
 

 

 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

Enfam 

ROTEIRO DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

 

1. Identificação do Requerente 

Escola: Escola do Poder Judiciário – ESJUD 

Diretor: Desembargador Francisco Djalma da Silva 

Endereço: Centro Administrativo, BR 364, Km 02, Rua do Tribunal de Justiça – Anexo I 

Telefone: (68) 3302-0379/0405/0406 

Endereço eletrônico: esjud@tjac.jus.br 

 

2. Modalidade1 : 

[ x ] presencial [__] à distância 

[__] semi-presencial, com ____% horas presenciais 

2.1 Carga horária:  16 horas 

2.2 Número de vagas:   

2.3 Período de inscrição estimado:  

2.4 Início do curso: 19/09/2013 

2.5 Término do curso: 20/09/2013 

 

3. Detalhamento do Projeto de Curso 

3.1 Objetivo Geral 
 
Aprofundar estudos e aprimorar o desenvolvimento da capacidade de produção e 
interpretação de textos jurídicos com ênfase nas novas regras gramaticais que orientam a 
linguagem jurídica. 
  

 

                                                           
1

 De acordo com a Resolução Enfam nº 2, de 17/9/07, os cursos de aperfeiçoamento são destinados à formação continuada e à 
atualização de magistrados. Tais cursos, de acordo com o art. 6º, caput, da referida Resolução, serão aproveitados para promoção 
por merecimento do magistrado, desde que atendida a carga horária mínima de 20 horas-aula por semestre ou 40 horas-aula por 
ano. 



 

 

 
3.2 Objetivo Específico 
 

Promover reflexão sobre o uso da linguagem jurídica; 

Desenvolver a comunicação e expressão jurídica escrita e verbal; 

Fornecer subsídios para elaboração do texto jurídico  em consonância com as principais 
alterações promovidas pelo novo acordo ortográfico; 
 

Identificar as normas de redação oficial relacionadas a documentos jurídicos; 
 
Revisar as regras gramaticais essenciais a um bom texto, tais como pontuação, 
concordância, regência, crase e outros; 
 
 

3.3 Justificativa 
 

O estudo da linguagem jurídica  propicia a comprenção da língua como instituição 
social, enraizada na tradição cultural que ela reproduz, transmitida de geração após 
geração. 

Na sociedade brasileira, o discurso jurídico foi, notadamente, inspirado pela retórica 
tradicional, e, portanto, continuou resistente às transformações. Esta resistência se 
torna evidente na permanência do uso dos brocardos  incluídos nos discursos orais ou 
escritos. 

Todavia, a linguagem permeia todos nossos atos, e,  na prática do direito a redação è 
um importante e imprescíndivel  instrumento de trabalho de magistrados e servidores 
da justiça  resultando em  crescente demanda por capacitação.  

O presente projeto trata de um  curso de Redação Jurídica, na modalidade presencial, 
tendo como finalidade atender a necessidade constante de aperfeiçoamento e atualização 
tocante à produção, estruturação e reestruturação  de textos e documentos jurídicos, 
consoante à norma culta da Língua Portuguesa, aos princípios redacionais, bem como as 
novas regras ortográficas advindas do novo Acordo Ortográfico em vigor para construir 
uma linguagem jurídica clara, concisa e impessoal. 
 

3.4 Abordagem Pedagógica (metodologia) 

Com duração de 16 (dezesseis) horas/aula, distribuídas em  dois dias, o curso será ministrado por 

meio de aulas expositivas e oficinas de texto. Os temas serão tratados de forma expositiva, porém, 

possibilitando a participação ativa dos alunos mediante estudos em grupo para produção de 

                                                                                                                                                                                                 
 



 

 

 
textos escritos e exercícios. Vale salientar que o mencionado curso será realizado em Rio Branco, e 

ofertado a todos os magistrados que atuam na capital e no interior do Estado.  

