
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1543/2013.

Dispõe  sobre  a  Regulamentação  da 
concessão  de  Bolsa  de  Graduação  e 
Pós-Graduação  no  âmbito  do  Poder 
Judiciário do Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE GOIÁS, usando das atribuições legais e regimentais,

considerando  a Lei nº 12.986, de 31 de dezembro de 1996, que 

institui o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – 

FUNDESP-PJ;

considerando o estabelecido no art. 19 da Lei nº 17.663, de 14 de 

junho de 2012, que determina ao Tribunal de Justiça instituir Programa Permanente 

de Capacitação destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao 

desenvolvimento gerencial, visando a melhora contínua dos servidores;

considerando o  estabelecido  no  art.  2º,  III,  da 

Resolução da Corte Especial nº 14, de 28 de novembro de 2012, que trata de cursos 

que integram o Programa Permanente de Capacitação ao Programa Permanente de 

Capacitação dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás;

considerando a Resolução nº 159 do Conselho Nacional de Justiça, 

de  12  de  novembro  de  2012,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  e  administrativas  e 

financeiras para a formação de magistrados e servidores do Poder Judiciário; 

considerando as  metas  n°s  20  e  21  do  Plano  Estratégico  do 

Tribunal  de Justiça  do Estado de  Goiás -  Biênio 2013/2015,  que versam sobre a 

capacitação dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

D E C R E T A:



CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A concessão de bolsas de graduação e de pós-graduação no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, obedecerá ao disposto neste Decreto 

Judiciário.

Art.  2º O  Tribunal  de  Justiça  de  Goiás  poderá,  conforme  a 

disponibilidade orçamentária e financeira, conceder bolsas de graduação e de pós-

graduação aos servidores, com o objetivo de capacitá-los para o melhor desempenho 

de suas atividades.

§1º Para os efeitos deste Decreto, consideram-se:

I – curso de graduação: aquele que constitui  a primeira etapa da 

formação no ensino  superior  e  possibilita  a  obtenção  de  títulos  de  bacharel  e/ou 

licenciado, aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente 

e tenham sido classificados em processo seletivo;

II  -  curso  de  pós-graduação  lato  sensu:  aquele  voltado  para  o 

aprimoramento  acadêmico  ou  técnico-profissional,  com  caráter  de  educação 

continuada,  duração  máxima  de  2  (dois)  anos  e  carga  horária  mínima  de  360 

(trezentas  e  sessenta)  horas,  compreendendo  os  cursos  de  especialização,  os  de 

aperfeiçoamento e os designados como MBA (Master Business Administration) ou 

equivalentes,  oferecidos  por  instituições  de  ensino  superior  ou  instituições 

credenciadas pelo Ministério da Educação para atuarem nesse nível educacional; 

III - curso de pós-graduação stricto sensu: aquele que compreende 

programas  de  mestrado  ou  doutorado,  sujeito  às  exigências  de  autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento previstas na legislação e dependente 

de homologação pelo Ministério da Educação.

§  2º  Para  os  cursos  de  graduação  e  de  pós-graduação, 

eventualmente oferecidos pela Escola Judicial criada pelo Tribunal de Justiça ou pela 

Escola de Magistratura, poderão ser concedidas as bolsas de que trata o artigo 2º, 



observados os requisitos dos incisos do parágrafo anterior.

§  3º  O  conteúdo  programático  dos  cursos  de  graduação  e 

pós-graduação  deverá,  necessariamente,  estar  vinculado  às  áreas  de  interesse  do 

Tribunal de Justiça de Goiás e às atribuições do cargo efetivo ou com às atividades 

desempenhadas  pelo  servidor  quando  no  exercício  de  cargo  em comissão  ou  de 

função comissionada.

§ 4º Serão aceitos cursos de pós-graduação  lato sensu à distância, 

desde que sejam oferecidos por instituições credenciadas pela União para esse fim e 

incluam, necessariamente, provas presenciais e defesa presencial de monografia ou 

trabalho de conclusão de curso, conforme exigência do Ministério da Educação.

§5º As áreas de interesse do Tribunal de Justiça são as necessárias 

ao  cumprimento  de  sua  missão  institucional,  relacionadas  aos  serviços  de 

processamento de feitos; execução de mandados; análise e pesquisa de legislação, 

doutrina  e  jurisprudência  nos  vários  ramos  do  Direito;  elaboração  de  pareceres 

jurídicos,  redação;  gestão  estratégica  de  pessoas,  de  processos  e  da  informação; 

material e patrimônio; licitação e contratos; orçamentos e finanças; controle interno; 

segurança e transporte; tecnologia da informação; comunicação; saúde; engenharia e 

arquitetura, além dos vinculados à especialidades peculiares, bem como aquelas que 

venham a surgir no interesse do serviço.

