2012/2013 

durante o curso “Juntos Fazemos a Justiça”;

• Sugestões encaminhadas por ocasião do “I Fórum de Pla-

nejamento, Estratégia e Gestão: magistrados e servidores pensan-

do o futuro do judiciário goiano”;

• Pesquisa de Satisfação do Usuário da Justiça;

•Pesquisa de Diagnóstico Organizacional – Análise SWOT – 

realizada em fevereiro de 2015, em que foram ouvidos magistrados, 

servidores e partícipes do Poder Judiciário;

• Entrevistas com representantes da Presidência e da Cor-

regedoria-Geral da Justiça;

• Entrevistas com o Diretor do Foro da Comarca de Goiânia, 

com o Coordenador dos Sistemas dos Juizados Especiais e Turmas 

Recursais, com o Coordenador da Violência Doméstica e Execução 

Penal, com a Coordenadora da Infância e da Juventude e com o 
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A) Responsabilidade compartilhada – educação como 

responsabilidade de todos, tendo a Diretoria de Recursos Humanos 

como consultora e provedora de suporte técnico e orientação às ati-

vidades de capacitação das demais unidades. 

B) Oportunidade de desenvolvimento igualitário – ações 

educativas estendidas a todos os servidores por meio da oferta de 

cursos presenciais, à distância, participação em eventos externos 

de capacitação e bolsas de estudos.

C) Foco no cidadão – ações educacionais voltadas para a me-

lhoria da qualidade da prestação jurisdicional e aumento da produtivida-

de, fundamentadas em valores éticos e na prática da cidadania.

PRINCÍPIOS2

Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos;

• Entrevista com os juízes coordenadores do Núcleo de En-

frentamento das Demandas Repetitivas e Complexas.

À vista desse material coletado, foi possível elaborar e prio-

rizar ações educacionais que correspondam aos anseios de ma-

gistrados e servidores, bem como às metas estabelecidas para a 

gestão 2015/2017.
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D) Valorização de magistrados e servidores – reconheci-

mento dos talentos internos e estímulo para atuarem como instruto-

res, compartilhando conhecimentos e experiências.

E) Gestão do conhecimento – formação de capital intelec-

tual pela geração, armazenamento e compartilhamento de conheci-

mentos e experiências entre magistrados e servidores. 

F) Alinhamento estratégico – ações de desenvolvimento 

de pessoas consonantes com a estratégia do judiciário goiano, 

propiciando ao servidor a compreensão do seu papel no alcance 

dos resultados.

G) Inovação constante – educação voltada para a forma-

ção de magistrados e servidores como agentes de inovação e aper-

feiçoamento institucional. 

O PPC 2015/2017 rege-se pelos seguintes princípios:

I – desenvolver e/ou aprimorar as competências profissio-

nais de magistrados e servidores, alinhadas ao Planejamento Estra-

tégico do Poder Judiciário de Goiás;

OBJETIVOS3
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II – contribuir para a efetividade e qualidade nos serviços 

prestados ao cidadão;

III – desenvolver e/ou aprimorar as competências gerenciais 

de magistrados e servidores ocupantes de funções de liderança e 

natureza gerencial;

IV – preparar magistrados e servidores para as mudanças 

internas e externas;

V – promover a gestão do conhecimento;

VI – valorizar os servidores por meio de uma educação 

continuada; 

VII – fomentar estudos, pesquisas e trocas de experiências.

Os programas educacionais do Plano Permanente de Ca-

pacitação 2015/2017 abarcam competências identificadas como ne-

cessárias ao Poder Judiciário, nas áreas de conhecimento a seguir.

PROGRAMAS  EDuCACIONAIS4
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 4.1 ÁREAS DE CONhECImENTO DO PPC 2015/2017

a) Administração/gestão – envolve contratação e convê-

nios, licitação, gestão de pessoas, gestão por competências, gestão 

por projetos, gestão da qualidade, educação corporativa, comunica-

ção, gestão estratégica, gestão documental, secretariado, finanças 

públicas, auditoria, administração de recursos materiais, organiza-

ção de eventos, gestão de custos, infraestrutura e governança de 

tecnologia da informação e comunicação, gestão documental e ou-

tros relacionados à administração/gestão.

b) Judiciária – tem como foco a atualização e o aprimo-

ramento dos conhecimentos jurídicos envolvendo assuntos como 

normas jurídicas, jurisprudência, elaboração de textos jurídicos, 

procedimentos e rotinas judiciais, mediação e conciliação, custas 

judiciais, execução de mandados, procedimentos de escrivania e 

sistemas judiciais.

c) Tecnologia da informação – diz respeito a assuntos que 

envolvam hardware, software, sistemas de comunicação, sistemas 

de telecomunicações, gestão de informação e de dados, segurança 

da informação e outros.

