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Assumir a Direção da Escola Judicial do Amapá – EJAP – tão logo alçado ao cargo de 

Desembargador foi um grande desafio, porque tínhamos de operar as transformações 

que se faziam necessárias ao tradicional modelo de ensino, responsável pela evasão 

dos magistrados e servidores de sua academia.  

Um modelo pouco atrativo, inapropriado para a formação, a 

capacitação e o aperfeiçoamento ao enfrentamento das 

inúmeras demandas judicializadas no dia a dia forense, 

baseado, predominantemente, na exposição enfadonha de 

conteúdo programático. 

Desta forma, no plano administrativo, fizemos a 

mudança da sede para mais próximo do Fórum de 

Macapá, em espaço mais adequado e aconchegante, com 

duas salas de aula, um laboratório de informática, um 

auditório e espaço para funcionamento da secretaria; 

adquirimos cadeiras mais confortáveis e ergométricas e 
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equipamentos (data-show, flip-chart, quadro branco, wi-fi); criamos 

logotipo moderno que serviu para identificar nossas ações; 

reformulamos a página eletrônica, tornando-a mais funcional; 

adotamos a frequência on-line para controle de horas-aula, entre 

outras providências.  

Por outro lado, no plano pedagógico, apostamos em outra 

metodologia.  

Optamos por um modelo de ensinagem, teórico-prático, a partir do 

aprender-fazendo com ação-reflexão-ação, objetivando o 

desenvolvimento profissional de magistrados e servidores, com 

aplicação de técnicas e dinâmicas específicas que se apresentaram 

bastante positivas.  

Escolhemos criteriosamente os conteúdos a serem ministrados a partir 

de avaliação diagnóstica das nossas necessidades.  

Desembargador João Guilherme Lages Mendes
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Procuramos a todo momento oferecer formação humanística, integral e 

interdisciplinar à nossa clientela, contratando professores qualificados, 

prioritariamente com certificação FOFO (Formação de Formadores).  

Custeamos capacitações em outros estados, quando não foi possível 

realizá-las aqui. Traçamos estratégias. Planejamos ações. Executamos 

absolutamente tudo a contento. 

Os resultados foram experimentados e sentidos por todos nós e seguem 

expostos nas páginas seguintes. 

Resta-me encerrar a missão com a imensurável satisfação de ter dado o 

melhor de mim nessa empreitada, de ver o quanto realizamos em favor 

de juízes e servidores do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), 

agradecendo, enfim, aos membros do Conselho Administrativo 

Pedagógico, aos servidores e colaboradores da EJAP, adiante nominados, 

sem os quais nada seria possível. 

Orgulhosamente!!!



Este relatório enumera as principais realizações da Gestão da Escola Judicial do Amapá 

(EJAP) durante o exercício 2017-2019, sob a direção do Desembargador João Guilherme 

Lages Mendes. 

No decorrer do citado biênio, atenta às premissas de responsabilidade, transparência e 

compromisso, a EJAP priorizou ações de formação, capacidade e aperfeiçoamento de 

Magistrados e Servidores que atendessem às necessidades de desenvolvimento de 

competências do nosso público-alvo, em consonância com as normativas da ENFAM e CNJ.  

Assim, realizamos 45 (quarenta e cinco) ações de capacitação presenciais, o que viabilizou  

aproximadamente 1800 capacitações.  

Ademais, ofertamos 06 (seis) cursos na modalidade Educação à Distância 

03 (três) de autoria da EJAP; 

03 (três) em cooperação com o CNJ.  

Por fim, a Escola promoveu o Primeiro Seminário sobre Constelação Familiar.  
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Cumprindo sua função regimental, a EJAP executou dois 

processos seletivos, para recrutar estagiários a fim de 

atuarem nas mais diversas áreas do TJAP. 

Nada obstante aos feitos mencionados, a Gestão foi 

marcada por mudanças como, por exemplo, a 

transferência da sede para um prédio mais próximo do 

Fórum de Macapá, para uso exclusivo da EJAP, no início de 

2018.  

Outra inovação foi o lançamento de uma nova página 

web da Escola Judicial do Amapá, com um layout 

dinâmico,  proporcionando  rápida  divulgação  das ações,  

além de promover uma melhor interação com Magistrados,  Servidores e a sociedade.  

Buscando criar uma identidade visual, elaborou-se logotipo moderno, com a finalidade de 

vincular a imagem da Escola a um novo modelo de educação judicial. 
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Destaque-se, de igual forma, a implantação da Educação à Distância, canal de formação, 

capacitação e aperfeiçoamento que atende o novo paradigma de educação e lança bases 

sólidas para a ampliação significativa do campo de atuação da EJAP em todos os 

quadrantes do Estado do Amapá. 

Ainda sob a perspectiva de inovação tecnológica, foi implementada a aferição de 

frequência através de registro eletrônico diretamente no sistema do Tribunal de Justiça, 

facilitando o controle de presença bem como, quando necessário, a devida justificativa de 

ponto, nos moldes do que é feito pela Escola Nacional da Magistratura (ENFAM). 

Também vale salientar o aperfeiçoamento da disponibilização on-line dos certificados 

relativos aos eventos realizados pela Escola Judicial, iniciativa que traz benefícios para os 

participantes das capacitações, como a portabilidade, economia para as finanças da EJAP, 

além de permitir a contabilização automática da pontuação nos processos de promoção. 

Por fim, que os resultados positivos obtidos sejam creditados ao envolvimento de todos os 

Membros da Corte, Juízes e Servidores, porquanto viabilizaram a execução das 

retromencionadas ações, seja participando dos eventos, seja apoiando sua realização.



A Escola Judicial do Amapá (EJAP), órgão do 

Tribunal de Justiça do Amapá, foi criada 

através do art. 5º, da Lei Complementar nº 

0028, de 13 de junho de 2005, com sede na 

capital Macapá e abrangência em todo 

Estado.  