Art.  3º São  condições  para  concessão  de  bolsa  de  graduação  e 

de pós-graduação:

I - compatibilidade entre o horário das aulas, inclusive das demais 

atividades  do  curso,  e  o  de  expediente  do  servidor,  facultada  a  compensação  de 

horário, em caso de incompatibilidade, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 10.460, 

de 22 de fevereiro de 1988;

II - disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros; 

III  -  manifestação favorável  do  titular  da unidade  de  lotação do 

servidor, no caso de incompatibilidade entre o horário das aulas, inclusive das demais 

atividades do curso, e o de expediente do servidor. 



CAPÍTULO II

DOS PRÉ-REQUISITOS

Art. 4º As bolsas de graduação e pós-graduação, serão oferecidas, 

mediante processo seletivo, a ocupantes de cargo efetivo do Quadro Único de Pessoal 

do Poder Judiciário de Goiás,  desde que em efetivo exercício neste Poder há, no 

mínimo, 3 (três) anos.

Art. 5º Observado o disposto no artigo anterior, o candidato à bolsa 

de graduação e de pós-graduação deverá atender aos seguintes requisitos:

I – para a concessão da bolsa de graduação o candidato não poderá 

ter concluído curso de graduação;

II - não ter participado de curso de pós-graduação custeado por este 

Tribunal nos últimos 5 (cinco) anos, contados a partir da aprovação do trabalho de 

conclusão de curso pela instituição de ensino;

III  -  não  estar  usufruindo  nenhuma  das  licenças  previstas  no 

art. 215, I a VIII, da Lei nº 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, nem estar afastado 

com fundamento no art. 34 da referida Lei;

IV  -  não  estar  respondendo  a  sindicância  ou  a  processo 

administrativo disciplinar. 

CAPÍTULO III

DAS BOLSAS, DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO

Art.  6º Anualmente,  conforme  a  disponibilidade  orçamentária  e 

financeira, será definido em Edital da Diretoria-Geral:

I - o quantitativo de bolsas de graduação e pós-graduação; 

II - o valor máximo da bolsa de graduação e de pós-graduação;

III  -  a  realização  de  processos  seletivos,  caso  o  número  de 



servidores interessados exceda ao de bolsas ofertadas.

Art.  7º Os  processos  seletivos  referidos  no  inciso  III  do  artigo 

anterior serão realizados em conformidade com os critérios estabelecidos no Anexo I 

deste Decreto Judiciário. 

Art.  8º Os  interessados  em participar  de  cursos  de  graduação e 

de  pós-graduação  deverão  preencher  o  formulário  de  inscrição  constante  do 

Anexo II deste Decreto, o qual será disponibilizado no site do Tribunal.

§ 1º O documento fornecido pela instituição de ensino, contendo os 

dados relativos ao conteúdo programático, carga-horária, período e horário do curso, 

forma de pagamento, sistema de avaliação, menção mínima para aprovação e outras 

informações necessárias, deverá acompanhar o respectivo formulário de inscrição.

§ 2º Após o preenchimento do formulário de inscrição, o servidor 

deverá  encaminhá-lo,  no  prazo  estabelecido  no  edital  à  Diretoria  de  Recursos 

Humanos.

Art. 9º A classificação do servidor no processo seletivo não gera 

obrigação  de  custeio  do  curso  pelo  Tribunal  e  será  válida,  tão-somente,  para  o 

exercício pleiteado.

§ 1º O processo seletivo ficará a cargo da Diretoria de Recursos 

Humanos.

§  2º  O  resultado  do  processo  seletivo  será  homologado  pelo 

Diretor-Geral.

§  3º  Os  servidores  classificados  no  processo  seletivo  serão 

convocados de acordo com o quantitativo de vagas disponíveis.

Art. 10 O valor máximo da bolsa, a ser definido por meio de edital 

do Diretor-Geral, compreenderá apenas taxa de matrícula, mensalidade, anualidade, 

parcela ou prestação relacionados à participação no curso, excluindo-se:

I - os valores referentes ao processo seletivo para o curso pretendido 



pelo servidor, assim como os de multas, juros ou encargos decorrentes de atraso no 

pagamento à instituição de ensino; 

II - os valores referentes a diárias e indenização de transporte, no 

caso de necessidade de deslocamento do servidor.

