


Público-alvo: magistrados e servidores que estão 

a 5 anos do jubilamento (aposentadoria)

Entre 10 e 12 encontros semanais

Mínimo de 10 e máximo de 50 cursistas por turma



Edições anuais ou bianuais

Locais: Capital e interior (edições descentralizadas)

Cunho de capacitação – Centro de Formação e 

Desenvolvimento de Pessoas do PJRS (CJUD)



Busca minimizar conflitos e tensões próprias do 

final de carreira

Conduz o cursista a enxergar a aposentadoria 

como um prêmio e um reconhecimento

Investe no envolvimento, qualidade e 

produtividade até o momento do jubilamento



Centra-se em favorecer a qualidade de vida do 

preparando após o afastamento da Instituição

Colabora na elaboração de novos projetos

Almeja aos jubilandos novas realizações, 

estabilidade social e econômica, saúde física, 

social e emocional



DADOS E CURIOSIDADES

Já foram realizadas 26 edições (18 em Porto Alegre e 

8 no interior [Caxias do Sul, Cruz Alta, Frederico 

Westphalen, Ijuí, Passo Fundo, Santa Maria, Santa Rosa 

e São Gabriel]).

Em 2010, foi institucionalizado como evento oficial 

do Tribunal de Justiça do RS.



DADOS E CURIOSIDADES

1ª edição (2006) = 05 encontros, 11 palestras, 17 

participantes.

18ª edição (2019) = 11 encontros, 17 palestras, 50 

participantes.

Total de participantes (Capital e interior) = 752. 



a) Módulo I – saúde e qualidade de vida (foco: saúde 

física)

1. Como chegar aos 100 anos com qualidade de 

vida

2. Atividade física e exercício físico na meia idade

3. Caminhada orientada

4. Alimentação funcional



b) módulo II – aspectos psicossociais e 

relacionamentos (foco: saúde emocional)

1. Aposentadoria, uma questão de escolha 

2. Sexualidade na meia idade

3. Elaborando um novo projeto de vida



c) Módulo III – gestão financeira e previdência 

social (foco: orçamento e renda)

1. Questões administrativas do aposentar-se

2. Finanças pessoais e orçamento doméstico

3. Previdência e aspectos legais



d) Módulo IV – lazer e tempo livre (foco: ócio

criativo)

1. A importância do turismo e do viajar

2. Tempo livre e lazer

3. O voluntariado como sentido de vida



e) Módulo V – pós-carreira (foco: 2ª carreira)

1. Empreendedorismo

2. Conciliação e Mediação Judicial

3. Vivências – apresentação e debates sobre 

planos e projetos



12ª-2014 83,8 13,1 2,7 0,3 0,0 100

13ª-2014 76,9 21,7 1,4 2,1 0,0 100

14ª-2015 79,3 15,5 2,2 0,0 3,0 100

15ª-2015 76,4 18,4 1,5 0,0 3,8 100

Edição/ano
Muito 

Satisfatório
(em %)

Satisfatório
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Razoavelme
nte 

Satisfatório
(em %)

Insatisfatório 
(em %)

Não 
respondeu 

(em %)
Total (em %)



16ª-2017 73,1 23,2 2,3 0,5 0,9 100

17ª - 2018 ? ? ? ? ? ?

18ª - 2019 87,3 8,5 1,6 0,4 2,2 100
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