Destina-se precipuamente à seleção, 

formação in i c ia l e permanente de 

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário 

Amapaense.  

Seu trabalho contribui, fundamentalmente, 

para o aprimoramento da prestação 

jurisdicional. 

Como unidade responsável pela capacitação, 

a Escola possui autonomia didática, científica, 
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administrativa e financeira, o que significa 

dizer que a gestão de suas ações de 

formação e aperfeiçoamento são conduzidas 

por suas instâncias deliberativas, quais sejam: 

o Conselho Administrativo e Pedagógico 

(CAP) e pelo Diretor-Geral. 

Oferecendo ações educacionais nas 

modalidades presencial, semipresencial e  à 

distância, a EJAP investe em eventos nos 

mais diversos ramos do Direito, sem 

negligenciar a formação daqueles que 

atuam nos setores administ rat ivos, 

promovendo eventos nas áreas de 

in fo rmát i ca , s i s temas , engenhar ia , 

contabilidade, auditoria, entre outras. 



MISSÃO 
Promover a seleção, formação e aperfeiçoamento 
de Magistrados e Servidores, através de ações que 
desenvolvam competências, objetivando o 
aprimoramento dos serviços prestados 
em busca de boas práticas e da 
exce lênc ia da p restação 
jurisdicional 

VISÃO 
Sermos reconhec idos 
como uma Escola Judicial 
compromet ida com a 
formação de Magistrados e 
Serventuários engajados na 
construção de uma sociedade 
j u s t a , n u m c o n t e x t o d e 
responsabilização social e de celeridade dos 

processos judiciais, agregando valor social à 
prestação jurisdicional.  

VALORES  
Os valores que permeiam uma 

realidade constituem uma fonte 
de orientação e inspiração e 

interferem diretamente nas 
ações. Nesse sentido, a 
Escola Judicial cultiva em 
s u a p r á t i c a : 
responsabilidade social e 

ambiental, ética, moral, 
p r o b i d a d e , e x c e l ê n c i a , 

comprometimento, inovação, 
i n i c i a t i v a , p a r t i c i p a ç ã o , 

p r o f i s s i o n a l i s m o , i g u a l d a d e , 
solidariedade, criatividade e competência.
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A Resolução 0028/2005-TJAP, de 1º de agosto de 2015 (Regimento Interno EJAP), estabelece a 

estrutura, a competência e o funcionamento da Escola.  
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Estrutura 
Organizacional

Resolução 0028/2005-TJAP, 
de 1º de agosto de 2015 

Conselho  
Administrativo-Pedagógico

Diretoria-Geral

Secretaria-Geral

Divisão de Seleção, Treinamento e Formação 
Divisão de Documentação, Pesquisa e Informação 



Marcus Webster Rodrigues de Araújo
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Des. João Guilherme Lages Mendes
DIRETOR-GERAL

Conselho Administrativo Pedagógico 10

Des. Carmo Antônio de Souza
MEMBRO

Dra. Elaine Silva Ramos Cantuária 
MAGISTRADA

Dr. Diego Moura de Araújo
MAGISTRADO

Des. César Augusto Souza Pereira
MEMBRO

SERVIDOR TJAP



Adriana Pelaes

FORMAÇÃO  
. Direito  
. Psicologia 
ESPECIALIZAÇÃO  
. Direito de Estado 
. Direito Processual

Alessandra Gusmão Camila Vieira
DIRETORA DE SELEÇÃO, 
FORMAÇÃO E TREINAMENTO 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DIRETORA DE DOCUMENTAÇÃO  
E INFORMAÇÃO
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FORMAÇÃO  
. Direito  
. Pedagoga 
ESPECIALIZAÇÃO  
. Pedagogia Empresarial

FORMAÇÃO  
. Direito  

ESPECIALIZAÇÃO  
. Direito Público 

Diretoria



Linaldo Sousa
FORMAÇÃO  
. Ciências Contábeis  
  
ESPECIALIZAÇÃO  
. Auditoria

Veridiano Colares MacDowel Pureza
FORMAÇÃO  
. Direito  
  
ESPECIALIZAÇÃO  
. Direito Processual

FORMAÇÃO  
. Direito 
. Redes de Computadores  
ESPECIALIZAÇÃO  
. Direito 

Marcos Mendes
FORMAÇÃO  
. Ciências Contábeis 
  
ESPECIALIZAÇÃO  
. Pedagogia Empresarial 
. Educação à Distância  
MESTRADO 
. Plan. e Políticas Públicas
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INOVAÇÕES

NOVA SEDE

AA Escola Judicial do Amapá, no ano 
de 2015, teve suas instalações 
transferidas para o prédio do 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá (TRE-AP).  

Assim, no primeiro ano da gestão do 
Desembargador João Lages, todas 
as atividades foram desenvolvidas 
no espaço cedido por aquele órgão. 

No entanto, apesar de todo apoio e 
acolhimento, a consciência da 
necessidade de instalações próprias, 
que possibilitasse uma maior 
l i b e r d a d e n a d e f i n i ç ã o d o 
calendário, impeliu a Diretoria na 
busca de espaço privativo para o 
desenvolvimento de suas ações de 
capacitação. 

A entrega oficial da nova sede da Escola Judicial do Amapá 
realizou-se, no dia 05 de março de 2018, pelo presidente do 
Tribunal de Justiça, Desembargador Carlos Tork.  

A nova sede localiza-se 
próxima ao Fórum de 
Macapá, no prédio Office 
Araguary, possui uma área 
de 356,50m², conta com 
uma estrutura moderna 
p a ra c o m p o r t a r s u a 
diretoria e secretaria, além 
de duas salas de aula 
equipadas, um laboratório 
de in formát i ca e um 
miniauditório. 
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO   

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar e metas.  

O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma 

ao projeto político-pedagógico – PPP. 

Objetivando sistematizar os objetivos, linhas de atuação, pressupostos e princípios 

pedagógicos que orientam a realização de seus programas de formação e 

aperfeiçoamento para Magistrado e Servidores do Judiciário Estadual Amapaense, a 

EJAP elaborou o seu PPP. 

