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 APRESENTAÇÃO

No ano letivo de 2019, o foco primordial será o alinhamento das formações com os macrodesafios

indicados pelo Planejamento Estratégico do TJAP (2015-2020), dando continuidade aos programas

já existentes realizados pela Escola Judicial  do Amapá – EJAP, por meio dos quais se busca o

aprofundamento e o aprimoramento da perspectiva de atuação em que a EJAP se encontra.

A formação de Magistrados e Servidores, assentada no Planejamento Estratégico, permitirá que se

produzam melhores resultados do trabalho executado, de forma a se atingir as metas estabelecidas

para o período 2015-2020, assegurando mais integração dos formandos tanto na gestão quanto na

sua cultura organizacional.

É necessário que a EJAP esteja plenamente alinhada a essa diretriz, e na medida que a capacitação

desenvolver-se com foco na eficiência, na responsabilidade e na transparência, será possível manter

o  compromisso  de  constante  valorização  dos  Magistrados  no  1o Grau,  por  meio  da  formação

continuada com foco na prestação jurisdicional,  permitindo assim que todos que atuam no TJAP

possam ter competências correlatas à função que desenvolvem em seu local de trabalho.

Além dos cursos aqui elencados, outros serão formatados e ofertados, à razão das demandas que

naturalmente  surgem  no  labor,  porém  focadas  nos  macrodesafios  indicados  pela  Matriz  de

Alinhamento indicada pelo documento final do Planejamento Estratégico do TJAP (2015-2020)

2



INTRODUÇÃO

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) estabeleceu um marco nas relações humano-

sociais.  Em seu bojo  ela  procurou atender  às  necessidades básicas para a estadia humana na

sociedade, e entre elas garantiu o direito à educação, e em analogia a este instrumento, extrair estes

trechos sobre o processo educacional:

“Todo o homem tem direito à instrução.”

“A instrução técnico-profissional será acessível a todos.”

“Será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana.”

A Resolução CNJ N. 192, de 8 de maio de 2014 estabeleceu a Política Nacional de Formação e

Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário.

Esta  Resolução  apresenta  especificidades  que  só  poderiam ser  alcançadas  com  o  advento  da

Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, a qual delineou o aspecto técnico-pedagógico a

ser  desenvolvido  pelos  Tribunais  (através  das  Escolas  Judicias),  na  expectativa  de  que  se

desenvolvam conhecimentos,  habilidades  a  atitudes  naqueles  que  laboram no  âmbito  do  Poder

Judiciário.

Este delineamento leva as Escolas Judiciais a seguir diretrizes, pautadas em ações que levem ao

aperfeiçoamento técnico e humano dos servidores e magistrados da Justiça e ao desenvolvimento

das competências para promoção de carreiras, de forma que se possa entregar um serviço público

eficiente e progressivo.
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Art.  7º  As  unidades  de  formação  oferecerão  ações  educativas  para  o
desenvolvimento  das  competências  necessárias  ao  alcance  dos    objetivos  
estratégicos definidos pelo Tribunal. (CNJ Res. 192/2014)

 

Consoante essa orientação, e para se aferir como um serviço eficiente no exato momento da Gestão

do TJAP, referencia-se como paradigma o Planejamento Estratégico 2015/2020 – P.E., onde culmina

com os macrodesafios, que serão vencidos com equipes bem preparadas e que poderão atingir os

indicadores necessários para cada perspectiva elencada no Planejamento Estratégico 2015/2020.

É neste contexto que a Resolução 008/2005-TJAP  estabelece a Escola Judicial do Amapá – EJAP

como a unidade do TJAP apta a ofertar ações de formação de Magistrados e Servidores, buscando o

aperfeiçoamento profissional, de forma a alinhar e desenvolver as competências das equipes que

atuam no TJAP.

Art. 10. Compete ao Conselho Administrativo e Pedagógico: 

I – aprovar os planos anuais de cursos e eventos; (TJAP Res. 008/2005)

Dessa  forma,  atenta  aos  instrumentos  delineadores  da  formação  dos  servidores  e  magistrados

atuantes  no  Poder  Judiciário,  atendendo  a  Resolução  192/2014-CNJ e  cumprindo  o  Art  10o da
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Resolução  008/2005-TJAP,  a  EJAP  apresenta  o  PLANO  ESTRATÉGICO  DE  FORMAÇÃO  E

APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES – P.E.F.A.