 
3.5 Sistema de avaliação do cursista2 

Assiduidade, frequência de no mínimo 75% do curso, pontualidade e participação nas aulas Os alunos 

serão submetidos a uma avaliação – prova na forma escrita, de modo a permitir a aferição do 

aproveitamento. Na avaliação serão considerados os conceitos constantes nas Resoluções e Atos 

Normativos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados- Enfam.  

 

 

3.6 Sistema de avaliação do curso3
 

Será utilizado instrumento de avaliação (formulário), que deverá ser preenchido pelo aluno, 

avaliando os seguintes itens: conteúdo e metodologia aplicada, o domínio do professor com 

relação ao conteúdo programático e seu relacionamento com a turma, as formas de avaliação 

e o nível de satisfação com relação aos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
2  No sistema de avaliação a ser elaborado pela Escola, deverão ser considerados, além do conhecimento, assiduidade, pontualidade e 
postura – relacionamento interpessoal, interesse e participação do cursista. A escola da magistratura enviará ao Tribunal o resultado 
final da avaliação. 
 
3  Para uma completa avaliação, não se deve ater à mera avaliação das reações (condições do ambiente em que se deu o curso, 
capacidade do professor de se expressar, etc). Há que se avaliar também a aprendizagem, a mudança de comportamento e os 
resultados. Só com uma avaliação feita nos quatro níveis é que se pode garantir a efetividade dos programas de treinamento com o 
fim de ampliar a competência e agregar valor. 
 



 

 

 
COORDENADOR DO CURSO: Desembargador Francisco Djalma da Silva 

TITULAÇÃO: Especialista 

PERÍODO PREVISTO: 19 e 20/09/2013 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 16 horas 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
Redação Jurídica 16 horas 

EMENTA 
Redação Jurídica. Estratégias utilizadas no texto jurídico; Os recursos 
estilísticos empregados nas comunicações jurídicas. A importância da 
argumentação; Aspectos gramaticais relevantes ao texto conforme o novo 
acordo ortográfico. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Estrutura da sentença: relatório, fundamento, dispositivo. Planejamento do 
texto: frase, oração, período, parágrafo. Coerência e coesão textual: as 
conjunções. Poder de argumentação. Análise e interpretação do texto 
escrito. Citação da legislação. Expressões latinas e vocabulário jurídico. 
Noções gramaticais. 

 

Metodologia/Procedimento didático-pedagógico Carga Horária 
Aulas expositivas, exercícios  e Oficinas de textos. 16 horas 
Docente Síntese do Currículo 
Eduardo Sabbag Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP; 

Doutorando em Língua Portuguesa pela 
PUC/SP; Mestre em Direito Público e 
Evolução Social, pela UNESA/RJ; Graduado 
em Direito pela Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco – Direito/USP.
Professor de Direito Tributário, Redação 
Forense e Língua Portuguesa, com 
exclusividade, na Rede LFG/Anhanguera; 
Coordenador e Professor do Curso de Pós-
Graduação em Direito Tributário, na Rede 
LFG/Anhanguera-Uniderp. 

Bibliografia básica Bibliografia Complementar 

- SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de 
Português Jurídico, 7ª edição, 2013 - Editora 
Saraiva. 

  
SABBAG, Eduardo de Moraes. AUDIOBOOK 
DE LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO 
(VOLs.: I e II). Editora Saraiva. 2009 

  

 

- Artigos e palestras, no site 
ww.professorsabbag.com.br 

  
 

 



 

 

 
CONHECIMENTO/HABILIDADE a ser adquirido ao final do evento: 

Conhecimento da formatação – estruturação do texto jurídico conforme o novo acordo ortográfico. 
 

 

ACESSO À BIBLIOGRAFIA INDICADA 

Biblioteca da Escola    

Biblioteca do Tribunal de Justiça   

Biblioteca da Justiça Federal   

Internet      

Outros     

 

 