O projeto pedagógico, seguiu as diretrizes da Escola Nacional de Magistratura - ENFAM, 

bem como os preceitos do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, foi elaborado pelo corpo 

técnico da Escola e aprovado por seu Conselho Administrativo e Pedagógico.
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EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Cursos a distância tornaram-se rotina 
na programação de ensino da EJAP. 

É uma opção prática, econômica e 
moderna para democratizar as 
oportunidades de aprendizagem 
aos Magistrados e Servidores de 
todas as comarcas do Tribunal de 
J u s t i ç a d o A m a p á : a n ova 
metodologia iguala, nas salas de 
aula digitais do ciberespaço, as 
distâncias díspares do mundo físico. 

A plataforma EaD|EJAP, criada por 
servidores da própria equipe, opera 

com base no software Moodle, gratuito e de 
código aberto, e é frequentemente submetida 
a atualizações e modificações conforme as 
necessidades ditadas pelas premissas 
pedagógicas da Escola.  

Assim, a mediação tecnológica requerida dos 
participantes das atividades de ensino a 
distância promovidas pela unidade é 
continuamente melhorada. 

Nesta gestão, foram realizadas 6 (seis) ações 
educacionais nessa modalidade: 

3 (três) de autoria desta Escola; 
3 (três) ofertados em parceria com o CNJ.  

Assim, houve a disponibilização de 346 vagas para 
capacitação de Magistrados e Servidores.  
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Com temas diversos, como Tutoria em EaD, Improbidade Administrativa, 
Conhecendo a Conciliação, Contratos e Licitações.

A produção de cursos de autoria da equipe EJAP possibilitou o cumprimento 
do indicador 03 do Plano Estratégico Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento do CNJ - 2018, visto que o curso “Conhecendo a 
Conciliação” foi encaminhado para ser disponibilizado no banco de cursos 
do CNJ.



17INOVAÇÕES
SITE  

A Escola Judicial do Amapá, buscando sua contínua modernização, inaugurou, no ano de 2018, 

sua própria página na Internet. Dessa maneira, além de comunicar-se com os cidadãos pelo sitio 

eletrônico do Tribunal e pelas redes sociais, passou a interagir também por meio do seu site. 

A disponibilização de uma página eletrônica 

para oferecer informações sobre a Escola e as 

capacitações por ela ofertadas, trouxe um 

aprimoramento na interlocução com seus 

usuários, tornando-a mais rápida e eficiente, 

tendo em vista que o mundo se transformou e 

a Escola acompanhou essas transformações. 

Com uma navegabilidade fácil e um aprazível 

layout, o site disponibiliza, entre outros 

conteúdos, o calendário de eventos, o acesso 

aos certificados e o link para a plataforma de 

EaD da Escola. www.ejapcursos.wixsite.com/ejap 

http://www.ejapcursos.wixsite.com/ejap
http://www.ejapcursos.wixsite.com/ejap
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LOGOTIPO PARA AS AÇÕES PEDAGÓGICAS 

A identidade visual é a forma de identificação, através de 

imagem, objetivando individualizar determinada instituição. 

Em vista disso, a Escola Judicial do Amapá lançou, em 2018, 

a sua peça de identidade visual para as ações pedagógicas.  

O propósito do trabalho de criação de um logotipo próprio e 

uniforme foi consolidar a imagem da Escola junto aos seus 

alunos, como também fortalecer a sensação de 

pertencimento e confiabilidade  

 O logotipo, de fácil identificação, faz uma integração entre o 

símbolo do Estado do Amapá, o “Marco Zero”, o prédio onde 

está localizada a Escola e a sigla EJAP.  

Ademais, utilizou-se a cor azul, por ser a cor que simboliza a 

sabedoria, e o azul turquesa, por contribuir com o 

pensamento claro e com a recarga de energia após o 

período de estresse mental.
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CERTIFICAÇÃO ONLINE
Cônscio que a utilização da internet torna mais eficiente a produção e o 

envio dos certificados dos eventos de capacitação, o Diretor-Geral da EJAP 

solicitou ao Departamento de Sistemas do TJAP o aperfeiçoamento do 

sistema de certificação on-line da Escola.  

O envio de certificados virtuais traz benefícios que perpassam o aspecto 

financeiro, pelos gastos reduzidos com o papel e a impressão, e chega no 

âmbito da responsabilidade ambiental. 

Outra importante diferença está na portabilidade do documento. A 

impressão pode ser feita quantas vezes forem necessárias pelo próprio 

participante. 

O aprimoramento realizado no sistema de certificação 

viabilizou a integração das informações referentes à 

participação de Magistrados e Servidores nos eventos 

realizados pela Escola com o Departamento de Gestão 

de Pessoas, resultando na contabilização automática da 

pontuação nos processos de promoção. 
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VALOR DA HORA-AULA 

Na primeira reunião ordinária do 

Conselho Administrativo e Pedagógico 

desta Gestão, o Diretor-Geral da 

Escola propôs o reajuste no valor da 

hora-aula paga aos professores que 

ministrassem cursos na EJAP.  

A p ropos i tu ra fo i a ce i ta por 

unanimidade. 

A atualização nos valores foi essencial 

para que a EJAP pudesse contratar 

professores de renome nacional para 

as ações de capacitações por ela 

promovidas. 

FREQUÊNCIA ONLINE 

A Escola Judicial do Amapá, no ano de 2018, 

passou a utilizar registro digital para controle da 

frequência nos eventos por ela realizados.  

A mudança eliminou as folhas de presença que os 

participantes assinavam e é resultado de uma 

inovação tecnologia desenvolvida em parceria com 

o Departamento de Sistemas do Tribunal de 

Justiça. 

Assim, para registrar sua presença nos eventos, os 

Magistrados inserem o seu Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) no sistema eletrônico.  

