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1. APRESENTAÇÃO 

A Escola do Poder Judiciário (ESJUD), órgão integrante da estrutura do Tribunal de 

Justiça do Estado do Acre, foi instituída pela Lei Complementar nº 257, de 29 de janeiro de 

2013. A nova estrutura administrativa unifica a Escola Superior da Magistratura do Estado 

do Acre e o Centro de Capacitação dos Servidores do Poder Judiciário com a finalidade 

precípua de assegurar a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores sendo 

elemento essencial no aprimoramento da prestação jurisdicional. É, portanto, uma escola de 

governo. 

O primeiro passo após sua unificação foi o desenvolvimento do Plano de 

Capacitação para o biênio 2013/2015 contendo diretrizes gerais pautadas nos princípios e 

atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nas orientações da Escola 

Nacional de Formação Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e do Centro de Formação 

e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário (Ceajud). 

A atuação conjunta e articulada com outros órgão públicos e escolas judiciais foi 

iniciativa fundamental para otimizar a utilização dos recursos e possibilitar o seu 

compartilhamento, bem como conferir celeridade ao cumprimento das metas estabelecidas 

para o exercício e em especial alcançar bons resultados. 

Diante das atuais disposições do ordenamento jurídico e das incessantes 

transformações pelas quais a sociedade vem passando, a Escola do Poder Judiciário 

empenhou-se não apenas na realização de ações que elevam competências, habilidades e 

atitudes de magistrados e servidores. O órgão de ensino foi além. Na perspectiva, de 

desempenhar o seu papel social promoveu, também, atividades de extensão na comunidade 

escolar, buscando a inclusão de aspectos humanos na educação das crianças focados na 

difusão da cidadania. 

O presente documento apresenta um relato da gestão da ESJUD, no período 

compreendido entre março e dezembro de 2013, permitindo uma análise do desempenho 

desta escola perante as políticas públicas de sua responsabilidade. A menção resumida das 

ações realizadas e os resultados alcançados reafirmam o compromisso deste órgão com o 

desenvolvimento profissional de magistrados e servidores na busca continuada da melhoria 

dos serviços jurisdicionais ofertados à sociedade. 

Desembargador Francisco Djalma 

Diretor da ESJUD 
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2. MODALIDADES DE ENSINO  

 

O planejamento das ações para o exercício 2013 exigiu da ESJUD, enquanto órgão 

de ensino, o alinhamento das necessidades de capacitação apontadas pelas unidades 

judiciárias e administrativas com os objetivos estratégicos do Tribunal de Justiça resultando 

em quatro modalidades de ensino: formação inicial, formação oficial (sexta etapa do 

concurso para o ingresso na carreira da magistratura), formação continuada e formação de 

formadores com vistas à excelência técnica imposta pela nova ordem jurídica. 

 

2.1 ESPECIFICAÇÃO  

 

 Formação inicial – desenvolvida no sistema presencial, a modalidade de ensino 

teve como objeto o desenvolvimento das competências necessárias para o 

desempenho imediato dos estagiários recém-empossados no Tribunal de Justiça 

mediante a realização de palestras temáticas. 

 

 Formação Oficial – desenvolvida no sistema presencial, a modalidade de ensino foi 

realizada como sexta etapa do concurso público de provas e títulos para 

preenchimento de vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto, visando atender 

às normas estabelecidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados/Enfam (Resolução n.01/2011), especificamente, as disposições que 

estabelecem que o curso de formação para ingresso na carreira da magistratura 

passa a constituir a etapa final do concurso para ingresso na carreira da magistratura 

e estabelece diretrizes para os conteúdos programáticos mínimos, carga horária e 

sistema de avaliação de aproveitamento dos candidatos alunos. 

