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PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DO WORKSHOP  

“COMUNICAÇÃO ASSERTIVA ” 

 

1) JUSTIFICATIVA 

 

Considerando o requisito da formação continuada para fins de promoção, na forma 

do Art. 93, II, c, do Art. 111-A, § 2º, I, da Constituição Federal, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional n.º 45/2004, a Resolução ENAMAT n.º 9, de 15 de dezembro de 

2011, prevê que os magistrados do trabalho vitalícios deverão frequentar atividades de 

formação continuada pelo período mínimo de 30 (trinta) horas-aula por semestre, em 

atividades presenciais e/ou à distância, sendo responsabilidade das Escolas Judiciais dos 

Tribunais Regionais do Trabalho o controle e o registro das atividades formativas. 

 

A Resolução ENAMAT N.º 25, de 04 de junho de 2020, atualiza as Competências 

dos Magistrados do Trabalho a serem adquiridas e desenvolvidas pelos Alunos-Juízes nos 

Módulos Nacional e Regional dos Cursos de Formação Inicial e de Formação Continuada, 

devendo ser também observadas pelas Escolas Judiciais da Justiça do Trabalho no 

Planejamento das Atividades Formativas. 

Com a finalidade de desenvolver as habilidades da comunicação, a qual tem sido 

considerada como uma ferramenta muito importante e imprescindível para o 

desenvolvimento profissional e para o sucesso dos objetivos das instituições públicas, será 

ofertado aos alunos-juízes este workshop. Pois, nos tempos atuais, não é suficiente deter o 

conhecimento se não tiver a habilidade de se comunicar, principalmente no tocante aos 

avanços tecnológicos constantes e característicos dos tempos atuais, onde a Justiça do 

Trabalho está utilizando estratégias para realizar as audiências por meio digitais. A 

iniciativa objetiva fazer uso de habilidades, tais como capacidade de argumentação, 

solução de conflitos, objetividade e clareza de ideias, diálogos e feedbacks construtivos, 
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segurança ao falar e escuta empática, as quais necessitam serem treinadas e são 

fundamentais para o desenvolvimento profissional dos magistrados.  

 

2) OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

 

 Contratação da empresa Comunicativa Treinamentos e Palestras Eireli - ME, CNPJ 

nº 28.396.277/0001-02, a qual realizará o Workshop Comunicação Assertiva, no dia 6 do 

maio do corrente ano, das 8h às 12h, com a fonoaudióloga Debora Brum, através da 

plataforma zoom na modalidade de educação presencial, destinado a magistrados do 

trabalho do TRT da 19ª Região (AL), como parte integrante da programação da 1ª Semana 

de Formação Continuada de 2021. 

 

3) OBJETIVO GERAL 

 

Preparar os alunos-juízes para argumentarem com competência e segurança, falar com 

clareza e objetividade, transmitir as informações estratégicas de maneira alinhada para todos, 

esclarecer dúvidas, convencer, resolver conflitos e comunicar-se de forma assertiva com o 

público interno e externo.  

 

4) OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Reduzir ruídos de comunicação.  

2. Promover maior alinhamento e engajamento na comunicação interpessoal. 

 

 5) RECURSOS DIDÁTICOS 

 Power point, plataforma para sala de aula virtual. 

 

6) MATERIAL DE APOIO A SER FORNECIDO PELO CONTRATADO 

 Conteúdo a ser apresentado. 
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7) METODOLOGIA 

 O curso será desenvolvido através de abordagem tórico-prática com embasamento 
científico dos assuntos apresentados, dinâmicas em grupo, vivências de comunicação e 
exercícios individuais. 
 

 

8) ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 

 

• Acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço; 

• Comunicar a contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os 

procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

• Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de 

cláusula contratual; e 

• Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar o 

pagamento. 

 

9) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Comunicação passiva x agressiva x assertiva. 

2. Inteligência emocional e a comunicação assertive. 

3. 5 pilares da comunicação assertiva. 