Os servidores, por sua vez, utilizam a sua digital 

para o registro da frequência.
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NORMATIVAS 

Em 2018, a Escola Judicial do Amapá propôs e o 

Plenário do Tribunal de Justiça aprovou, por 

unanimidade, dois atos normativos cujo objetivo 

é regulamentar a participação de Magistrados e 

Servidores nas ações de capacitação ofertadas 

pela EJAP. 

- O Ato Normativo 01/2018–EJAP estabelece os 

requisitos  e   procedimentos   para   que   outras  

unidades de Tribunal de Justiça solicitem a realização de determinada capacitação, bem como 

disciplinar a participação em eventos externos custeados pela Escola Judicial. 

- O Ato Normativo 02/2018-EJAP dispõe sobre a aplicação de sanções aos Magistrados que não 

comparecerem aos cursos oferecidos pela Escola Judicial do Amapá para os quais solicitarem 

inscrição.



22REUNIÃO CAP

O Conselho Administrativo e Pedagógico (CAP) 
é o órgão deliberativo, normativo, decisório, 
originário e recursal, em matéria administrativa 
da Escola Judicial do Amapá.  

No biênio 2017-2019, aconteceram sete 
reuniões do CAP, entre as deliberações 
destacam-se: 

Aprovação do Plano de Capacitação para o Biênio 2017-2019; 

Aprovação do calendário de cursos; 

O credenciamento de docentes; 

O aumento no valor da hora-aula; 

Elaboração de uma página eletrônica para EJAP; 

Aprovação das Instruções Normativas 01 e 02 de 2018 – EJAP. 

Projeto Político Pedagógico - PPP;
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PROCESSO SELETIVO

No cumprimento de sua função regimental, a Escola Judicial do Amapá realizou, no 

ano de 2017, dois processos seletivos para o recrutamento de estagiários para atuar 

nas diversas áreas do Tribunal de Justiça.

O primeiro certame, realizado em 11 de junho 

de 2017, disponibilizou 27 vagas: 

09 reservadas para ex-bolsistas egressos do 

TJAP; 

02 para estudantes de Direito; 

16 para diversas especialidades.  

O segundo concurso, especifico para a área de conciliação/mediação, ocorreu em 24 

de setembro de 2017, disponibilizou as seguintes vagas: 

10 vagas para chamamento imediato; 

30 para cadastro de reserva. 



24VISITA INSTITUCIONAL

Nos 03 e 04 de maio de 2018, estiveram visita térmica na 

EJAP, os representantes da Escola Nacional de Formação de 

Magistrados - ENFAM, Desembargadora Vera Lúcia Rocha 

Souza Jucovsky e Dra. Fabiana de Oliveira Martins Siqueira.  

Recebidos pelo Desembargador João Guilherme Lages 

Mendes, a equipe acompanhou a realização do curso 

"Audiência de Custódia", ministrado pela Dra. Gisele Oliveira. 

Após o curso, a equipe da ENFAM, em reunião com a EJAP, pontuou que o 

curso seguiu o padrão estabelecido pelas normativas da ENFAM, tecendo 

elogios à escolha da Profa. Gisele Oliveira, em razão de sua didática e currículo. 

Igualmente, registrou que a EJAP deveria instituir o controle de frequência 

eletrônico para os Magistrados, o que foi atendido por esta Escola.



O calendário de eventos 

movimentou a EJAP de 

janeiro a dezembro, com as 

fases de planejamento, 

organização, promoção, 

execução e avaliação dos 

eventos. 

Buscou-se abranger os 

mais variados conteúdos, a 

programação de ensino foi 

permeada por inúmeros 

temas durante este biênio 

que chega ao fim.  

A finalidade foi satisfazer 

a s n e c e s s i d a d e s d e 

qualificação e especialização dos Magistrados e Servidores, 

para que acompanhem a evolução do Direito e da sociedade 

e, assim, ofereçam um serviço cada vez melhor aos cidadãos. 

25Ações Educativas

Nas próximas páginas, destacaremos os cursos organizados 

pela EJAP na gestão 2017-2019.



Cursos Ofertados 
On-Line



Este curso foi desenvolvido pela equipe da EJAP, e representa 

o início da oferta de cursos on-line na EJAP, com 40 vagas 

ofertadas exclusivamente para Magistrados e Servidores do 

TJAP. 

O curso foi organizado em 3 Módulos de 40h/a: 
. Fundamentos de EaD | 04 a 30JUN 
. Tutoria para cursos online | 01 e 31AGO  
. Docência On-Line | 03 e 28SET  

Assim, foi possível totalizar 120h/a de treinamento, e aqueles 

que concluíram, estão aptos a atuar como Tutores nos cursos 

on-line ofertados pela EJAP.

AUTOR  E  FORMADOR

MARCOS MENDES

Mediador para cursos On-Line | 120h/a 27



CURSO EM PARCERIA 

CURSO EM PARCERIA 

Improbidade Administrativa | 20h  28

MEDIADOR : 
Objetivos :

MARCOS MENDES  |  PERÍODO: 03 a 28/SET   |  INSCRITOS: 52 
Esclarecer o cenário de construção da IA - improbidade administrativa. Conhecer os 
atos de IA.  Descrever as Sanções legais. Delinear os procedimentos administrativos 
e processo judicial.

MEDIADOR : 
Objetivos :

MARCOS MENDES  |  PERÍODO: 03 a 28/SET   |  INSCRITOS: 85 

Identificar os Tópicos que compõem a Lei das Licitações.  

Desenvolver estudo de caso. Criar uma Justificativa para contratação.

Lei 8.666/93 - Licitações e Contratos | 20h    

MEDIADOR : 
Objetivos :

MARCOS MENDES  |  PERÍODO: 03 a 28/SET   |  INSCRITOS: 69 
Conhecer os contextos do Conflito, do Judiciário e do Cidadão.  
Explicar o que é o NUPEMEC e o CEJUSC.