 

 Formação Continuada – desenvolvida no sistema presencial e EaD (parceria EPM 

e CEAjud), esta modalidade de ensino foi, neste exercício,  o carro chefe das ações 

da ESJUD, voltada para o aperfeiçoamento de  conhecimentos específicos e o 

desenvolvimento de  competências essenciais nos magistrados e servidores. Em 

cumprimento às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, este órgão de 

ensino realizou capacitação de ordem técnica, gerencial e comportamental 

abrangendo a comarca de Rio Branco e as comarcas do interior do Estado.  
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 Formação de Formadores – desenvolvida no sistema presencial, com foco no 

processo de ensino, destinada a servidores e magistrados que atuam como 

facilitadores na Escola do Poder Judiciário, teve como objeto a formação pedagógica 

mediante a realização de oficinas temáticas com ênfase no planejamento e na 

avaliação do ensino. 

3. ESJUD EM NÚMEROS 

 

A unificação da Escola Superior da Magistratura com o Centro de Capacitação dos 

Servidores do Poder Judiciário, ocorrida em janeiro de 2013, oportunizou a oferta de vagas 

aos servidores nas ações, anteriormente, destinadas exclusivamente aos magistrados. 

Razão disso cresce consideravelmente o número de participantes nos cursos e similares 

ofertados por esta escola.  

A tabela abaixo apresenta os dados oficiais quantitativos das ações formativas 

(cursos, atividades de multiplicação e oficinas), realizadas no período de março a dezembro 

de 2013, que somam um total de 47 (quarenta e sete) ações correspondendo a 1.126 (mil 

cento e vinte e seis) horas-aulas. Os números confirmam a preocupação da atual 

administração do Tribunal de Justiça com a qualificação de seus magistrados e servidores 

em cumprimento à Meta 8 do Conselho Nacional de Justiça.  

 
EXERCÍCIO 2013 

RESULTADO DAS AÇÕES POR MODALIDADE DE ENSINO  
 

 
MODALIDADE  

 

 
QTD 

 
C/H 

 
VAGAS 

OFERTADAS 

 
Nº DE 

INSCRITOS 

 
CONCLUDENTES 

 

 
FORMAÇÃO INICIAL 

 

 
2 

 
16 

 
81 

 
81 

 
71 

 
FORMAÇÃO 
OFICIAL 

 

 
1 

 
524 

 
11 

 
11 

 
11 

 
FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

 

 
42 

 
538 

 
1698 

 
1652 

 
1080 

 

 
FORMAÇÃO DE 
FORMADORES 

 

 
3 

 
48 

 
100 

 
115 

 
55 

TOTAL 
 

48 1126 1890 1859 1217 
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3.1  DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS POR MODALIDADE DE ENSINO 

3.1.1  Formação Inicial 

 

8 de abril de 2013 
1º Ciclo de Palestras para novos estagiários 
Comarca de Rio Branco 
Carga horária: 8 h/a 
Facilitadores: Ana Lúcia Cunha e Silva, 
Alexandre Bomfim Nunes e 
Maria Goreth de Amorim 
Número de inscritos: 59 
Concludentes: 49 
 
9 de agosto de 2013 
2º Ciclo de Palestras para novos estagiários 
Comarca de Rio Branco 

Carga horária: 8 h/a 

Facilitadores: Ana Lúcia Cunha e Silva, 

Alexandre Bomfim Nunes e 
Maria Goreth de Amorim 
Número de inscritos: 22 
Concludentes: 22 

 

3.1.2  Formação Oficial 

 
12 de agosto a 22 de novembro de 2013            
Curso Oficial para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado  
do Acre 
Comarca de Rio Branco 
Carga horária: 524 h/a 
Número de Inscritos: 11 
Concludentes: 11 

 

3.1.3  Formação Continuada 

 
12 de abril de 2013 
Aula Inaugural: Os vários olhares do Direito da Criança e Adolescente   
Comarca de Rio Branco 
Carga horária: 2 h/a 
Conferencista: Ministro Sergio Luiz Kukina 
Número de inscritos: 327 
Concludentes: 327 
Certificados pela ESJUD: 57 
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25 e 26 de abril de 2013 
Curso: Interceptação Telefônica Sistemas Sombra e Guardião – 16h 
Facilitadores: Des. Federal Fausto Martin de Sanctis, 
Delegado de Polícia Federal Agnaldo Mendonça Alves, 
Edgard Rodrigo Cordeiro de Souza, 
Otavio Margoni Russo e 
Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho 
Número de inscritos: 91 
Concludentes: 73 
Comarca de Rio Branco 
(Credenciado pela Enfam, Portaria nº 99, de 28 de abril de 2013) 
 