§ 1º O servidor selecionado deverá apresentar cópia do contrato, 

ajuste ou outro instrumento celebrado com a instituição de ensino, comprovante de 

pagamento  e  de  matrícula,  bem como  documento  em que  constem os  períodos, 

módulos, frequências, matérias ou disciplinas a que se refere o pagamento.

§ 2º O custeio das bolsas de graduação e de pós-graduação será 

feito  mediante  procedimento  de  reembolso  ao  servidor,  na  folha  de  pagamento 

mensal, do valor que, comprovadamente, tenha sido despendido com a participação 

no curso, observado o limite referido no art. 10.

§  3º  Caso  haja  disponibilidade  orçamentária,  será  concedido 

pagamento  retroativo  ao  mês  de  janeiro  de  cada  exercício,  ainda  que  os  cursos 

tenham sido iniciados em anos anteriores.

Art.  11 Não serão reembolsadas despesas referentes a exercícios 

anteriores à regulamentação constante deste Decreto. 

CAPÍTULO IV

DOS DEVERES DO BOLSISTA

Art.  12 São  deveres  do  servidor  contemplado  com  a  bolsa  de 

graduação e de pós-graduação: 

I - entregar à Diretoria de Recursos Humanos:

a) relatório semestral das atividades desempenhadas no curso;

b) cópia, em meio eletrônico, do trabalho de conclusão de curso, 

com a  menção atribuída  pela  instituição de ensino,  que será  disponibilizado para 

conhecimento  de  todos  os  interessados,  com  remessa  de  cópia  impressa  para  a 



Biblioteca;

c)  cópia  autenticada  do  histórico  escolar  e  do  certificado  de 

conclusão do curso ou documento que comprove a titulação obtida;

d) relatório de avaliação do curso, nos termos e prazos estipulados 

pela Diretoria de Recursos Humanos, no qual prestará esclarecimentos a respeito da 

qualidade do curso e da instituição de ensino, bem como do aproveitamento e da 

aplicabilidade do conteúdo do curso no Tribunal;

II  -  observar  os  sistemas  e  métodos  de  trabalho  apresentados 

durante  o curso,  para possível  implementação no Tribunal,  coletar  bibliografia de 

livros,  periódicos,  monografias  e  outras  publicações e  disseminar  no ambiente  de 

trabalho o conhecimento adquirido, por iniciativa própria ou sempre que solicitado 

por este Tribunal; 

III - prestar informações e esclarecimentos a respeito do curso, da 

instituição de ensino e de seu aproveitamento em cada período, módulo, matéria ou 

disciplina, quando solicitado por este Tribunal.

Art.  13 No  trabalho  de  conclusão  de  curso,  o  servidor  deverá 

desenvolver  tema  correlacionado  com  as  atribuições  de  sua  unidade  de  lotação, 

admitidos  temas  que  tragam  inovações  relacionadas  a  serviços  ou  atividades  do 

Tribunal.

Art. 14. A disseminação do conhecimento adquirido a que se refere 

o inciso II do art. 11 poderá ser efetivada por meio de eventos internos promovidos 

pela  Diretoria  de  Recursos  Humanos,  conforme  critérios  de  oportunidade  e 

conveniência estabelecidos pela Administração.

CAPÍTULO V

DO CANCELAMENTO DA BOLSA DE GRADUAÇÃO E DE 

PÓS-GRADUAÇÃO



Art.  15 Serão  canceladas  as  bolsas  de  graduação  e  de  pós-

graduação nos seguintes casos:

I - descumprimento das disposições deste Decreto;

II - desistência do curso ou interrupção do curso;

III – reprovação em alguma disciplina ou módulo, por falta ou por 

aproveitamento insatisfatório, que acarrete o desligamento do curso;

IV - trancamento de disciplina, módulo ou matéria do curso, sem 

prévia autorização do Tribunal; 

V - aposentadoria; 

VI - exoneração do cargo de provimento efetivo, a pedido ou de 

ofício;

VII - demissão;

VIII  -  posse em outro cargo inacumulável,  exceto se  no próprio 

Tribunal;

IX - licenças previstas no art. 215, IV, V, VI, VII da Lei nº 10.460, 

de 22 de fevereiro de 1988, bem como afastamentos previstos no  art. 34, da referida 

Lei.

§ 1º  Será realizado o desconto em folha de pagamento do valor 

desembolsado por este Tribunal, a título de ressarcimento, ficando o servidor, nos 

2 (dois) anos subsequentes ao cancelamento, impedido de receber idêntico benefício, 

nos casos de:

I - reprovação no curso;

II - cancelamento da bolsa, nas hipóteses previstas nos incisos I ao 

VI e IX deste artigo;

III  -  na  hipótese  de  o  servidor  não  apresentar  o  certificado  de 

conclusão do curso.