Conhecendo a Conciliação | 20h   
AUTORIA DA EJAP

[Auto-Instrucional]

[Auto-Instrucional]

[Auto-Instrucional]



Cursos Ofertados 
Presenciais 

 2017



O curso teve como meta a atualização geral sobre os 

diversos temas evolvendo a legislação processual penal 

que regula o sistema de prisões e liberdade provisórias no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

De acordo com o professor Auriney Brito, o tema é 

bastante polêmico, pois o Brasil vive atualmente uma crise 

sem precedentes no sistema carcerário nacional.

FORMADOR

AURINEY BRITO

Prisões e medidas cautelares no Processo Penal 30

08 A 09/02/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



A Ejap promoveu aperfeiçoamento dos Magistrados 

do Poder Judiciário do Estado do Amapá em relação 

ao conhecimento técnico necessário à prolação de 

decisões judiciais que atendam às novas exigências 

legais, contribuindo para a celeridade e efetividade 

do provimento jurisdicional. 

FORMADOR

ALEXANDRE FREITAS CÂMARA

Estruturação e fundamentação da Sentença no novo CPC 31

07/03/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



O Curso buscou aperfeiçoar e atualizar conhecimentos 

para a melhor condução dos processos judiciais que 

versam sobre o tema. 

Proporcionar subsídios teórico-práticos a profissionais 

para atuarem na garantia do direito dos direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes. 

FORMADOR

PAULO LÉPORE

Pedofilia e abuso sexual 32

06 A 08/04/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



Com o propósito de fundamentar com eficácia e eficiência 

as decisões e argumentações, tendo por base a 

compreensão da estrutura, organização e aspectos 

controvertidos do sistema trifásico de dosimetria da pena 

no Brasil, a EJAP ofereceu a capacitação. 

 

FORMADOR

RICARDO AUGUSTO SCHMITT

Dosimetria da Pena 33

18 A 19/05/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



Atenta a estas questões, a EJAP – Escola Judicial do 

Amapá - promoveu o curso de aprofundamento na 

seara das famílias, com profícuos debates sobre os 

modernos temas e suas futuras tendências. 

FORMADOR

LUCIANO DE FIGUEIREDO

Os novos paradigmas do Direito das Famílias 34

01 E 02/06/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



Com objetivo de capacitar os Servidores do Poder 

Judiciário do Amapá, o curso de atermação trouxe 

atualização do fenômeno linguístico que está 

arraigado à prática jurídica, assim, o uso adequado 

da linguagem verbal e o conhecimento da norma 

culta da Língua Portuguesa são imprescindíveis para 

os profissionais que atuam na área judiciária.  

FORMADOR

JOSÉ HELENO VANZELER

Atermação | 1a Etapa   35

07 A 09/08/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



O Curso aconteceu com o fito de analisar, 

brevemente, a teoria geral dos precedentes, sua 

aplicabilidade na dogmática brasileira e a necessária 

correlação com a prática judiciária, contextualizando 

as regras e os conceitos relacionados ao modelo de 

precedentes do Código de Processo Civil de 2015 com 

o papel institucional do Superior Tribunal de Justiça 

e do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

FORMADOR

MARCELO MARCHIORI

Gestão de precedentes e o ganho da organização 36

17 E 18/08/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



Sensibilizar os participantes para a importância de 

estabelecer relacionamentos interpessoais saudáveis 

no âmbito do trabalho, bem como, desenvolver uma 

comunicação assertiva capaz de diminuir os entraves 

e conflitos que possam surgir neste cenário 

profissional, foi a finalidade desta capacitação. 

FORMADORA

MONIQUE ELIANE DOS SANTOS

Competência Interpessoal no Trabalho 37

21 A 25/08/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



Esta capacitação teve como objetivo aperfeiçoar os 

textos feitos pelos servidores durante a elaboração 

do documento de atermação – declaração que auxilia 

o trabalho do juiz na medida em que a clareza do 

pedido facilita o andamento do processo.

FORMADOR

JOSÉ HELENO VANZELER

Atermação | 2a Etapa   38

28 A 30/08/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



O curso foi ofertado visando proporcionar amplo 

conhecimento na administração pública, 

demonstrando a  importância do gestor ter 

conhecimento dos procedimentos para as aquisições 

de bens e serviços, bem como da gestão dos 

contratos decorrentes dessas aquisições de forma a 

propiciar melhor efetividade na utilização dos 

recursos públicos sob sua responsabilidade. 

FORMADOR

ADRIANO DA MOTTA GALLO

Gestão e fiscalização de contratos administrativos 39

21 E 22/09/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



O Curso tem o objetivo de apresentar os principais 

conceitos e definições de auditoria de controle 

interno, para o qual foram convocados servidores dos 

mais diversos setores do TJAP.  

Essa matéria atinge o dia a dia de todos os gestores, 

uma vez que, no desenvolvimento do seu trabalho 

eles têm objetivos a alcançar e, consequentemente, 

riscos que podem impedir o alcance desses objetivos.

FORMADOR

MOISÉS CAMPOS

Auditoria e Controle Interno 40

04 A 06/09/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



O curso buscou esclarecer os conceitos tratados no 

processo de gestão de risco e, mais do que isso, 

implementá-los, por meio das mais modernas 

técnicas existentes no mundo, gerando valor aos 

serviços prestados aos cidadãos brasileiros.

FORMADOR

JETRO COUTINHO MISSIAS

Gestão de Riscos como um Processo Contínuo para a Geração de Valor 41

11 E 12/09/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



FORMADOR

FRANCYS CAMPOS

Otimização e Rotinas de Contratos Administrativos 42

25 A 29/09/2017 |  27 A 29/11/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP

Considerando as limitações de previsibilidade de 

determinadas demandas informativas, e do 

desenvolvimento de softwares, eventualmente 

aquém às demandas rotineiras mapeáveis, é 

imperioso dotar o usuário da informação de 

capacidade técnica para identificar, quantificar, 

qualificar e padronizar a coleta de tratamentos de 

dados para produção adequada e eficiente de 

informações, com vistas à padronização de processos, 

eficiência e agilidade na produção de informações, e 

redução/minimização do retrabalho e do custo 

econômico associado à Gestão da Informação. 