d) Responsabilidade social e ambiental – tem foco nos 

valores e condutas esperadas das pessoas que atuam no Poder 

Judiciário de Goiás e visa fundamentalmente incrementar o com-

prometimento de magistrados e servidores com a instituição, elevar 

a qualidade das relações interpessoais, além de disseminar e forta-

lecer as condutas profissionais compatíveis com a função pública.
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 4.2 ESTRATéGIAS DE ENSINO

Para a implementação do PPC 2015/2017 serão viabilizadas 

diversas estratégias de ensino, tais como: 

• Cursos de curta duração presenciais e à distância;

• Cursos de média duração presenciais e à distância;

• Cursos de graduação, especialização, mestrado e douto-

rado (bolsas de estudos);

• Troca de experiências e conhecimentos em Fóruns de dis-

cussão, presenciais e à distância;

• Workshops, seminários, palestras e similares, in company 

e externos.

 4.3 ESTRATéGIAS PARA REALIzAÇãO DAS AÇõES 
EDUCACIONAIS

As estratégias serão providenciadas mediante instrutoria in-

terna e contratação de instituições e profissionais especializados.

 4.4 PRIORIzAÇãO DO 1º GRAU

Em conformidade com a Resolução nº 194/2014 – CNJ, bem 

como a Meta 12 do Plano Estratégico 2015/2017, o Plano Permanente 

de Capacitação 2015/2017 priorizará a área fim do Poder Judiciário.

Adiante apresenta-se o esboço dos programas previstos 

para o PPC deste biênio.
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 4.5 mATRIz DE PROGRAmAS E AÇõES DO PPC 
2015/2017

PROGRAMAS AÇÕES EDUCACIONAIS 1º
GRAU

2º
GRAU

ÁREA
MEIO

Programa de Introdução
Funcional

Formação Inicial para Magistrados X

Introdução Funcional para Servidores X X X

Capacitação Técnica Inicial para Analistas 
Judiciários da Área Fim X X

Formação das Equipes Interprofissionais X

Programa de Formação de
Instrutores Internos

Formação de Instrutores Internos: Módulo Geral X X X

Formação de Instrutores Internos: Atualização 
Técnica Específica X X X

Programa de Excelência nas
Escrivanias

Treinamento em Procedimentos de Escrivania X

Treinamento em Sistemas Informatizados 
(Internos e Externos) X

Treinamento em Excelência no Atendimento 
ao Público X

Programa de Desenvolvimento
de Líderes

Workshop de Desenvolvimento de Líderes X X

Aprimoramento em Administração Judiciária X X X

Programa de Formação e
Atualização Jurídica

Atualização em Novo Código de Processo 
Civil (CPC) X X

Formação em Mediação e Conciliação X

Atualização em Assuntos da Infância e Juventude X

Procedimentos em Medidas Cautelares e 
Processos em Segredo de Justiça

X

Curso de Execução Fiscal e Extrajudicial X

Programa de Aperfeiçoamento
Administrativo

Atualização em Gestão Estratégica X X X

Atualização em Gestão de Pessoas X X X

Atualização em Gestão de Processos X X X

Atualização em Gerenciamento de Projetos X X X

Atualização em Licitações, Contratos e Convênios X

Formação e Atualização em Ferramentas 
Eletrônicas de Trabalho X X X

Programa de Formação em
Sistemas Eletrônicos do Poder

Judiciário de Goiás

Treinamento em Sistemas Internos de Informática X X X

Treinamento em Sistemas Conveniados X

Treinamento em Sistemas do CNJ X

Programa de Bolsas de
Estudos do Poder Judiciário

de Goiás

Áreas de interesse do Poder Judiciário, 
conforme Parágrafo Único do Art. 20 da 
Resolução nº 14/2012 TJGO

X X X

Programa de Educação
Socioambiental

Introdução a Educação Socioambiental X X X

Ciclo de Palestras sobre sustentabilidade X X X

Programa de Aperfeiçoamento
em Tecnologia da Informação 

Capacitação em Governança de TI e 
Gerenciamento de Serviços de TI X

Atualização em Segurança da Informação X

Aperfeiçoamento Técnico em TI X

Atualização em Banco de Dados X

Aperfeiçoamento do Desenvolvimento de Sistemas X
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Os programas envolvem uma série de ações educacionais, 

nas quais estão delimitados o público-alvo, o objetivo geral, os prin-

cipais temas abordados, a carga horária mínima, a estratégia de 

ensino e a forma de realização, conforme demonstrado a seguir: 

 5.1 PROGRAmA DE INTRODUÇãO FUNCIONAL

Formação Inicial para magistrados

Objetivo Geral: Oferecer aos magistrados formação inicial e cursos 
de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento, promoção e forma-
ção continuada na carreira da magistratura.
Público-alvo: Magistrados recém-ingressos no Poder Judiciário de Goiás.
Carga horária mínima: 360 horas
Estratégia de ensino: Cursos presenciais
Forma de realização: Contratação da ESMEG
Principais Temas: 