§  2º  Em caso  de  reprovação  em disciplina  ou  módulo  que  não 

acarrete desligamento do curso, o servidor continuará beneficiado, porém as despesas 

envolvendo a repetição daquele conteúdo ficarão a cargo do servidor.

§  3º  O  servidor  aposentado  por  invalidez  está  isento  do 



ressarcimento de que trata o parágrafo anterior. 

Art. 16 Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos incisos VII 

a IX do art. 15, durante os 2 (dois) anos seguintes à data de aprovação do trabalho de 

conclusão de curso, pela instituição de ensino, o servidor deverá ressarcir o valor 

custeado pelo Tribunal. 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  17 O  servidor  beneficiado  com  a  bolsa  de  graduação  ou 

pós-graduação obrigar-se-á, mediante assinatura de termo de compromisso constante 

do Anexo II, a cumprir as disposições deste Decreto, autorizando o ressarcimento dos 

valores concedidos nos casos previstos no § 1º do art. 15 e art. 16.

Art.  18 Fica  vedada  a  mudança  de  curso  ou  de  instituição  de 

ensino, salvo expressa autorização do Diretor-Geral.

Art.  19 O  Tribunal  alocará,  anualmente,  observada  a 

disponibilidade orçamentária e financeira, os recursos necessários à concessão das 

bolsas de graduação e de pós-graduação de que trata este Decreto Judiciário.

Art. 20 Os casos omissos serão decididos pelo Diretor-Geral.

Art. 21 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 20 de junho de 2013, 124º da República.

Desembargador Ney Teles de Paula

Presidente



ANEXO I 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1543/2013

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA SELEÇÃO DE 
SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO CUSTEADOS PELO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE GOIÁS

CRITÉRIO PONTUAÇÃO

Desempenho efetivo, acima de 3 (três) anos, na 
área ou atividade correlata à da graduação e da 
pós-graduação.

05 pontos

Menor remuneração 05 pontos
Curso relacionado com os objetivos estratégicos 
do Poder Judiciário de Goiás 05 pontos

Ter  atuado  como  instrutor  interno  em  área 
correlata ao evento nos últimos dois anos. 3 pontos

Melhor nota na última avaliação de desempenho 3 pontos

Tempo de exercício no Poder Judiciário do 
Estado de Goiás

a) 3 anos: 3 pontos
b) de 3 a 7 anos: 

5 pontos
c) acima de 7 anos a 

11 anos: 

7 pontos

d) acima de 11 anos: 
10 pontos

CRITÉRIOS DE DESEMPATE PONTUAÇÃO

Ter participado de maior número de cursos de 
capacitação  promovidos  pelo  Tribunal  nos 
últimos quatro anos

2 pontos

Maior tempo após conclusão da graduação para 
solicitar a bolsa de pós-graduação 1 ponto

Exercer  função  por  encargo  de  confiança  ou 
cargo  de  provimento  em  comissão  de  maior 
nível (natureza gerencial)

1 ponto

Maior idade 1 ponto
Não  ter  sido  beneficiado  pelo  Tribunal  com 
bolsa anteriormente 1 ponto

Não possuir curso de pós-graduação 1 ponto



ANEXO II

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1543/2013

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
NOME: MATRÍCULA:

CARGO: FUNÇÃO:

LOTAÇÃO: RAMAL

CURSO SUPERIOR: INSTITUIÇÃO:

INFORMAÇÕES DO CURSO *
NOME DO CURSO:

NÚMERO DA MATRÍCULA:

INSTITUIÇÃO:

ENDEREÇO:

TELEFONE: E-MAIL:

CARGA HORÁRIA: INÍCIO: FINAL:

VALOR DA MATRÍCULA: VALOR DA MENSALIDADE: Nº DE PARCELAS: VALOR TOTAL:

SÍNTESE DO CURSO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

HORÁRIO DAS AULAS



QUAL O SEU OBJETIVO EM PARTICIPAR DO CURSO?

DE QUE FORMA O CURSO SOLICITADO SERÁ ÚTIL NA EXECUÇÃO DAS SUAS 
ATIVIDADES?

AUTENTICAÇÃO

LOCAL/DATA: ASSINATURA DO SERVIDOR:

* Juntar documentação que comprove as informações:
matrícula
conteúdo programático
carga horária
período e horário do curso