A capacitação na área de avaliação de bens, confere 

aos Oficiais de Justiça a segurança para mensurar os 

valores, proporcionando igualdade de condições 

entre as partes, principalmente aquelas assistidas 

pela Justiça Gratuita, que não dispõem de poder 

aquisitivo para custear peritos externos ao Poder 

Judiciário. 

FORMADORA

ASMAA ABDUALLAH HENDAWY

Aspectos principais da perícia e avaliações de bens 43

27 A 29/09/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



O curso tem como objetivo desenvolver a habilidade 

de leitura e compreensão escrita em língua inglesa, 

o reconhecimento de gêneros textuais, além de 

estimular a utilização de estratégias de leitura e 

compreensão de textos em língua inglesa, ampliar o 

vocabulário da língua inglesa, bem como demonstrar 

domínio no reconhecimento dos elementos próprios 

à situação de produção de um texto. 

FORMADOR

ÁLVARO TAMER

Inglês Instrumental 44

17/10/2017 A 06/12/2017

FOTOS: UNIFAP



O curso teve como meta capacitar os participantes, a 

fim de realizar estudo crítico do Processo Penal, 

analisando medidas cautelares, em especial aquelas 

diversas da prisão, com o intuito de desenvolver o 

raciocínio jurídico e os conhecimentos da matéria, 

identificando a aplicação do seu conteúdo à 

realidade social e jurídica.

FORMADOR

CARMO ANTÔNIO

Medidas cautelares diversas da prisão 45

21 E 22/09/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



Magistrados e operadores do Direito tiveram a 
oportunidade de participar de um importante 
momento de reflexão mediado pelo renomado 
professor Vicente de Paulo Barretto 

Segundo o mestre, “a filosofia do Direito habilita o 
magistrado a ter uma leitura do sistema jurídico, 
composto pela Constituição, leis, códigos, portarias e 
decretos de uma forma diferenciada, qualitativa, 
avaliando não somente o que está escrito, mas o 
que está por trás, ou seja, o espírito da Lei”.

FORMADOR

VICENTE BARRETTO

Filosofia do direito e magistratura 46

23/10/2017

FOTOS: ASCOM/TJAP



No curso em comento, buscou-se proporcionar ao 

aluno-magistrado a aquisição dessa condição 

reflexiva acerca da sua posição de julgador e 

representante do Estado, e por sim dizer, sua 

condição de detentor do ''jus dicere'' principalmente 

no que concerne a tema que tenham o liame com a 

atividade prática profissional, como acontece com a 

prolação de decisões e sentenças. 

FORMADOR

PAULO SÉRGIO VELTEN

Impacto social e econômico das decisões judiciais 47

FOTOS: ASCOM/TJAP

26 E 27/10/2017



FORMADORES

ENFAM | ESMAF | EJAP

O Poder Judiciário e o Direito dos Povos Indígenas 48

FOTOS: ASCOM/TJAP

07 A 10/11/2017

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 

de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira – ENFAM, em parceria com a Escola de 

Magistratura Federal da Primeira Região – ESMAF e 

a Escola do Poder Judiciário de Amapá– EJAP, 

realizou o curso de formação continuada para 

magistrados, com intuito de adotar uma postura 

dialógica com as diferentes partes e interesses 

envolvidos no processo, utilizando referenciais 

teórico-empíricos, precedentes judiciais e legislação 

que auxiliem na fundamentação das decisões 

judiciais, fazendo o diálogo dos Direitos Humanos 

no plano internacional com o Direito brasileiro. 



FORMADORA

ALICE BIANQUINI

Questões Controvertidas na Lei Maria da Penha 49

FOTOS: ASCOM/TJAP

07 E 05/12/2017

O curso teve como objetivo trazer as principais 

discussões jurídicas acerca da aplicação da Lei Maria 

da Penha, com um recorte psicológico, sociológico, 

histórico, estatístico e assistencial, pois a violência 

de gênero é multifacetada e multifatorial, motivo 

pelo qual uma melhor compreensão do tema 

passou, necessariamente, pela análise de todos 

esses aspectos. 



Cursos Ofertados 
Presenciais 

 2018



Para o Diretor-Geral, a capacitação dos novos 

estagiários é de grande importância, visto que 

contribui de forma significativa para o crescimento 

profissional de quem está ingressando no mercado. 

Um bom plano de treinamento para estagiários 

aprimorará as habilidades dos estudantes, tanto 

teóricas quanto comportamentais, auxiliando-os para 

que exerçam suas funções de forma mais eficiente e 

produtiva.

FORMADORA

LIDIANE SOARES

Capacitação em prática cartorária para novos estagiários 51

20 A 23/02/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



O estudo constante das normas gramaticais e da 

linguagem técnica é imprescindível para uma 

eficiente prestação jurisdicional, visto que a escrita é 

um dos principais meios de interação dos servidores 

com magistrados, as partes e advogados. Escrever 

com clareza e coerência, utilizando adequadamente 

expressões e vocabulários jurídicos é essencial para 

que as determinações e decisões dos magistrados 

sejam compreendidas pela sociedade. 

FORMADOR

DIEGO JOSÉ F. MENDES

Revisão Gramatical 52

12 A 16/03/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



O avanço biotecnológico cria situações novas na 

sociedade que podem levar a conflitos 

bioéticos.  

Quando esses conflitos são levados ao conhecimento 

do Poder Judiciário e os juízes precisam decidir, é 

importante o conhecimento multidisciplinar a fim de 

realizar um julgamento livre de moralismos e 

preservando o respeito à autonomia e à dignidade 

humana.