• Origem e teoria do Poder Judiciário;
• Deontologia da magistratura;

AÇÕES EDuCACIONAIS5

Presencial À distância
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• Relações interpessoais e interinstitucionais;
• Elaboração de decisões e sentenças e realização de audiências;
• Administração judiciária – gestão processual, de pessoas e 

administrativa;
• Capacitação em recursos da informação;
• Difusão da cultura de conciliação e psicologia judiciária;
• Impacto econômico e social das decisões judiciais;
• Serventias extrajudiciais.

Introdução Funcional para Servidores

Objetivo Geral: Integrar e contextualizar os novos servidores quan-
to aos aspectos estruturais e funcionais do Poder Judiciário goiano.
Público-alvo: Servidores recém-ingressos no Poder Judiciário de Goiás.
Carga horária mínima: 16 horas
Estratégia de ensino: Palestras presenciais
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Estrutura e funcionamento do Poder Judiciário; 
• Direitos, deveres e benefícios dos servidores;
• Sistemas de informática utilizados pelo Poder Judiciário de Goiás;
• Estratégia institucional;
• Comunicação no trabalho;
• Relações interpessoais;
• Trabalho em equipe;
• Atendimento ao público.
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Capacitação Técnica Inicial para Analistas 
Judiciários da Área Fim

Objetivo Geral: Capacitar os Analistas para iniciar suas atividades 
no Poder Judiciário de Goiás.
Público-alvo: Analistas judiciários – Área Judiciária, Oficial de Jus-
tiça Avaliador e Apoio Judiciário e Administrativo.
Carga horária mínima: 28 horas
Estratégia de ensino: Cursos presenciais; Cursos à distância e 
Treinamento em serviço.
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Procedimentos de escrivania;
• Sistema de Primeiro Grau;
• O trabalho do Oficial de Justiça Avaliador;
• Elaboração de laudos e pareceres.

Formação das Equipes Interprofissionais

Objetivo Geral: Capacitar profissionais para atuação nas equipes 
interprofissionais do Poder Judiciário de Goiás.
Público-alvo: Analistas e Técnicos Judiciários Especializados – As-
sistentes Sociais, Pedagogos e Psicólogos.
Carga horária mínima: 70 horas
Estratégia de ensino: Cursos presenciais; Cursos à distância; Trei-
namento em serviço; Fóruns de discussão em EaD; Participação em 
eventos externos.
Forma de realização: Instrutoria interna; Contratação de instituição 
e/ou profissional especializado.
Principais Temas: 

• Fundamentos teórico-metodológicos da prática forense das 
equipes interprofissionais;
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• Introdução às práticas interprofissionais forenses;
• Alienação parental;
• Elaboração de documentos técnicos; 
• Técnicas para aplicação de testes psicológicos;
• Prática interprofissional à luz do Direito;
• Judicialização das relações sociais;
• Atendimento ao cidadão.

 5.2. PROGRAmA DE FORmAÇãO DE INSTRUTORES 
INTERNOS

Formação de Instrutores Internos: módulo Geral

Objetivo Geral: Possibilitar a reflexão crítica da prática docente de 
capacitação de adultos em uma instituição pública, vivenciando mé-
todos e técnicas facilitadoras da ação do instrutor em sala de aula, 
de modo a estimular a autonomia, o comprometimento e a conduta 
ética do corpo discente.
Público-alvo: Magistrados e servidores que atuam na área de ca-
pacitação e desenvolvimento de pessoal.
Carga horária mínima: 20 horas
Estratégia de ensino: Cursos presenciais e à distância; Fóruns de 
discussão via EaD; Participação em eventos externos relacionados 
com o tema.
Forma de realização: Instrutoria interna; Contratação de cursos 
externos.
Principais Temas: 

• Educação corporativa;
• Educação à distância e tutoria;
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• Elementos da didática e prática de ensino: planejamento, recur-
sos didáticos, processo de ensino-aprendizagem e avaliação;

• Elementos cognitivos e psicoemocionais da prática docente;
• A comunicação em ambiente de aprendizagem;
• Ética e prática docente.