7 a 10 de maio de 2013 
Curso: Ensinando o Cidadão – Direitos e Deveres – 16h 
Facilitador: Hudson de Castro Magalhães 
Número de inscritos: 17 
Concludentes: 11 
Comarca de Rio Branco 
 
7 a 14 de maio de 2013 
Curso: Atualização Gramatical e Nova Reforma Ortográfica - 20h 
Docente: Profª Me Glória Maria Gomes da Silva 
Número de inscritos: 21 
Concludentes: 11 
Comarca de Rio Branco 
 
21 a 23 de maio de 2013 
Curso: Gestão de Pessoas – 16h 
Facilitador: Glenda Awstin Braga de Souza 
Número de inscritos: 28 
Concludentes: 16 
Comarca de Plácido de Castro 
 
23 e 24 de maio de 2013 
Curso: Práticas Cartorárias Criminais – 16h 
Facilitador: Raimundo Fontes de Queiroz Neto 
Número de inscritos: 11 
Concludentes: 08 
Comarca de Acrelândia 
 
23 e 24 de maio de 2013 
Curso: Processo Civil na Atualidade – 16h 
Docente: Profª Drª Priscila Seifert/FGV 
Número de inscritos: 72 
Concludentes: 63 
Comarca de Rio Branco 
(Credenciado pela Enfam, Portaria n.º 163 /2013, de 28 de maio de 2013) 
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27 a 29 de maio de 2013 
Curso: Gestão de Pessoas – 16h 
Facilitador: Rosângela Maria Nunes Raulino 
Número de inscritos: 31 
Concludentes: 24 
Comarca de Brasiléia e Assis Brasil 
 
4 a 7 de junho de 2013 
Curso: Metodologia de Gestão de Projetos – 16h 
Facilitadora: Maria do Socorro Malveira de Carvalho Mendes 
Número de inscritos: 20 
Concludentes: 15 
Comarca de Rio Branco 
 
5 e 6 de junho de 2013 
Curso: Retenções Previdenciárias – Parceria Open Treinamentos e Editora 
(carga horária não informada) 
Facilitador: Alexandre Marques 
Número de inscritos: 17 
Concludentes: 17 
Servidores do TJ: 04 
Comarca de Rio Branco 
 
18 e 19 de junho de 2013 
Curso: Administração Judiciária - Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional - 16h 

Docente: Prof.ª Célia Regina Coroado Ferreira/FGV 
Número de inscritos: 58 
Concludentes: 46 
Comarca de Rio Branco 
 
20 e 21 de junho de 2013 
Curso: Gestão Cartorária Cível – 16h 
Facilitador: Thiago Jacoud Martins 
Número de inscritos: 12 
Concludentes: 09 
Comarca de Acrelândia 
 
27 e 28 de junho e 01 de julho de 2013 
Curso: Gestão de Pessoas – 16h 
Facilitadora: Ana Lúcia Costa Felisberto 
Número de inscritos: 29 
Concludentes: 16 
Comarca de Senador Guiomard 
 
27 e 28 de junho de 2013 
Curso: Reformas do Código de Processo Penal no Procedimento Ordinário – 16h 

Docente: Prof. Dr. Thiago Bottino 
Número de inscritos: 63 
Concludentes: 60 
Comarca de Rio Branco 
(Credenciado pela Enfam, Portaria n.º 194 /2013, de 5 de junho de 2013) 
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15 e 16 de julho de 2013 
Curso: Orçamento e Receita Pública /Parceria: TCE – 12h 
Facilitador: Paulo Henrique Feijó 
Número de inscritos: 62 
Concludentes: 59 
Servidores do TJ: 06 
Comarca de Rio Branco 
 