Este Plano integra os seguintes documentos:

 Plano Estratégico

 Cronograma 2019

 Orçamento 2019

Anexos 

• CNJ Res. 192/2014

• CNJ Res. 246/2018

• Planejamento Estratégico do TJAP 2015/2020

• Regimento Interno EJAP

• Programa Interação (Círculos de Diálogos)
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 JUSTIFICATIVA

 

Tomando por base o Planejamento Estratégico 2015/2020 do TJAP, tem-se como ápice a Matriz de

alinhamento, onde são indicados os macrodesafios a serem alcançados.

Nesta matriz se faz uma interseção com especificidades a serem trabalhadas (objetivos).

Assim, se entende que a oferta de formações através da EJAP deverá atender a um (ou mais)

macrodesafios, e as competências desenvolvidas na formação deverão ter analogia aos objetivos

estabelecidos pela Matriz de Alinhamento.

Assim, se desenvolverá um instrumento de análise, que será a Justificativa do curso, onde o Analista

irá observar em que momento da Matriz de Alinhamento aquela formação se enquadra, bem como,

se o Conteúdo Programático atende aos objetivos estabelecidos.
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA EJAP

 Conselho Administrativo-Pedagógico

. Desembargador Carlos Augusto Tork de Oliveira

. Desembargador Carmo Antônio de Souza

. Desembargador Agostino Silvério Junior

. Juíza Elayne Ramos Cantuária

. Juíza Larissa Noronha

. Servidora Jayne Ferreira Esteves

 Diretor-Geral: Desembargador Carlos Augusto Tork de Oliveira

. Secretário-Executivo: Paulo Fernando Batista Guerra

. Divisão de Seleção, Treinamento e Formação: Lilian Ferreira

. Divisão de Documentação e Informação: Camila Vieira

  Equipe Técnico-Pedagógica: 

. Adriana Pelaes 

. Linaldo Souza

. MacDoweel Pureza

. Marcos Mendes

. Wesley Cavalcante
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MAPA ESTRATÉGICO

A resolução N. 246, de 08 de março de 2018, alterou a Res. 192/2014 o padrão do Plano Estratégico

de Formação e Aperfeiçoamento, no qual delineou 5 perspectivas para serem desenvolvidas através

de processos internos:

 Integração  : Compartilhar recursos educacionais

 Educação à Distância  : Ampliar a oferta de EaD

 Qualidade da Formação  : Melhoria continua das ações de formação e aperfeiçoamento

 Valorização da 1  a   Instância  : Priorizar ações com foco na 1a Instância

 Fomento do Desenvolvimento Profissional:   Ações que auxiliem na promoção de carreiras

através da educação profissional, fundada em gestão por competências.

 

Estas  instâncias  foram analisadas  e  se  chegou  a  objetivos  estratégicos  e  indicadores  a  serem

alcançados no decorrer do biênio 2019-2020.

Há um caminho a ser seguido, e serão dedicadas ações efetivas e constantes na busca de cumprir o

que se propõe neste Plano Estratégico de Formação, o qual será avaliado em Janeiro/2020, para

indicar as conquistas e traçar novos caminhos para alcançar o que se apresenta neste instrumento.
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INTEGRAÇÃO                                                                                                                                                              

O B J E T I V O D E S C R I Ç Ã O I N D I C A D O R M E T A

01 Nivelar conhecimentos dos
diversos setores do TJAP

Realização de Círculos de 
Diálogos, com moderação das 
Lideranças do TJAP

Oferta de Círculos de 
Diálogos para servidores do 
TJAP  

realizar 8 Círculos de 
Diálogo 

02 Estabelecer matrículas 
com instituições de ensino 
para ofertar Lato Sensu + 
Stricto Sensu a 
Magistrados e Servidores

Oferta de cursos de Pós-
Graduação, para magistrados e 
servidores do TJAP, com foco 
na melhor atuação profissional.

Lato-Sensu no formato MBA Especialização: 40
- 30  servidores
- 10 magistrados

Stricto-Sensu na área 
Jurídica, com participação 
em programas de Integração

Mestrado: 20
- 10 magistrados
- 10 servidores

Doutorado:  5 
- 03 Magistrados
- 02 servidores

3 Firmar Termos de 
cooperação para uso de 
instalações para oferta de 
cursos

Estabelecer termos de 
cooperação para utilização de 
auditórios, salas, plenários e 
outros ambientes correlatos à 
ação educacional.