Formação de Instrutores Internos: Atualização 
Técnica Específica

Objetivo Geral: Oferecer capacitação técnica específica para que 
os instrutores atuem como multiplicadores nas ações educacionais 
ofertadas pelo TJGO e previstas neste PPC 2015/2017.
Público-alvo: Magistrados e servidores que atuam na área de ca-
pacitação e desenvolvimento de pessoal.
Carga horária mínima: 20 horas
Estratégia de ensino: Cursos presenciais e à distância; Promoção 
de Fóruns de discussão via EaD; Participação em eventos externos 
relacionados com o tema. 
Forma de realização: Instrutoria interna; Contratação de cursos 
externos.
Principais Temas: 

• Formação de multiplicadores para ações de mediação e 
conciliação;

• Formação de multiplicadores para ações de excelência nas 
escrivanias;

• Formação de multiplicadores em sistemas informatizados utili-
zados no Poder Judiciário de Goiás;

• Formação de multiplicadores em outros temas afetos ao PPC 
2015/2017.



21

PLANO DE CAPACITAÇÃO – 2015/2017

 5.3 PROGRAmA DE ExCELêNCIA NAS ESCRIVANIAS

Treinamento em Procedimentos de Escrivania

Objetivo Geral: Treinar os servidores para as rotinas da escrivania 
a fim de aprimorar a prestação jurisdicional.
Público-alvo: Servidores lotados nas escrivanias oficializadas do 
Poder Judiciário de Goiás.
Carga horária mínima: 24 horas
Estratégia de ensino: Treinamento em serviço
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Autuar;
• Cumprir despacho;
• Expedir documentos;
• Fazer carga; 
• Fazer juntada;
• Intimar;
• Remeter autos;
• Sobrestar processos;
• E outros atos da escrivania.

Treinamento em Sistemas Informatizados 
(Internos e Externos)

Objetivo Geral: Treinar os servidores para aprimoramento no manu-
seio dos sistemas informatizados utilizados pela escrivania, bem como 
prepará-los para a utilização dos processos judiciais eletrônicos.
Público-alvo: Servidores lotados nas escrivanias oficializadas do 
Poder Judiciário de Goiás.
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Carga horária mínima: 24 horas
Estratégia de ensino: Treinamento em serviço; Cursos presenciais;
Cursos à distância.
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Sistema de Primeiro Grau;
• Malote Digital;
• Processo Eletrônico Digital.

Treinamento de Excelência no Atendimento 
ao Público

Objetivo Geral: Apresentar conceitos e técnicas essenciais para o 
atendimento ao público, propiciando aos servidores do judiciário parâ-
metros para um atendimento de excelência.
Público-alvo: Servidores lotados nas escrivanias oficializadas do 
Poder Judiciário de Goiás.
Carga horária mínima: 40 horas
Estratégia de ensino: Cursos à distância
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Atendimento e tratamento;
• Eficiência, eficácia e efetividade no atendimento;
• Competências essenciais do servidor público para bom atendi-

mento/tratamento;
• Princípios éticos e legais do servidor público;
• Direitos do cidadão e deveres do servidor público;
• Papel do servidor na imagem do serviço público.
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 5.4 PROGRAmA DE DESENVOLVImENTO DE LíDERES

Workshop de Desenvolvimento de Líderes

Objetivo Geral: Proporcionar aos gestores o desenvolvimento de 
competências gerenciais, com ênfase nos aspectos humanos, no 
desenvolvimento das equipes e melhorias dos processos em prol 
dos resultados.
Público-alvo: Magistrados e servidores ocupantes de cargo ou fun-
ção de natureza gerencial, que atuam na área fim do Poder Judici-
ário de Goiás.
Carga horária mínima: 20 horas
Estratégia de ensino: Realização de workshop
Forma de realização: Contratação de instituição especializada.
Principais Temas: 

• Visão estratégica e contexto organizacional;
• Estilos de liderança;
• Liderança e legitimação;
• Planejamento, delegação de funções e reuniões;
• Desenvolvimento de pessoas e equipes;
• Motivação e reconhecimento;
• Autoconhecimento e inteligência emocional;
• Comunicação e feedback;
• Administração de conflitos e técnicas de negociação;
• Gerenciamento do tempo;
• Avaliação de desempenho;
• Processos decisórios.
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Aprimoramento em Administração Judiciária

Objetivo Geral: Apresentar conceitos e técnicas de Gestão de Pes-
soas, Planejamento Estratégico e Gestão de Processos a serem 
aplicados na melhoria da gestão das unidades judiciárias, com vis-
tas a contribuir para o alcance dos objetivos do judiciário.
Público-alvo: Magistrados e servidores ocupantes de cargo ou fun-
ção de natureza gerencial (área judicial e administrativa).
Carga horária mínima: 40 horas
Estratégia de ensino: Curso à distância
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• A evolução da gestão: pessoas e organizações;
• O impacto nas instituições e sua forma de gerenciar;
• O ambiente e as funções da gestão de pessoas;
• A gestão de pessoas por competências;
• A gestão de pessoas no Judiciário;
• A missão e os papéis dos gestores de pessoas;
• A gestão de conflitos;
• A comunicação nas organizações;
• A gestão pública no Brasil;
• O planejamento estratégico;
• O planejamento estratégico no Judiciário;
• Os indicadores de desempenho;
• A gestão de processos.
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 5.5 PROGRAmA DE FORmAÇãO E ATUALIzAÇãO JURíDICA