22 e 23 de julho de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração  
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitadora: Rosiane Rezende dos Anjos 
Número de inscritos: 09 
Concludentes: 09 
Comarca de Capixaba 
 
29 e 30 de julho de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitador: Raimundo dos Santos Monteiro 
Número de inscritos: 11 
Concludentes: 11 
Comarca de Bujari 
 
7 e 8 de agosto de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitadora: Francisca Glória de Queiroz 
Número de inscritos: 11 
Concludentes: 11 
Comarca de Acrelândia 
 
9 de agosto a 11 de outubro de 2013 
Curso: A Fazenda Pública em Juízo – EaD – Convênio EPM. 
Docentes: Professores da Escola Paulista da Magistratura 
Número de inscritos: 10 
Concludentes: 07 
À Distância 
 
12 e 13 de agosto de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitadora: Rosângela Maria Nunes Raulino 
Número de inscritos: 21 
Concludentes: 16 
Comarca de Xapuri 
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19 a 28 de agosto de 2013 
Curso: Técnicas Periciais, Laudo, Isolamento, Preservação do Local e Cálculo  
de Frenagem – 30h 
Facilitador: Haley Márcio Vilas Boas 
Número de inscritos: 23 
Concludentes: 22 
Comarca de Rio Branco 
 
20 a 22 de agosto de 2013 
Curso: Desenvolvimento Psicossocial da Criança e do Adolescente – 16h 
Facilitador: Raimundo Alves de Souza Filho 
Número de inscritos: 12 
Concludentes: 06 
Comarca de Rio Branco 
 
22 e 23 de agosto de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitador: Marcio Ney de Oliveira dias 
Número de inscritos: 8 
Concludentes: 8 
Comarca de Assis Brasil 
 
2 de setembro de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitadora: Jocicéia Alves Martins 
Número de inscritos: 10 
Concludentes: 10 
Comarca de Manoel Urbano 
 
4 e 5 de setembro de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitadora: Rutinéia de Araújo Souza 
Número de inscritos: 13 
Concludentes: 13 
Comarca de Sena Madureira 
 
4 e 5 de setembro de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitadora: Sária Caxias de Almeida 
Número de inscritos: 35 
Concludentes: 14 
Comarca de Tarauacá 
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9 e 10 de setembro de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitador: Antonio Carlos de Lima Ferreira 
Número de inscritos: 16 
Concludentes: 16 
Comarca de Feijó 
 
19 e 20 de setembro de 2013 
Curso: Redação Jurídica – 16 h 
Docente: Profº Dr. Eduardo Sabbag 
Número de inscritos: 63 
Concludente: 54 
Comarca de Rio Branco 
(Credenciado pela Enfam, Portaria n.º 386, de 1º de outubro de 2013) 
 
24 a 27 de setembro de 2013 
Curso: Legislação de Trânsito, Direção Defensiva e Preventiva – 16 h 
Facilitador: Deuvo Alex Sandro Barbosa do Nascimento 
Número de inscritos: 47 
Concludentes: 26 
Comarca de Rio Branco 
 
3 e 4 de outubro de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitadora: Martinele Marques Gadelha 
Número de inscritos: 6 
Concludentes: 6 
Comarca de Epitaciolândia 
 
8 a 10 de outubro de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitadora: Rosiane Rezende dos Anjos 
Número de inscritos: 12 
Concludentes: 11 
Comarca de Mâncio Lima 
 
9 de outubro de 2013 
Palestra: A violência doméstica e familiar: desafios, avanços e possibilidades – 2h 

Palestrante: Desª Lenice Bodstein 
Número de inscritos: 60 
Concludentes: 60 
Comarca de Rio Branco 
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10 e 11 de outubro de 2013 
Curso: Direito Constitucional Processual -16h 
Docentes: Des. Nagib Slaibi Filho e 
Juíza de Direito Maria Cristina Gutierrez Slabi 
Número de inscritos: 79 
Concludentes: 49 
Comarca de Rio Branco 
(Credenciado pela Enfam, Portaria n.º 428, 21 de outubro de 2013) 
 