4. A importância da preparação para o sucesso da comunicação. 

5. O papel da empatia gerar conexão e confiança. 

6. Tipos de empatia. 

7. A importância de saber ouvir. 

8. Estratégias para a escuta empática. 

9. Como dizer o “não positivo”.  
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10. Como falar com clareza e objetividade, garantindo o entendimento e evitando ruídos. 

11. Defendendo ideias: estratégias de argumentação, convencimento x persuasão. 

12. Linguagem positiva – gerando mais engajamento e colaboração. 

13. A linguagem não-verbal: o impacto da voz e da linguagem corporal na comunicação. 

Os conteúdos poderão ser customizados de acordo com as necessidades da instituição. 

 

 

10) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

Work shop “COMUNICAÇÃO ASSERTIVA” 

PÚBLICO-ALVO Magistrados do Trabalho do TRT 19ª Região. 

PERÍODO 06/05/2021 

HORÁRIO Das 8h às 12h. 

Nº PARTICIPANTES Média de 40 participantes. 

CARGA HORÁRIA 4h/a. 

LOCAL Atividade tele presencial, transmitida ao vivo. 

PLATAFORMA DE 

WEBCONFERÊNCIA 

Zoom - Sala de Aula Virtual da Ejud19  

 

 

11) AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

• Avaliação de aprendizagem; 

• Avaliação de reação; 

• Certificados dos participantes. 

 

12) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

 

Relação de documentos necessários: 

1. Cédula de identidade e CPF; 
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2. Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, abrangendo inclusive os créditos tributários relativos às 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 

11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de 

substituição, e às contribuições devidas por lei a terceiros, inclusive inscritas em 

DAU. 

3. Declaração em conformidade com a Resolução CNJ n.º 09/2005 (antinepotismo), 

de 06/12/2005; 

4. Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na forma do parágrafo 

2º do art. 32 da Lei nº. 8666/93; 

5. Declaração de que não emprega menor de 18 anos; 

6. Declaração de isenção de retenção da contribuição previdenciária; 

7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

8. Dados bancários (nome do banco, número da agência bancária e número da conta 

corrente); 

9. Comprovante de endereço (no máximo 60 dias); 

10. Certificados; 

11. Diploma(s) para comprovação de titulação; 

12. Nota fiscal, recibo de pagamento ou documento equivalente, com o valor a ser 

pago, assinado pelo profissional e devidamente atestado pela Escola Judicial. 

13. Currículo vitae; 

14. 3 (três) comprovantes de pagamento (nota de empenho, nota fiscal) para justificar o 

preço de mercado; 

15. Proposta do curso. 

 

13) DO PAGAMENTO 
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• A vigência do contrato iniciará com o recebimento da nota de empenho emitida 

pelo TRT da 19ª Região, concluindo-se com o pagamento da nota fiscal, após a 

realização da ação educacional. 

• A nota de empenho será emitida pelo TRT da 19ª Região e encaminhada à 

contratada por e-mail, antes da realização do evento. 

• Concluída a atividade formativa, a contratada deverá emitir nota fiscal ou 

documento equivalente e encaminhar para a Escola Judicial, que encaminhará para 

pagamento. 

• Será consultada a situação fiscal e trabalhista da contratada, que deverá estar 

regular durante toda vigência do contrato. 

• Os casos omissos ou situações não explicitadas nos itens deste instrumento serão 

decididos pela contratante, segundo as disposições contidas na Lei n. 8.666/1993, 

demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante desta 

contratação, independentemente de suas transcrições. 

 

 

14) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

No ordenamento jurídico, temos como regra geral a exigência de prévio 

procedimento licitatório para aferição da proposta mais vantajosa (Art. 37, XXI, CF), 

sendo a dispensa e a inexigibilidade de licitação as exceções. 