Atualização em Novo Código de Processo 
Civil (CPC)

Objetivo Geral: Capacitar magistrados e servidores quanto às mu-
danças implementadas no novo CPC.
Público-alvo: Magistrados e servidores das câmaras e varas cíveis, 
varas de família e outras unidades que atuam com processos cíveis.
Carga horária mínima: 16 horas
Estratégia de ensino: Palestras; Seminários; Participação em 
eventos externos; Cursos presenciais; Cursos à distância.
Forma de realização: Instrutoria interna; Contratação de cursos 
externos; Contratação de instituições especializadas para realiza-
ção de cursos in company.
Principais Temas: 

• CPC: Parte Geral;
• Processo de conhecimento;
• Processo de Execução;
• Recursos;
• O impacto das mudanças do CPC em matérias específicas 

(Mediação e conciliação, Infância e Juventude e outros).

Formação em mediação e Conciliação 

Objetivo Geral: Capacitar magistrados, servidores e comunidade 
para atuar em ações de mediação e conciliação no Poder Judiciário 
de Goiás.
Público-alvo: Magistrados, servidores, cartórios extrajudiciais e co-
munidade envolvidos em ações de mediação e conciliação.
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Carga horária mínima: 64 horas
Estratégia de ensino: Palestras; Cursos presenciais; Cursos à dis-
tância; Estágio supervisionado; Cursos externos.
Forma de realização: Instrutoria interna; Participação em eventos 
externos.
Principais Temas: 

• Panorama da mediação e conciliação judicial;
• Teoria e prática da mediação e conciliação;
• Princípios formadores da mediação e conciliação.

Atualização em Assuntos da Infância e 
Juventude

Objetivo Geral: Atualizar os conhecimentos dos profissionais que 
atuam na área da infância e juventude.
Público-alvo: Magistrados e servidores que atuam em juizados e 
varas da infância e juventude.
Carga horária mínima: 40 horas
Estratégia de ensino: 2 workshops (um a cada ano); Cursos à dis-
tância; Cursos externos.
Forma de realização: Instrutoria interna; Participação em eventos 
externos.
Principais Temas: 

• Atos infracionais;
• Depoimento sem dano;
• Justiça restaurativa;
• Acolhimento institucional e adoção;
• Formação de formadores em adoção;
• Sistemas do CNJ.
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Procedimentos em medidas Cautelares e 
Processos em Segredo de Justiça

Objetivo Geral: Aprimorar os conhecimentos dos magistrados e 
servidores em assuntos relativos a medidas cautelares e processos 
em segredo de justiça.
Público-alvo: Magistrados e servidores da área criminal.
Carga horária mínima: 8 horas
Estratégia de ensino: Curso presencial
Forma de realização: Colaborador/convidado externo
Principais Temas: 

• Interceptação telefônica;
• Medidas assecuratórias finais;
• Bens apreendidos;
• Quebra de sigilo fiscal e bancário;
• Prisão cautelar;
• Como lidar com processos em sigilo de justiça;
• Busca e apreensão domiciliar.

Curso de Execução Fiscal e Extrajudicial

Objetivo Geral: Aprimorar os conhecimentos dos magistrados e 
servidores em assuntos relativos ao tema.
Público-alvo: Magistrados e servidores que atuam com execução 
fiscal e extrajudicial.
Carga horária mínima: 8 horas
Estratégia de ensino: Workshop
Forma de realização: Colaborador/convidado externo
Principais Temas: 

• Conteúdos definidos pela CGJGO.
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 5.6 PROGRAmA DE APERFEIÇOAmENTO ADmINISTRATIVO

Atualização em Gestão Estratégica

Objetivo Geral: Disseminar a estratégia institucional objetivando o 
alinhamento entre a estratégia e a operação e alcance das metas do 
Poder Judiciário de Goiás.
Público-alvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário de Goiás.
Carga horária mínima: 16 horas
Estratégia de ensino: Oficinas “Conexão Estratégica”; Cursos à 
distância; Cursos presenciais; Palestras.
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Conceitos básicos: missão, visão, valores, objetivos estratégi-
cos, metas e indicadores;

• O Planejamento Estratégico do TJGO;
• Programas e Projetos;
• Alinhamento do orçamento à estratégia organizacional.