21 a 24 de outubro de 2013 
Curso: Noções de Direito Administrativo – 16h 
Facilitador: Juiz de Direito Danniel Gustavo Bomfim 
Número de inscritos: 108 
Concludentes: 78 
Comarca de Rio Branco 
 
23 a 25 de outubro de 2013 
Curso: Conciliação e Mediação – 12h 
Facilitador: Juiz de Direito Edinaldo Muniz 
Número de inscritos: 69 
Concludentes: 50 
Comarca de Rio Branco 
 
30 e 31 de outubro de 2013 
Atividade de Multiplicação do Curso Administração 
Judiciária - 1º Módulo – Gestão de Pessoas – 8h 
Facilitadora: Rosenilde Ferreira de Souza Mesquita 
Número de inscritos: 08 
Concludentes: 08 
Comarca de Cruzeiro do Sul 
 
11 a 18 de novembro de 2013 
Curso: Gerenciamento de Crises – 20h 
Facilitador: MAJ PM Glayson Jean Moreno Dantas 
Número de inscritos: 46 
Concludentes: 44 
Comarca de Rio Branco 
 
11 a 28 de novembro de 2013 
Curso: Excel Básico 
Facilitador: Jorlismeire Barros de Oliveira Barbosa – 30h 
Número de inscritos: 15 
Concludentes: 13 
Comarca de Rio Branco 
 
18 de novembro a 17 de dezembro de 2013 
Curso: Administração Judiciária – EAD - 30h 
Facilitador: Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário 
Número de inscritos: 22 
Concludentes: 22 
Comarca de Rio Branco 
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18 a 20 de novembro de 2013 
Curso: Sindicância e Processo Disciplinar – 12h 
Facilitador: Rodrigo Roesler 
Número de inscritos: 27 
Concludentes: 18 
Comarca de Rio Branco 
 
20 a 22 de novembro de 2013 
I Seminário: Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente e 
Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei – 20h 
Facilitadores: Des. Antônio Fernando de Amaral e Silva/TJSC 
Promotor de Justiça Murillo Jose Digiácomo 
Drª Vilza Weber – Advogada e Pedagóga 
Padre Aguinaldo Soares Lima 
Número de inscritos: 65 
Concludentes: 47 
Comarca de Rio Branco 
 
22 de novembro e 05 de dezembro de 2013 
Curso: Metodologia da Análise e da Pesquisa Mercadológica nas Licitações 
Públicas – 8h 
Facilitadores: Antônio Fernando Jorge Ribeiro de Carvalho Malheiro 
André Luiz Costa Corrêa 
Número de inscritos: 31 
Servidores do TJ: 11 
Concludentes: 17 
Comarca de Rio Branco 

 

3.1.4 Formação de Formadores 

15 e 16 de abril de 2013 
Oficina Pedagógica Formação de Formadores – 1º Módulo - 
“A importância da ESJUD no Processo de Modernização do 
Poder Judiciário” -  16h 
Facilitadores: Juiz de Direito Laudivon de Oliveira Nogueira, 
Tatiana Cunha Mendes, 
Sílvia Claudia de Oliveira Barrozo, 
Juraci Regina Pacheco Nunes e 
Alexandre Bomfim Nunes 
Número de inscritos: 51 
Concludentes: 27 
Comarca de Rio Branco 
 
31 de julho a 02 de agosto de 2013 
Oficina Pedagógica Formação de Formadores – 2º Módulo - 
“Aspectos Conceituais e Orientações Metodológicas” – 16h 
Docente: Profº Dr. Mark Clark Assen de Carvalho 
Número de inscritos: 43 
Concludentes: 19 
Comarca de Rio Branco 
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2 a 4 de dezembro de 2013 
Oficina Pedagógica Formação de Formadores – 3º Módulo - 
“Avaliação” – 16h 
Docente: Profª Drª Ednaceli Abreu Damasceno 
Número de inscritos: 21 
Concludentes: 09 
Comarca de Rio Branco 
 
 

4. PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS (por modalidade 

de ensino).  