Realização de eventos com 
Magistrados, servidores e 
comunidade acadêmica   

Realizar 01 evento de 
grande alcance por 
semestre 

4 Estabelecer parcerias com 
as Faculdades locais

realizar eventos de formação 
análogos à atuação do TJAP, 
com oferta de vagas à 
comunidade acadêmica.

quantidade de acadêmicos 
inscritos nos eventos

ofertar 60% das vagas
para acadêmicos
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1  A   INSTÂNCIA                                                                                                                                                                          

 

O B J E T I V O D E S C R I Ç Ã O I N D I C A D O R M E T A

05  Aperfeiçoar o fluxo de 
trabalho de assessores 
jurídicos 

Ofertar formação nas 
habilidades necessárias ao 
desempenho do cargo de 
assessor jurídico.

Formação dos assessores 
jurídicos 

capacitar 100% dos 
assessores jurídicos

06 Desenvolver habilidades 
técnicas na certificação 
dos atos processuais 

Ofertar formação com conteúdo 
inerente ao trabalho do Oficial 
de Justiça, com especificidades 
na Certificação no sistema 
Tucujuris. 

O cursista estar apto a 
redigir certidões 
circunstanciadas e bem 
fundamentadas 

Capacitar 30% dos 
Oficiais de Justiça
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EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA                                                                                                                                                                    

O B J E T I V O D E S C R I Ç Ã O I N D I C A D O R M E T A

07 Desenvolver cursos 
Próprios

criar e ofertar cursos online para
serem ofertados na Plataforma 
Moodle da EJAP

ativação de cursos focados 
na melhoria do trabalho no 
TJAP, com base nos 
macrodesafios indicados no 
Planejamento Estratégico do
TJAP

ofertar 6 cursos online 
na plataforma Moodle 
(Tutoria + Conciliação 
+ Gestão do Tempo + 
Metas Nacionais + 
Liderança Ágil + 
Improbidade 
Administrativa).

08 Propor Parcerias com as 
outras escolas de governo

Estabelecer Termos de 
Parcerias para oferta mútua de 
vagas 

Quantidade de vagas 
compartilhas e preenchidas

Compartilhar 4 vagas 
com outras escolas, 
em cada curso online 
ofertado pela EJAP
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QUALIDADE                                                                                                                                                                                              

O B J E T I V O D E S C R I Ç Ã O I N D I C A D O R M E T A

09 (Pedagógico) Desenvolver 
estudos para implantar os 
4 tipos de Avaliação, 
conforme a especificidade 
de cada formação.

Criar Instrumentos de Reação + 
Aprendizagem + Aplicação + 
Resultado

Apresentação dos 
Instrumentos de Avaliação 

 Delinear os critérios 
para cada tipo de 
Avaliação

10 (Estrutural) Aparelhar 
igualmente todas as salas 
de aula e o auditório

aquisição de notebooks e 
caixas de som para todas as 
salas de aula

disponibilidade de notebooks
e caixas de som em todas as
salas

Comprar 03 notebooks
e 03 caixas de som 

11 (Atendimento) 
descentralizar contas de e-
mail  

Implantar contas de e-mail para 
cada diretoria e 01 para o 
Secretário Geral.

Criação das contas de e-mail ativação de 3 contas 
de e-mail separadas 
(Secretário e 
Diretorias) 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL                                                                                                                                              

O B J E T I V O D E S C R I Ç Ã O I N D I C A D O R M E T A

14 Aperfeiçoar a Equipe EJAP Viabilizar cursos para que todos
da equipe EJAP estejam 
atualizados em suas áreas de 
atuação

Matrícula em cursos de 
aperfeiçoamento 

 Viabilização de 01 
formação para cada 
integrante da equipe

15 Delinear as atribuições e 
Tarefas da Equipe EJAP

Estabelecer o organograma e 
fluxograma de trabalho da EJAP

Criação do Organograma e 
Fluxograma

Apresentar até 
Julho/2019 o 
organograma e o 
fluxograma
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MATRIZ DE ALINHAMENTO 1 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TJAP .