Atualização em Gestão de Pessoas

Objetivo Geral: Aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos dos 
servidores que atuam diretamente na área de gestão de pessoas.
Público-alvo: Servidores da Diretoria de Recursos Humanos do TJGO 
e outros que atuam com gestão de pessoas nas Comarcas conforme 
Decreto Judiciário nº 1085/2013 – TJGO.
Carga horária mínima: 16 horas
Estratégia de ensino: Cursos presenciais; Participação em eventos 
externos; Fórum de discussão permanente com os gestores de pes-
soas das Comarcas.
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Forma de realização: Instrutoria interna; Contratação de institui-
ções especializadas.
Principais Temas: 

• Legislação de pessoal do Poder Judiciário de Goiás;
• Treinamento no Sistema de Recursos Humanos;
• Gestão de pessoas por competências;
• Ferramentas e inovações em Educação à distância;
• Atualização em procedimentos relativos à folha de pagamento 

e concessão de benefícios.

Atualização em Gestão de Processos

Objetivo Geral: Compreender os benefícios da metodologia de ges-
tão de processos aplicada à organização, sua influência na tomada 
de decisão, além de conhecer técnicas para identificar, mapear, rede-
senhar, melhorar e gerir processos de trabalho que contribuam para 
o desenvolvimento de uma cultura voltada para a melhoria contínua.
Público-alvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário de Goiás.
Carga horária mínima: 16 horas
Estratégia de ensino: Curso à distância; Cursos externos.
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Definição e conceitos de BPM – Business Process Modeling;
• Definições de processos;
• Categorias de processos;
• Gerenciamento de processos;
• Modelagem de processos;
• Medição e controle de processos.



30

Tribunal de JusTiça do esTado de Goiás – TJGo

Atualização em Gerenciamento de Projetos

Objetivo Geral: Oferecer uma visão profissional da gestão de proje-
tos, abrangendo todas as suas fases (iniciação, planejamento, exe-
cução, controle e encerramento) e preparando magistrados e servi-
dores para atuarem como gerentes de projetos.
Público-alvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário de Goiás
Carga horária mínima: 16 horas
Estratégia de ensino: Curso à distância; Oficina “Conexão Estraté-
gica”; Participação em eventos externos.
Forma de realização: Instrutoria interna; Contratação de institui-
ção especializada.
Principais Temas: 

• Conceito de gestão de projetos;
• Planejamento;
• Detalhamento do escopo e definição de atividades;
• Execução e controle;
• Lições aprendidas e Termos de Encerramento;
• Portfólio de Programas e Projetos;
• Sistema de Gerenciamento de Projetos.

Atualização em Licitações, Contratos e 
Convênios

Objetivo Geral: Atualizar os conhecimentos sobre o tema visando 
aprimorar os processos internos de licitações, contratos e convênios.
Público-alvo: Gestores e servidores da área administrativa que atu-
am com licitações, contratos e convênios.
Carga horária mínima: 16 horas
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Estratégia de ensino: Cursos à distância; Cursos presenciais; Contra-
tação de instituição especializada; Participação em eventos externos.
Forma de realização: Instrutoria interna; Contratação de institui-
ção especializada.
Principais Temas: 

• Legislação;
• Planejamento do processo licitatório;
• Elaboração de Termo de Referência;
• Modalidades de licitação;
• Processo de Aquisição Eletrônico do TJGO.

Formação e Atualização em Ferramentas 
Eletrônicas de Trabalho

Objetivo Geral: Capacitar magistrados e servidores para uso de 
ferramentas eletrônicas de trabalho necessários ao desempenho de 
suas atividades.
Público-alvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário de Goiás.
Carga horária mínima: 24 horas
Estratégia de ensino: Cursos à distância; Cursos presenciais.
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Editor de textos;
• Planilha eletrônica.
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 5.7 PROGRAmA DE FORmAÇãO Em SISTEmAS ELE-
TRôNICOS DO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS

Treinamento em Sistemas Internos de 
Informática

Objetivo Geral: Dotar os servidores de conhecimentos acerca das 
ferramentas eletrônicas que contribuam para o desenvolvimento de 
suas funções. 
Público-alvo: Servidores que utilizam o Proad, o Fundo Rotativo e 
o Malote Digital.
Carga horária mínima: 16 horas
Estratégia de ensino: Cursos à distância; Cursos presenciais.
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Proad;
• Malote Digital;
• Fundo Rotativo.

Treinamento em Sistemas Conveniados

Objetivo Geral: Dotar magistrados e servidores de conhecimentos 
e habilidades para uso dos sistemas de informática, de modo a con-
tribuir para o desenvolvimento de suas funções. 
Público-alvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário de Goiás.
Carga horária mínima: 16 horas
Estratégia de ensino: Cursos à distância; Cursos presenciais.
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Bacenjud;
• Renajud;
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• Infoseg;
• Infojud;
• Sinic;
• e-CNJ;
• Banco Nacional de Mandados de Prisão;
• Execpen.