4.1  Formação Inicial 

Curso CONCLUDENTES DESISTENTES 

1º Ciclo de Palestras Para Novos Estagiários  59 10 

2º Ciclo de Palestras Para Novos Estagiários 22 0 

TOTAL 81 10 
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 Na formação inicial, conforme se verifica no gráfico retrocitado, constatam-se 83% 

de participação efetiva (concludentes) no primeiro ciclo de palestras e 100% no segundo, 

perfazendo a média percentual de 91% de concludentes dentre os inscritos.  

4.2   Formação continuada (2º Trimestre).  

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

 C
O

N
C

L
U

D
E

N
T

E
S

 

D
E

S
IS

T
E

N
T

E
S

 

1º. Ciclo de palestras para novos estagiários 49 10 

Aula inaugural da Esjud 327 0 

Oficina Pedagógica (1º. Módulo) 27 24 

Interceptação Telefônica – Sombra e Guardião 73 18 

Ensinando o Cidadão – Direitos e Deveres 11 6 

Atualização Gramatical e Reforma Ortográfica 11 10 

Metodologia de Gestão de Projetos 15 5 

Gestão de Pessoas (Plácido de Castro) 16 12 

Práticas Cartorárias Criminais (Acrelândia) 8 3 

Processo Civil na Atualidade 63 9 

Gestão de Pessoas (Brasiléia) 24 7 

Retenções Previdenciárias – parceria Open 17 0 

Administração Judiciária – Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional 46 12 

Gestão Cartorária Cível (Acrelândia) 9 3 

TOTAL 696 119 
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 No que tange ao 2° trimestre, referente à formação continuada, conforme exposto 

no gráfico retro, verifica-se que o percentual médio dentre os inscritos foi de 85% de 

concludentes e 15% de desistentes, do total dos cursos realizados no período. 

4.3  Formação continuada (3º Trimestre).  

CURSO 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

D
E

N
T

E
S

 

D
E

S
IS

T
E

N
T

E
S

 

Gestão de Pessoas (Senador Guiomard) 
 

16 13 

Curso Orçamento e Receita Pública/TCE 
 

59 3 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” - Capixaba 9 0 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” - Bujari 11 0 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” – Acrelândia 11 0 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” - Xapuri 16 5 

Técnicas Periciais, Laudo, Isolamento, Preservação e Cálculo de Frenagem  22 1 

Desenvolvimento Psicossocial da Criança e do Adolescente 
 

6 6 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” – Assis Brasil 8 0 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” – Manoel Urbano 10 0 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” – Sena Madureira 13 0 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” – Tarauacá 14 21 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” – Feijó 16 0 

Redação Jurídica 
 

54 9 

Legislação de Trânsito, Direção Defensiva e Preventiva 
 

26 21 

 
TOTAL 

291 79 
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 Quanto ao 3° trimestre, atinente à formação continuada, conforme exposto no 

gráfico retro, conclui-se que o percentual médio dentre os inscritos foi de 79% de 

concludentes e 21% de desistentes, do total dos cursos realizados no período. 

 

4.4  Formação continuada (4º Trimestre).  

 

CURSO 

C
O

N
C

L
U

D
E

N
T

E
S

 

D
E

S
IS

T
E

N
T

E
S

 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” – Epitaciolândia 6 0 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” – Mâncio Lima 11 1 

Direito Constitucional Processual 
 

49 30 

Noções de Direito Administrativo 
 

78 30 

Curso “Conciliação e Mediação” 
 

50 19 

Multiplicação “Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional” – Cruzeiro do Sul 8 0 

Administração Judiciária – EaD 
 

22 0 

Curso Excel Básico 
 

13 2 

Curso Gerenciamento de Crises 
 

44 2 

Curso Sindicância e Processo Disciplinar 
 

18 9 

Análise de Mercado 
 

17 14 

 
TOTAL 316 107 
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Por fim, no tocante ao 4° trimestre da formação continuada, conforme exposto 

no gráfico retro, conclui-se que o percentual médio dentre os inscritos foi de 75% de 

concludentes e 25% de desistentes, do total dos cursos realizados no período. 