Formações Ofertadas dentro de cada Macrodesafio

01 Melhoria da gestão de pessoas 

• Relações Interpessoais: desenvolvendo competências emocionais

02 Aperfeiçoamento da gestão de custos 

• Execução Orçamentária Financeira

03 Instituição da governança judiciária  

• Liderança Ágil (EaD)

04 Melhoria da infraestrutura e governança de TIC 

• Excel (Fundamentos)

• Banco de Dados PostgreSQL 

05 Impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas 

• Padronização de procedimentos sobre Retenções Tributárias em Alvarás Judiciais

• Capacitação para Assessores Jurídicos 

• Esclarecimentos Gerais sobre Retenção Tributária nos Alvarás Judiciais 

06 Aprimoramento da gestão da justiça criminal 

• Seminário de Execução Penal

• Segurança Pessoal no Cumprimento de Mandados- Oficial de Justiça

• Curso de Direito Penal 
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07 Combate à corrupção e à improbidade administrativa 

• Improbidade Administrativa

08 Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 

• Certificação - Oficial de Justiça 
• Capacitação para Assessores Jurídicos 
• Juiz e a Atividade Notarial e Registral
• A decisão saneadora e os limites da sentença

09 Adoção de soluções alternativas de conflito 

• Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
• Curso de Conciliação 

10 Gestão das demandas repetitivas dos grandes litigantes 

• Formação em politica pública de tratamento adequado de conflitos de interesse 
• Demandas Repetitivas no novo CPC

11 Garantia dos direitos de cidadania 

• Justiça Restaurativa
• Mediação e Conciliação 
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MATRIZ DE ALINHAMENTO 2 | METAS NACIONAIS DO CNJ  

Formações Ofertadas dentro de cada Meta

01  Julgar mais processos que os distribuídos

• Capacitação para Assessores Jurídicos 

02  Julgar processos mais antigos

• Demandas Repetitivas no novo CPC

03  Estimular a conciliação

• Gestão dos Conflitos e das Relações Humanas no Ambiente do Trabalho
• Relações Interpessoais: desenvolvendo competências emocionais
• Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
• Justiça Restaurativa
• Mediação e Conciliação
• Curso de Conciliação

04   Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade

administrativa e aos ilícitos eleitorais

• Desafios do Direito Penal Contemporâneo: Prova Digital e justiça Penal Negociada
• Improbidade Administrativa
• DEBATES PERMANENTES: FAZENDA PÚBLICA

05   Impulsionar processos à execução

• Padronização de procedimentos sobre Retenções Tributárias em Alvarás Judiciais
• Formação em politica pública de tratamento adequado de conflitos de interesse

06  Priorizar o julgamento das ações coletivas

• Judicialização ao Direito a Saúde
• Demandas Repetitivas no novo CPC
• Juiz e a Atividade Notarial e Registral



• A decisão saneadora e os limites da sentença

07  Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos

• Seminário de Judicialização ao Direito a Saúde
• Demandas Repetitivas no novo CPC
• DEBATES PERMANENTES CIVIL

08  Priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar

contra as mulheres

• Justiça Restaurativa
• Depoimento Especial
• Multiparentalidade – Aspectos Polêmicos
• Partilha Amigável
• DEBATES PERMANENTES: Família e Sucessões



MATRIZ DE ALINHAMENTO 3 | COM OS COMPONENTES CURRICULARES ENFAM 

    01 Alterações legislativas

• Métodos Consensuais de Solução de Conflitos

• Desafios do Direito Penal Contemporâneo: Prova Digital e justiça Penal Negociada

• Multiparentalidade – Aspectos Polêmicos

• Partilha Amigável

    02 Administração judiciária (gestão processual, gestão de pessoas, de materiais e de resultados)

• Improbidade Administrativa

• Gestão dos Conflitos e das Relações Humanas no Ambiente do Trabalho

    03 Relacionamento com os meios de comunicação de massa e uso de redes sociais

• Media Training  

    04 Impacto social, econômico e ambiental das decisões judiciais e a proteção do vulnerável

• Formação em politica pública de tratamento adequado de conflitos de interesse 

    05 Demandas repetitivas e grandes litigantes

• Demandas repetitivas no novo CPC

• Gestão de precedentes

    06 Direitos humanos

• (em processo de configuração)

   



 07 Adjudicação de direitos fundamentais pelo Poder Judiciário

• Improbidade Administrativa

    08 Prestações da seguridade social: aspectos materiais e processuais

• Judicialização ao Direito a Saúde

    09 Registros públicos, cidadania e fiscalização dos serviços extrajudiciais

• Juiz e a Atividade Notarial e Registral

    10 Ética e deontologia da magistratura

• (constante na Formação Inicial do Magistrados)

    11 Democracia, eleições, governo e direito eleitoral 

• (somente para os cursos de formação continuada realizados pelas escolas eleitorais)

CFE Anexo III da Resolução Enfam n. 2/2016, com nova redação dada pela Resolução Enfam n. 2/2017)