FORMADORA

MARIA AGLAÉ TEDESCO

BioÉtica e BioDireito 53

22 E 23/03/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



Atenta a Recomendação nº 33/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça, que delega aos tribunais a criação 

de serviços especializados para escuta de crianças e 

adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos 

processos judiciais, a EJAP promoveu a oficina de 

Depoimento Especial para Magistrados que atuam nos 

Juízos Cíveis, de Família e Criminal.

FORMADORA

ALINE PEREZ

Depoimento Especial (Oficina) 54

26/03/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



Com o objetivo de desenvolver nos participantes o 

autoconhecimento e o aperfeiçoamento de 

habilidades inerentes ao relacionamento 

interpessoal, tornando-os mais conscientes da 

influência que exercem no desempenho das equipes 

de trabalho, foi ofertado o curso Competência 

Interpessoal no Trabalho para os servidores. 

FORMADORA

MONIQUE SANTOS

Competência Interpessoal no Trabalho 55

23 A 27/04/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



Com o propósito de uniformizar a atuação dos juízes 

que conduzem as audiência de custódia, 

aperfeiçoando sua formação, desenvolvendo 

competências e habilidades necessárias à prestação 

jurisdicional sob a perspectiva da Resolução 213/2015 

– CNJ, a EJAP promoveu a capacitação em tela.

FORMADORA

GISELE OLIVEIRA

Audiência de Custódia 56

03 A 04/05/2018

FOTOS: ASCOM/TJAP



FORMADORAS

NELBA ALMEIDA 
ÂNGELA MARTINS 
LUCINEIDE SANTOS 

O curso foi concebido com a finalidade de formar 

propositores de novas práticas, mais pacificadoras e 

mais coerentes e efetivas ante as demandas sociais 

surgidas na contemporaneidade.  

Introdutório em Justiça Restaurativa 57

16 A 20/04/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



Desenvolvido no intuito de preparar, no plano teórico 

e prático, os servidores da área administrativa do 

Tribunal de Justiça sobre as inovações introduzidas 

nos procedimentos da execução orçamentária e 

financeira.  

FORMADOR

FRANCYS CAMPOS

Básico de Execução Orçamentária e Financeira 58

09 A 13/04/2018 + 23 A 27/04/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



ÁREA CÍVEL  

Aprimorar o trabalho dos servidores que atuam nas 

serventias judiciais da Secretaria Única - Área Penal, 

e promover atualização no Sistema Judicial Eletrônico 

Tucujuris  foram os principais objetivos desta ação 

educacional.

FORMADORA

GIRLENE OLIVEIRA

Prática Cartorária 59

CÍVEL: 07 A 11/05/2018  |  21 A 25/05/2018

ÁREA CRIMINAL  

Com o objetivo de aprimorar o trabalho realizado 

pelos servidores lotados na Secretaria Única da área 

civil, a EJAP realizou o curso de prático sobre a 

utilização do Sistema Tucujuris.  

FORMADORA

TÁBATA LIMA



Em maio de 2018, a EJAP disponibilizou o segundo 

módulo do curso de inglês instrumental promovendo 

aprofundamento nas habilidades de comunicação 

oral e compreensão de textos estrangeiros que 

possam vir a ser utilizadas no contexto das 

atividades do trabalho desempenhadas pelos 

magistrados, assim como fornecer elementos para o 

estudo comparado dos sistemas jurídico nacional e 

estrangeiro.

FORMADOR

ÁLVARO TAMER VASQUES

Inglês Instrumental para Mestrado | 2o Módulo 60

14 A 27/05/2018



Considerando a necessidade de capacitação 

continuada dos servidores do Tribunal de Justiça, e 

com o intuito de promover a capacitação em práticas 

que utilizem a técnica da constelação familiar que 

busca tornar o judiciário brasileiro mais humanizado, 

enxergando as partes na sua totalidade e não mais 

como um número processual, a EJAP promoveu de 

forma continuada cursos para aprofundar a temática 

de Constelação. 

FORMADORA

ARTILAMAR QUINTAS

Constelação Familiar: uma visão sistêmica 61

14 A 18/05/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



“Reconhecido recentemente como fundamento da 

dignidade da pessoa humana, o direito ao 

esquecimento é um direito que todos possuem de 

limitar que seu passado seja divulgado para o 

público em geral, reacendendo momentos 

traumáticos e embaraçosos já superados” essas são 

as palavras do docente do curso, juiz Diego Araújo.

FORMADOR

DIEGO MOURA

Direito ao Esquecimento 62

07 E 08/05/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



O curso ministrado pelo Magistrado Rafael Calmon do 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi aberto ao 

público externo e obteve uma numerosa 

participação.  

O Direito de família, entre os demais ramos jurídicos, 

é um dos que mais se renova e evolui, sobre tudo 

atualmente, sob a égide de uma Constituição que 

homenageia o pluralismo das ideias e formas de 

viver. 

FORMADOR

RAFAEL CALMON    

Direito das Famílias 63

02 E 03/08/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



Ministrado pelo especialista e Conselheiro do 

Tribunal de Constas do Amapá, Reginaldo Ennes, o 

curso teve com objetivo de atualizar os servidores 

envolvidos na elaboração e apresentação da 

prestação de contas do Tribunal de Justiça do 

Amapá.   

FORMADOR

REGINALDO ENNES

Controle Interno, Externo e Prestação de Contas 64

13 E 14/08/2018



A criminalidade deixou de ter um aspecto 

unicamente arcaico, sem perder seu requinte de 

crueldade medieval, passou a usufruir de uma 

sofisticação decorrente dos avanços tecnológicos e da 

agregação de uma estrutura empresarial 

extremamente organizada. Assim, com vistas a 

possibilitar um debate amplo sobre as medidas de 

combate ao crime organizado, a EJAP realizou o 

curso em tela.

FORMADOR

FERNANDO TARVERNAD

Medidas de Combate ao Crime Organizado 65

30 E 31/08/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



A EJAP concebeu essa capacitação com o objetivo 

difundir os conhecimentos basilares sobre os 

instrumentos de controle existentes na Administração 

Pública, bem como as suas características, preceitos, 

previsões legais.