4.5  Formação de Formadores 

 

CURSO 
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

D
E

N
T

E
S

 

D
E

S
IS

T
E

N
T

E
S

 

OFICINA PEDAGÓGICA - 1º MÓDULO - "A IMPORTÂNCIA DA ESJUD NO 
PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO".  

27 24 

OFICINA PEDAGÓGICA - 2º MÓDULO - "ASPECTOS CONCEITUAIS E 
ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS" 

19 24 

OFICINA PEDAGÓGICA - 3º MÓDULO - "AVALIAÇÃO".  9 12 

 
TOTAL 

55 60 
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 Na formação de formadores, do total de inscritos houve 48% de concludentes e 52% 

de desistentes.  

5. INDICADORES DE RESULTADOS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

5.1 Introdução 

 

Neste título serão apresentados os INDICADORES que definiram a atuação da 

Escola do Poder Judiciário na capacitação dos servidores e magistrados no ano de 2013, no 

que concerne à formação continuada, mas tão somente naqueles cursos que foram 

avaliados por meio de fichas de avaliação de reação e se encontram identificados no quadro 

de fl. 24/25, aqui não computados os cursos realizados em parcerias ou coordenados por 

outra instituição. Ressalte-se que o período analisado – 25 de abril a 4 de dezembro de 

2013 - reflete apenas os três últimos trimestres do ano, já que no primeiro trimestre a equipe 

da Esjud esteve voltada para elaboração do plano e das estratégias de ação para o biênio 

(2013/2015).  

Importante destacar inicialmente que a concepção pedagógica adotada no 

processo avaliativo foi a avaliação formativa, consubstanciada na identificação de pontos 

fortes (potencialidade) e pontos fracos (fragilidades), dando ênfase às sugestões 

apresentadas pelos alunos e professores participantes das atividades da Esjud, por meio de 

resultados obtidos nas Fichas de Avaliações de Reação.  

A sistematização dos resultados conceituais obtidos, por meio de uma análise de 

indicadores quantitativos e qualitativos, que foram retirados de um conjunto de dados 

informativos, que se encontram subdivididos e organizados nas áreas administrativas e 

pedagógicas do ensino, tem por escopo identificar pontos considerados críticos no processo 

de ensino e, com isso, estabelecer estratégias de intervenção imediata e, ainda, diretrizes 

para ações futuras, corrigindo as falhas existentes, com vistas à melhoria da qualidade das 

atividades administrativas e pedagógicas desenvolvidas pela Esjud.  

Reforça-se a ideia de que as dimensões consideradas neste processo avaliativo 

objetivam atender as diretrizes constantes do Plano de Ação da Esjud para este biênio 

(2013/2015) e o cumprimento de metas propostas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

aliado ao planejamento estratégico do Tribunal de Justiça estabelecido para o período 

quinquenal (2010-2014). 
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Nas avaliações de reação, com o intuito de mensurar o desempenho estrutural e 

pedagógico dos cursos realizados (formação continuada) foram atribuídos para cada item de 

verificação: COORDENAÇÃO, CURSO e FACILITADOR, os conceitos referenciais: ÓTIMO, 

BOM, REGULAR e INSUFICIENTE. 

Os conceitos referenciais utilizados encontram-se estratificados em critérios 

percentuais, que facilitam e auxiliam na mensuração dos resultados avaliativos para 

definição do DESEMPENHO dos cursos, a saber:  

 

 ótimo, para percentuais iguais ou superiores a 80%;  

 bom, para percentuais iguais ou superiores a 60% e inferiores a 80%; e  

 regular, para percentuais iguais a 50% e inferiores a 60%. 

 Insuficiente, para percentuais inferiores a 50%. 

Assim, com base nos critérios percentuais apresentados, é possível identificar o 

desempenho em cada item de verificação, analisados e avaliados, e com isso subsidiar 

prospectos de melhorias nas áreas de maior fragilidade da Esjud, sempre norteando a 

busca constante do ensino de excelência, ou seja, alcançar o desempenho ÓTIMO1 nos 

itens de verificação.  