Treinamento em Sistemas do CNJ

Objetivo Geral: Dotar magistrados e servidores de conhecimentos 
e habilidades para uso dos sistemas de informática, de modo a con-
tribuir para o desenvolvimento de suas funções. 
Público-alvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário de Goiás.
Carga horária mínima: 16 horas
Estratégia de ensino: Cursos à distância; Cursos presenciais.
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Adoção de Menores;
• Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos;
• Sistema Nacional de Controle de Interceptação;
• Sistema de Plantão Forense.

 5.8 PROGRAmA DE BOLSAS DE ESTUDOS DO PODER 
JUDICIÁRIO DE GOIÁS

Bolsas de estudos

Objetivo Geral: Fornecer capacitação inicial e especializada aos 
servidores do Poder Judiciário de Goiás
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Público-alvo: Servidores efetivos aprovados em processo seletivo 
de bolsas de graduação, especialização, mestrado e doutorado. 
Carga horária mínima: 240 horas
Estratégia de ensino: Cursos reconhecidos pelo MEC (presencial 
ou à distância).
Forma de realização: Pagamento de bolsas de estudos.
Principais Temas: 

• Áreas de interesse do Poder Judiciário, conforme disposto no 
parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 14/2012 – TJGO.

 5.9 PROGRAmA DE EDUCAÇãO SOCIOAmBIENTAL

Introdução a Educação Socioambiental

Objetivo Geral: Apresentar aos participantes noções de sustenta-
bilidade e gestão ambiental, pelo estudo dos principais conceitos, 
análise da legislação pertinente e elaboração de projetos de gestão.  
Público-alvo: Magistrados, Servidores e Corpo funcional.
Carga horária mínima: 30 horas
Estratégia de ensino: Cursos à distância
Forma de realização: Instrutoria interna
Principais Temas: 

• Histórico e evolução dos movimentos socioambientais;
• Saúde ambiental – ações de sustentabilidade no Serviço Público;
• Entendendo os eixos temáticos da A3P;
• Promover reflexão sobre as obrigações ambientais dos órgãos 

e servidores públicos quanto aos resíduos e a PNRS.
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Ciclo de Palestras sobre sustentabilidade

Objetivo Geral: Disseminar os conceitos básicos da gestão am-
biental no Poder Judiciário.
Público-alvo: Magistrados, servidores, corpo funcional e estagiários
Carga horária mínima: 40 horas
Estratégia de ensino: Palestras à distância e presenciais
Forma de realização: Instrutoria interna; Palestrante externo.
Principais Temas: 

• Cidadania e sustentabilidade;
• Água recurso ameaçado;
• Politica Nacional de Resíduos Sólidos – o que tem a ver comigo?;
• Transporte sustentável – é possível pensar nesta possibilida-

de? Projetos;
• Palestras temáticas em datas comemorativas. 

 5.10 PROGRAmA DE APERFEIÇOAmENTO Em TECNO-
LOGIA DA INFORmAÇãO

Capacitação em Governança de TI e 
Gerenciamento de Serviços de TI 

Objetivo Geral: Aprimorar os conhecimentos dos servidores do Po-
der Judiciário e área de Tecnologia da Informação nas boas práticas 
de governança. 
Público-alvo: Servidores que atuam na área de Tecnologia da 
Informação.
Carga horária mínima: 16 horas
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Estratégia de ensino: Cursos presenciais e participação em eventos.
Forma de realização: Instrutoria interna e contratação de cursos 
externos.
Principais Temas: 

• Planejamento das Contratações em TI;
• Riscos e Controle para o planejamento da contratação;
• Gerenciamento de Projetos de TI;
• Métricas de desempenho em TI.

Atualização em Segurança da Informação

Objetivo Geral: Curso técnico voltado para capacitação em segu-
rança de TI, com o objetivo de conhecer e aplicar as melhores práti-
cas em segurança da informação. 
Público-alvo: Servidores que atuam na área de Tecnologia da 
Informação.
Carga horária mínima: 40 horas
Estratégia de ensino: Cursos presenciais e participação em 
eventos externos.
Forma de realização: Instrutoria interna e contratação de cursos 
externos.
Principais Temas: 

• Segurança em rede de computadores e sistemas;
• Segurança física e lógica de dados.

Aperfeiçoamento Técnico em TI

Objetivo Geral: Capacitar os profissionais de TI na administração 
de computadores servidores, no gerenciamento de configuração, de 
incidentes, de problemas e redes de computadores. 
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Público-alvo: Servidores que atuam na área de Tecnologia da 
Informação.
Carga horária mínima: 40 horas
Estratégia de ensino: Cursos presenciais e participação em 
eventos externos.
Forma de realização: Instrutoria interna e contratação de cursos 
externos.
Principais Temas: 

• Gerenciamento da Configuração de computadores e servidores;
• Boas Práticas para Sistemas Autônomos em redes de compu-

tadores;
• Protocolo IPV6;
• Windows Server.