 

O artigo 25, II, c/c artigo 13, VI, da Lei de Licitações, prevê a contratação direta, 

por inexigibilidade de licitação, de serviços técnicos especializados relativos ao 

treinamento e aperfeiçoamento profissional, inclusive cursos abertos, desde que o 

profissional ou empresa demonstre notória especialização, in verbis:  

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: 

[...] 
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 II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no Art. 13 desta Lei, 

de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vetada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação;  

 

 [...]  

 

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 

estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 

técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 

inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 

plena satisfação do objeto do contrato.  

 

[...]  

 

Art. 13. Para os fins desta Lei consideram serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 

 

 [...]  

 

 VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

 

 A possibilidade de contratar profissional especializado para ministrar curso de 

aperfeiçoamento ou treinamento, mediante inscrição em curso aberto, por meio de 

inexigibilidade de licitação, é pacífica no âmbito do TCU, como se pode inferir do 

Acordão nº 439/2008 – Plenário. 
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 [...] quem, senão o administrador poderá dizer se determinado instrutor é 

'essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto 

do contrato', no caso, um curso perfeitamente direcionado para o atendimento 

das peculiaridades do órgão contratante? Apenas ele, mediante motivação em 

que relacione as razões da escolha, poderá identificar no professor ou na 

empresa contratada os requisitos essenciais impostos pelas particularidades do 

treinamento pretendido. Ministro Adhemar Paladini Ghisi, Decisão 439/98 – 

Plenário TCU. 

 

Contratações dessa natureza, inclusive, foram objeto da Súmula nº 252, que 

estabeleceu, a par da lei, as condições para a contratação direta. Vejamos:  

 

Súmula 252 do TCU - A inviabilidade de competição para a contratação de 

serviços técnicos, a que alude o inciso II do Art. 25 da Lei nº 8.666/1993, 

decorre da presença simultânea de três requisitos: serviços técnicos 

especializados, entre os mencionados no Art. 13 da referida lei, natureza 

singular do serviço e notória especialização do contratado.  

 

No mesmo sentido, a Orientação Normativa nº 18/2009 da AGU, que assentou o 

seguinte entendimento: 

 

 ON nº 18/2009 da AGU – Contrata-se por inexigibilidade de licitação com 

fundamento no Art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993, conferencista para 

ministrar curso para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ou a inscrição 

em curso aberto, desde que caracterizada a singularidade do objeto e 

verificado tratar-se de notório especialista.  

 

O entendimento do Tribunal de Contas da União e orientação da Advocacia Geral 

da União acima expostos afastam quaisquer dúvidas acerca do enquadramento da atividade 
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de conferencista para ministrar cursos de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal no rol 

do Art. 13 da Lei 8.666/93.  

 

A presente contratação enquadra-se à moldura legal, tendo em vista que os 

pressupostos para a contratação direta de um serviço com inexigibilidade de licitação, com 

fundamento nos artigos 25, II, c/c artigo 13, da Lei 8.666/93, são os seguintes:  

a) presença do serviço na relação contida no artigo 13 da Lei de Licitações;  

b) natureza singular do serviço;  

c) notória especialização do contratado para a execução de serviços da mesma espécie;  

d) inviabilidade de competição. 

 

A propósito da natureza singular exigida pelo legislador para caracterizar a hipótese 

de inexigibilidade, merecem registro as palavras do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva: 

  

Note-se que o adjetivo “singular” não significa necessariamente “único”. O 

dicionário registra inúmeras acepções, tais como: invulgar, especial, raro, extraordinário, 

[…]. A meu ver, quando a lei fala de serviço singular, não se refere a “único”, e sim a 

