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Objetivo:

Apresentar as experiências como magistrado 

formador da Enfam, de forma a demonstrar 

práticas e perspectivas de formação no contexto 

da magistratura, nos Cursos de Formação Inicial

de Magistrados de 2012 e de 2015, e na

proposta do Curso de Aperfeiçoamento para fins 

de Vitaliciamento 2015
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Experiência como formador (a)

Coordenador do Curso de Formação Inicial de 
Magistrados do XIII Concurso TRF2 do ano de 2012 

em conjunto com o Juiz Federal Paulo André 
Espírito Santo

Coordenador do Curso de Formação Inicial de 
Magistrados do XV Concurso TRF2 do ano de 2015 

em conjunto com a Juíza Federal Márcia Maria 
Nunes de Barros

Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento para fins 
de Vitaliciamento de Magistrados aprovados no XV 
Concurso TRF2 do ano de 2015 em conjunto com a 

Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros
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Práticas de formação no contexto da magistratura

Os pólos de formação:

I. Estrutura administrativa e judiciária do TRF 2ª região
II. Capacitação em recursos da informação
III. Administração judiciária e gestão administrativa de

pessoas
IV. Ética, relacionamento interpessoal e interinstitucional
V. Prática cível: audiências cíveis, técnicas de conciliação
VI. Elaboração de decisões/sentenças e audiências

criminais.
VII.Questões práticas recorrentes na Justiça Federal
VIII.Impactos ambientais, econômicos e sociais das

decisões.
IX. Visitas a órgãos externos e relacionamento

institucional
X. Prática jurisdicional
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Resultados observados e perspectivas 

de formação no contexto da 

magistratura:

(a)Os métodos ativos do CFI

(b)Perspectivas para o Vitaliciamento
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Os métodos ativos

A apresentação do CFI

Conhecendo os novos juízes – jogo do jornalista
Em grupos de 2 cada juiz irá apresentar-se para o outro magistrado 
durante 5 (cinco) minutos, descrevendo sua trajetória, seu currículo, 
sua formação e outros detalhes de sua vida pessoal.
Após, cada magistrado procederá à apresentação de seu colega para 
o grupo.

Expectativas quanto ao curso de formação inicial
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Os métodos ativos no CFI

Apresentação do curso

https://www.youtube.com/watch?v=bxIbjVDmnCw

As situações típicas do trabalho do magistrado federal
Discutir com o grupo quais as situações típicas do magistrado federal em

sua atuação jurisdicional.
Os magistrados deverão em grupos com 4 (quatro) integrantes, sendo um o

relator, escrever em 5 (cinco) minutos quais as situações típicas do magistrado
federal em sua atuação jurisdicional.

Após, o relator apresentará para os demais grupos, as situações típicas
identificadas.
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Os métodos ativos no CFI

Audiências simuladas

Brainstorming: desespero

https://www.youtube.com/watch?v=3LtzzwxKBiw&list=PLefUqazxf-
fWgkVWMQ9veNGWAULEbmef9&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=_GrBKbZ6aPc&list=PLefUqazxf-
fWgkVWMQ9veNGWAULEbmef9&index=2

O que você viu do comportamento da Juíza em audiência no primeiro vídeo
O que você viu do comportamento do em audiência no segundo vídeo
Debriefing: posturas positivas, posturas negativas e dificuldades

Quais os atos preparatórios para a audiência?
Qual a disposição das partes e das testemunhas em audiência?
Qual a sequência de atos em audiência?

Realização da audiência simulada gravada – assistir audiência – realizar audiência



Os métodos ativos no CFI

1a audiência: problemas com servidores

2a audiência: problemas com partes e advogados

3a audiência: problemas com MPF e DPU e
Procuradores Federais

https://www.youtube.com/watch?v=zJ2tXKZkSPI

Audiências simuladas criminais: Juiza Valéria Caldi



Os métodos ativos no CFI

Avaliação

https://www.youtube.com/watch?v=L3mKt2XyrKQ&index
=3&list=PLefUqazxf-fX76L8m5Sxi6wDWzylqPmbe
https://www.youtube.com/watch?v=i6ImQOrjr00&index=
2&list=PLefUqazxf-fX76L8m5Sxi6wDWzylqPmbe

Fazer um retângulo no centro
Um triângulo no canto superior esquerdo
Três quadrados pequenos no interior do retângulo
Três círculos médios
Três cruzes pequenas no interior do círculo
Um círculo médio no canto superior direito do retângulo
em paralelo
Um círculo pequeno acima do círculo médio
Um círculo minúsculo acima do círculo pequeno



Os métodos ativos no CFI



Conclusões
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Depoimentos encerramento CFI

www.trf2.gov.br/emarf/videos/AlexGouvea.mpeg

www.trf2.gov.br/emarf/videos/GiovanaBrantes.mpeg

www.trf2.gov.br/emarf/videos/MarianaContessa.mpeg

www.trf2.gov.br/emarf/videos/MarcioRocha.mpeg



Conclusões
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Perspectivas de métodos ativos para o Curso de 

Vitaliciamento
Módulo I - Estrutura administrativa e judiciária do foro
Módulo II - Aperfeiçoamento em recursos da informação
Módulo III - Administração judiciária avançada e gestão administrativa de
pessoas
Módulo IV - Ética, filosofia do direito, hermenêutica jurídica. O papel do
CNJ. Deontologia da magistratura, relacionamento interpessoal e
interinstitucional
Módulo V - Prática cível avançada: audiências cíveis, técnicas de conciliação
e esvaziamento de conflito. Prática forense. Peculiaridades da justiça
federal
Módulo VI - Elaboração de decisões e sentenças e realização de audiências
criminais. Psicologia judiciária Comunicação social e expressão escrita
Módulo VII - Questões práticas recorrentes na Justiça Federal da 2ª região e
os impactos do Novo Código de Processo Civil
Módulo VIII - Impactos ambientais, econômicos e sociais das decisões
judiciais dos magistrados em vitaliciamento
Módulo IX - Visitas a órgãos externos
Módulo X - Prática jurisdicional para o vitaliciamento



Obrigad@!

15

Márcia Maria Nunes de Barros

Vladimir Vitovsky