Atualização em Banco de Dados

Objetivo Geral: Ampliar o conhecimento dos servidores que traba-
lham com banco de dados, visando à atualização do conhecimento 
para as novas técnicas utilizadas no mercado. 
Público-alvo: Servidores que atuam na área de Tecnologia da 
Informação especialistas em banco de dados.
Carga horária mínima: 56 horas
Estratégia de ensino: Cursos presenciais e participação em 
eventos externos.
Forma de realização: Instrutoria interna e contratação de cursos 
externos.
Principais Temas: 

• Administração de sistemas de banco de dados Oracle;
• Alta disponibilidade e otimização de performance em banco 

de dados Oracle.
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Aperfeiçoamento no Desenvolvimento de 
Sistemas

Objetivo Geral: Atualizar os conhecimentos dos profissionais que atu-
am como desenvolvedores e analistas de sistemas em suas atividades.
Público-alvo: Servidores que atuam na área de tecnologia da 
informação especialistas em desenvolvimento de sistemas.
Carga horária mínima: 80 horas
Estratégia de ensino: Cursos presenciais e participação em 
eventos externos.
Forma de realização: Instrutoria interna e contratação de cursos 
externos.
Principais Temas: 

• Desenvolvimento em linguagem de programação PHP com 
banco de dados MySql.

O Poder Judiciário de Goiás conta, em 2015, com um quadro 

de pessoal formado por 383 magistrados e 5.845 servidores, além 

de estagiários, pessoal terceirizado e jovens aprendizes. 

ESTIMATIVA DE  
REALIZAÇÃO DO PPC 2015/20176
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Pretende-se, com este Plano, oferecer, no mínimo, uma 

ação educacional para cada magistrado e servidor, garantindo que 

ao final da gestão todos tenham participado de pelo menos 40 horas 

de capacitação, conforme tabela abaixo: 

QUANTITATIVOS ÁREA FIM ÁREA MEIO

Quantidade de magistrados 375 8

Quantidade de servidores 4.875 970

Quantidade de horas de 
capacitação planejadas 210.000 39.120





O Plano Permanente de Capacitação (PPC) – biênio 

2015/2017 – foi concebido a partir do Levantamento de Necessida-

des de Capacitação (LNC) identificadas junto aos magistrados e aos 

servidores, devidamente alinhado à Lei Estadual nº 17.663/2012, à 

Resolução nº 14/2012 do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e às 

Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 159/2012,  

nº 3/2013 e nº 192/2014.

Seu sucesso estará diretamente ligado ao empenho e es-

forço da área de Recursos Humanos, ao apoio da Administração 

e à adesão de magistrados e de servidores. Assim, será possível 

executar as ações educacionais planejadas, sejam elas presenciais 

ou à distância, de curta, média ou longa duração. 

Ressalta-se como diferencial no Plano, o foco na capacita-

ção da área judicial (1º e 2º Graus), amparada pela modalidade de 

“Treinamento em Serviço” e a Instrutoria interna, o que possibilita a 

disseminação do amplo conhecimento existente na instituição e a 

valorização da “Prata da Casa” – magistrados e servidores, permi-

tindo não só o alcance das metas estabelecidas para o biênio, mas 

o cumprimento da missão do Poder Judiciário. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS





Realização
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Recursos Humanos
Secretaria de Gestão Estratégica

DiReToRia De RecuRsos humanos
Lígia Beatriz de Bastos Carvalho

assessoRia De PlaneJamenTo 
Cecília Araújo de Oliveira

DiVisão De DesenVolVimenTo humano
Equipe da Divisão de Desenvolvimento Humano

secReTaRia De GesTão esTRaTÉGica
Luís Maurício Bessa Scartezini

DiReToRia De PlaneJamenTo
Eunice Machado Nogueira
Jaquelline Martins e Silva

Mirelly Aparecida Tiago Nogueira
Ilton Machado Borges Junior

TexTos
Cecília Araújo de Oliveira
Jaquelline Martins e Silva

ReVisão De TexTo
Raymundo Moreira do Nascimento

PRoJeTo GRÁFico e DiaGRamação
Hellen Bueno Valadão Mendes

imPRessão
Serviço de Impressão Digital do TJGO

EXPEDIENTE



Diretoria de Recursos humanos
Av. Assis Chateaubriand nº 195, 4º andar, sala 421

Setor Oeste, Goiânia-GO | CEP 74.130-011
(62) 3216-2190 – drh@tjgo.jus.br

Divisão de Desenvolvimento humano
Rua 19, Qd. 8 Lt. 6, 7º andar

Setor Oeste, Goiânia-GO | CEP 74.120-100
(62) 3236-2470 – ddh@tjgo.jus.br

www.tjgo.jus.br




