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Ao 

DES. CARLOS TORK 

Diretor da ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ – EJAP  

 

PROPOSTA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO 

N.º 002/2019 

 

01. DESCRIÇÃO 

 

Participação como Instrutor Profissional, em Curso de Capacitação 

Continuada, com Tema Padronização de Procedimentos sobre Retenção Tributária nos 

Alvarás Judiciais, para abordagem sobre questões gerais de incidência tributária, 

planejamento tributário, e procedimentos básicos que podem facilitar as rotinas diárias. 

 

02. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando o teor da Resolução n.º 1257/2018-TJAP, que tata da 

retenção de tributos por ocasião da expedição de Alvarás de Levantamento de valores, o 

demasiado aumento de demandas de análise de processos para esta Contadoria, em 

face da necessidade de cálculos e interpretações de questões tributárias decorrentes da 

aplicação daquela Resolução, e ainda o aumento de demandas de Advogados por 

informações sobre questões tributárias, e de procedimentos, a entendemos necessária a 

capacitação para padronização de procedimentos das Unidades, a fim de adequarem-se 

às disposições daquela Resolução, em face à significativa mudança de paradigmas e de 

procedimentos dela decorrentes. 
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03. OBJETIVOS 

 

Capacitar os participantes para o entendimento dos aspectos basilares de 

Retenções Tributárias, para fins de aperfeiçoamento de rotinas administrativas e  

padronização de procedimentos. 

Ao término do curso o participante deverá estar apto a:  

a. Capacitar o usuário para as questões básicas de Retenções Tributárias; 

b. Capacitar o usuário para uso de planilhas padronizadas de Retenção; 

c. Capacitar o usuário para uso de despachos padronizados de Retenção; 

 

04. PROGRAMAÇÃO 

 

a. 20h. Módulo Único; 

i. Apresentação, Conceitos Introdutórios e Filosofia Geral sobre Retenções Tributárias; 

ii. Apresentação do Software Excel (Funcionalidades e Padrões Lógicos); 

iii. Apresentação de Despachos Padronizados; 

iv. Apresentação de Tabelas padronizadas; 

v. Padronização de Procedimentos, emissão de DARF e GPS; 

 

05. PÚBLICO ALVO 

 

Servidores das Contadorias, mediante convocação. 

 

06. METODOLOGIA 

 

a. Cada Módulo terá a duração de 20h/aula (hora-aula padrão de 50min), 

em horárioà conveniência da EJAP, com realização de apenas um intervalo 

(máximo de 15 minutos), para recondicionamento ergonômico e fisiológico; 
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b. A turma deveráconter, no máximo, 20 (vinte) participantes, para fins de 

equilíbrio e garantia de qualidade na atividade de Ensino, semelhante ao 

contido no PARECER CNE/CEB Nº: 8/2010; 

c. Os conteúdos do módulo foram idealizados em processo de cognição 

sucessiva, de modo que discussão nos dias posteriores sucede 

integralmente (continuação) a matéria discutida no respectivo dia anterior; 

d. Considerando a vasta disponibilidade de material literário a respeito da 

matéria, e a multiplicidade de especificidades inerentes às demandas, a 

execução do módulo será feita na modalidade expositivo-dialogada, 

devendo ser possibilitado aos usuários material para anotações pessoais, 

de forma que cada um registre as informações mais convenientes; 

e. Por tratar-se de conhecimento técnico, manifestamos pré-disponibilizada 

ampla inclinação à identificação de limitações e dificuldades, com uso de 

linguagem simplificada, para tratamento e auxílio do usuário, 

acompanhamento e maximização da percepção e absorção da matéria 

dialogada; 

 

07. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Os recursos que devem ser disponibilizados per capta são: 

 

a) Material para Anotações (blocos de papel e canetas); 

b) Computador com pacote Office 97 (ou posterior), Adobe Reader, acesso a internet, e 

módulo de impressão em PDF (Print PDF) e acesso ao Tucujuris; 

 

Os recursos que devem ser disponibilizados coletivamente são: 
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c) Sala de aula com computadores, em local à conveniência da EJAP; 

d) Coffe-break (à conveniência da EJAP); 

 

08. BENEFÍCIOS 

 

Com a Instrutoria ora ofertada, a EJAP obterá, dentre outros benefícios: 

 

a) Melhor Evidenciação: sobre as rotinas judiciárias de produção e gestão de 

informações, com foco na diminuição de custos, sobretudo com a redução de 

trabalhos manuais; 

b) Transferência de expertise: em face de que o trabalho desenvolvido possibilitará 

melhorias de performance do exercício profissional dos participantes, dada a 

metodologia padronizada que será utilizada, inclusive com a disponibilização de 

modelos padronizados; 

 

09. REMUNERAÇÃO 

 

Conforme padrão praticado pela EJAP. 

 

Com cordiais cumprimentos, 

Submetemos. 

 

FRANCYS CAMPOS 

Chefe da Contadoria 