FORMADOR

MOISÉS CAMPOS

Processo de Contas de Gestão 66

04 A 06/09/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



O gerenciamento de contratos firmados pela 

Administração Pública exige capacitação específica do 

profissional tendo em vista as inúmeras 

peculiaridades do regime jurídico a que se 

submetem estes ajustes. Nesse sentido, este curso 

teve por objetivo a capacitação dos profissionais que 

atuam na formalização, gerenciamento, execução e 

fiscalização dos contratos administrativos.  

FORMADOR

ALESSANDRO RILSONEY

Gestão e Fiscalização de Contratos 67

10 A 12/09/2018



A negociação, a mediação, a conciliação e outros 

mecanismos como a justiça restaurativa, a 

constelação familiar sistêmica, as oficinas de 

parentalidade, são meios de resolução de conflitos 

com eficácia comprovada e necessários à construção 

de uma cultura pacificadora, porque são métodos 

onde os próprios envolvidos transformam situações 

de confronto, brigas, controvérsias e toda sorte de 

adversidade em acordos, composições, acertos com 

ganhos mútuos e cooperativos.  

Embasada nessa perspectiva, a EJAP ofertou um 

curso aberto ao público externo sobre essa temática 

tão atual. 

FORMADORA

VALÉRIA LAGASTRA

Aperfeiçoamento em Conciliação e Mediação 68

20 E 21/09/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



A busca pela eficiência nas contratações 

governamentais tornou-se um desafio para a 

Administração Pública. Debate-se, nesses mais de 

vinte anos da Lei nº 8.666 de 1993, como garantir a 

economicidade e qualidade dos gastos. Nessa linha, 

a capacitação na elaboração de termo de referência 

ganha uma importância significativa, vez que cada 

objeto licitado guarda características peculiares.   

FORMADORA

JEANE MARTINS PAIVA

Termo de Referência 69

03 A 05/10/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



Durante os dias 23 e 24 de outubro de 2018, em 

parceria com o departamento de recuperação de 

ativos e cooperação jurídica internacional (DRCI), a 

Escola Judicial promoveu uma rodada de palestras 

com o tema cooperação jurídica internacional, que 

faz parte das atividades do programa nacional de 

difusão da cooperação jurídica internacional (Grotius 

Brasil), coordenado pelo DRCI .  

Além da difusão de conhecimento, as palestras 

promoveram a integração e a troca de experiencia 

entre os órgãos participantes, criando laços de 

confiança e propiciando a organização do Estado no 

combate ao Crime Organizado.

FORMADOR

DRCI - GROTIUS

Cooperação Jurídica Internacional 70

24 A 25/10/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



FORMADORAS

NELBA ALMEIDA 
ÂNGELA MARTINS 
LUCINEIDE SANTOS 

Em capacitação contínua, a Escola Judicial promoveu 

cursos sobre Justiça Restaurativa, que tiveram por 

objetivo possibilitar a compreensão da aplicação dos 

princípios e valores fundamentais nos processos 

circulares em uma abordagem transformativa e 

restaurativa, bem como dos elementos estruturais 

necessários ao planejamento e à condução de 

círculos, tendo como principal ferramenta didática a 

vivência do processo circular.

Justiça Restaurativa | Módulo Introdutório 71

29 A 31/09/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



FORMADORAS

NELBA ALMEIDA 
ÂNGELA MARTINS 
LUCINEIDE SANTOS 

O curso contou com a participação de servidores e 

magistrados, com intuito de melhorar as práticas 

restaurativas no âmbito do Poder Judiciário, com 

vistas à resolução pacífica de conflitos e 

aprimoramento dos atendimentos jurisdicionais 

Prático-Vivencial em Justiça Restaurativa  |  Módulo 2 72

26 A 28/11/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



Desenvolvido no intuito de preparar, no plano teórico 

e prático, os servidores da área administrativa do 

Tribunal de Justiça sobre as inovações introduzidas 

nos procedimentos da execução orçamentária e 

financeira.  

FORMADOR

FRANCYS CAMPOS

Execução Orçamentária 73

26 A 28/11/2018 > 03 A 05/12/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



Servidores do Poder Judiciário Amapaense, lotados 

no Departamento de Informática e 

Telecomunicações, participaram do curso ministrado 

pela Escola Superior de Redes (ESR), com objetivo de 

aperfeiçoar conhecimento em tecnologias da 

informação e comunicação. 

FORMADOR

LEANDRO PFEIFER

Gerenciamento de T.I. 74

17 A 19/12/2018

FOTOS: EJAP/TJAP



SEMINÁRIO
75

Nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, a EJAP realizou o 1o Seminário sobre 

"Constelação Familiar aplicada aos conflitos de família", e convidou Magistrados, 

Servidores, operadores do Direito e Universitários, para debater sobre 

Constelação Familiar. 

O Evento contou com a participação dos renomeados palestrantes Marcus 

Quintas, Fernando Ramos e Artilamar Quintas, membros do Tribunal de Justiça 

do Estado do Amapá.

Constelação Familiar aplicada aos conflitos de família
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Atenta a necessidade de uma formação continuada que possibilite a atuação crítica, 

reconhecendo, identificando e, sobretudo, utilizando o conhecimento construído de modo a 

agregar valores a suas atividades, a Gestão buscou implementar um curso de Pós-Graduação 

Stricto Sensu para os Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça do Amapá. 

Assim, procederam-se tratativas junto a várias universidades, entre elas:  

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP); 

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP);  

Universidade Federal de Uberlândia (UFU); 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ);  

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Além disso, empreendeu-se diligência junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). 

Apesar de todos os esforços, limitações burocráticas impediram concretizar este projeto. No 

entanto, os primeiros passos foram dados, vez que realizou-se levantamento dos interessados 

em participar do Mestrado, estudo de viabilidade financeira e reunião dos documentos 

necessários para instituir parceria com instituição de Ensino Superior. 
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