“invulgar, especial, notável”. Escudo essa dedução lembrando que na lei não existem 

disposições inúteis. Se “singular” significasse “único”, seria o mesmo que “exclusivo” e, 

portanto, o dispositivo seria inútil, pois estaria redundante o inciso I imediatamente 

anterior. Portanto, no meu entender, para fins de caracterizar a inviabilidade de competição 

e consequentemente a inexigibilidade de licitação, a notória especialização se manifesta 

mediante o pronunciamento do administrador sobre a adequação e suficiência da 

capacidade da empresa ao seu caso concreto. Logo, num determinado setor de atividade, 

pode haver mais de uma empresa com ampla experiência na prestação de um serviço 

singular, e pode não obstante ocorrer que, em circunstâncias dadas, somente uma dentre 

elas tenha “notória especialização”: será aquela que o gestor considerar a mais adequada 

para prestar os serviços prestados no caso concreto do contrato específico que pretende 

celebrar. Ressalvadas sempre as hipóteses de interpretações flagrantemente abusivas, 

defendo assim a tese de que se deve preservar margens flexíveis para que o gestor exerça 
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esse poder discricionário que a lei lhe outorga. Decisão TC 010578/95-1, DOU de 28-22-

95. In Eficácia nas Licitações e Contratos, Carlos Pinto Coelho Motta, 9 ed., rev. atual. e 

ampl. - Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 247. 

 

 

15) CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUTOR 

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região oferecerá aos Magistrados do 

Trabalho o Work shop "Comunicação Assertiva”. Para tanto, deverá buscar facilitadores 

que preencham os seguintes requisitos: 

- Possuir didática, tendo experiência de magistério/instrutoria e formação específica;  

- Ter conhecimentos específicos pertinentes aos objetivos propostos. 

As Decisões do TCU de n.º 535/1996–Plenário, n.º 439/1998–Plenário e Acórdão 

nº 654/2004-2ª-Câmara, autorizam a contratar instrutores para ministrar treinamento – Art. 

13, inc. VI, da Lei nº 8.666/93, - por notória especialização. Se em gênero cabe esse 

entendimento, no caso específico, o objeto é singular. Definida a singularidade, a Lei de 

Licitações, Art. 25, inc. II, autoriza a “inferir” quem é “indiscutivelmente o mais adequado 

à plena satisfação do objeto”. O curso será ministrado pelo instrutor a ser contratado neste 

processo: 

I – DÉBORA BRUM 

É mestre em Distúrbios da Comunicação Humana pela Universidade Federal de 

Santa Maria/RS (UFSM/RS) e Especialista em Voz 9 CEV/SP), fonoaudióloga graduada 

pelo IPA/RS. Profissional com mais de 16 anos de experiência em Treinamentos e 

Palestras sobre Comunicação Humana. Já treinou mais de 7.000 profissionais em diversas 

empresas (TRT18, Ministério da Justiça/RS, Sicredi, HP, Killink, Grupo RBS, Banrisul, 

OAB RS – PREV, DENTRE OUTRAS). Personal & Professional Coaching com formação 

pela SBC/SP. Trabalhou na Rede Record de TV, aperfeiçoando a performance dos 

repórteres e apresentadores da emissora entre 2008 e 2014. É sócia-diretora da 

Comunicativa Treinamento e Palestras EIRELI – ME.  
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Os valores praticados serão  acordados considerando a expertise deste profissional, 

investimentos em qualificação, conhecimentos técnicos adquiridos e a difusão de 

conhecimentos envolvendo os órgãos do Poder Judiciário Federal.   

Dessa maneira, está comprovado o conhecimento e a experiência da fonoaudióloga 
e palestrante convidada, entendemos, s.m.j., que a tornam singular na abordagem do tema 
proposto. 

 

Maceió, 13 de abril de 2021. 

 

MARISTELA PELLENZ CASADO 
Secretária da Escola Judicial do TRT da 19ª Região 

 

 

De acordo. 
 
 

Desembargador PEDRO INÁCIO DA SILVA 
Diretor da Escola Judicial do TRT da 19ª Região 

 
 

De acordo. 
 
 

COMUNICATIVA TREINAMENTO E PALESTRAS EIRELI – ME 
CNPJ  

DÉBORA BRUM  
Sócia-diretora 