 

5.2 Cursos Realizados (Formação Continuada) 

 

No ano de 2013 a Escola do Poder Judiciário – Esjud, com base no seu Plano 

de Ação e nas pesquisas procedidas junto às unidades jurisdicionais e administrativas, 

realizadas no final do ano pretérito, alinhado ao planejamento estratégico do Tribunal de 

Justiça, buscou viabilizar a realização dos cursos mais requisitados, dentro de um 

planejamento voltado para obtenção de resultados estratégicos e atingimento de metas.  

A Esjud utilizou-se do quadro de facilitadores/servidores que já colaboraram com 

a Escola em anos anteriores, bem como de novos talentos que se agregaram ao corpo de 

facilitadores, além, é claro, das contratações terceirizadas de outros professores 

especialistas.  

Registre-se que no ano de 2013 foram realizados cursos na Capital e nas 

Comarcas do Interior, abrangendo a formação inicial, continuada e formação de formadores. 

                                                           
1
 O desempenho ótimo é alcançado quando o item verificado atinge pelo menos 80% (oitenta por cento) do 

conceito “ótimo”. 
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Lembrando, porém, que neste título será analisada tão somente a modalidade de ensino 

formação continuada, nos cursos que foram avaliados, conforme já dito acima. 

Portanto, destacam-se a realização e a avaliação, no período de 25 de abril a 4 

de dezembro de 2013, dos seguintes cursos de formação continuada:  

i) Na Comarca da Capital foram avaliados 19 (dezenove) cursos, sendo eles 

em ordem cronológica: 

ORDEM CURSO PERÍODO 

1 Interceptação Telefônica: “Sistemas Sombra e 

Guardião” 

(25 a 26/04/13) 

2 Atualização Gramatical e Acordo Ortográfico (07 a 14/05/13) 

3 Ensinando o Cidadão - Direitos e Garantias 

Fundamentais 

(07 a 10/05/13) 

4 Processo Civil na Atualidade (23 a 24/05/13) 

5 Metodologia de Gestão de Projetos (04 a 07/06/13) 

6 Administração Judiciária: Gestão de Pessoas e Cultura 

Organizacional 

(18 a 19/06/13) 

7 Reformas do Código de Processo Penal no 

Procedimento Ordinário 

(27 a 28/06/13) 

8 Técnicas Periciais, laudo de isolamento, preservação 

do local e cálculo de frenagem 

(19 a 28/08/13) 

9 Desenvolvimento Psicossocial da Criança e do 

Adolescente 

(20 a 22/08/13) 

10 Redação Jurídica (19 a 20/09/13) 

11 Legislação de Trânsito (24 a 27/09/13) 

12 Direito Constitucional Processual (10 a 11/10/13) 

13 Noções de Direito Administrativo (23 a 25/10/13) 

14 Conciliação e Mediação (23 a 25/10/13) 

15 Gerenciamento de Crises (11 a 18/11/13) 
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16 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (18 a 21/11/13) 

17 Excel Básico (11/11 a 04/12) 

18 Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do 

Adolescente e Atendimento ao Adolescente em conflito 

com a Lei 

(20 a 22/11/13) 

19 Metodologia da Análise e da Pesquisa Mercadológica 

nas Licitações Pública 

(22/11 e 05/12) 

 

ii) Nas Comarcas do Interior foram avaliados 5 (cinco) cursos, sendo eles em ordem 

cronológica: 

 

ORDEM CURSO COMARCA PERÍODO 

1 Gestão de Pessoas Plácido de Castro (21 a 24/05/13) 

2 Práticas Cartorárias 

Criminais  

Acrelândia (23 a 24/05/13) 

3 Gestão de Pessoas Brasiléia e Assis Brasil (27 a 29/05/13) 

4 Práticas Cartorárias Cíveis Acrelândia (20 a 21/06/13) 

5 Gestão de Pessoas Senador Guiomard (26 a 28/06/13) 

 

5.3 Definição dos Indicadores 

 

A partir deste ponto será apresentada a evolução dos itens verificados 

(COORDENAÇÃO, CURSO e FACILITADOR) nas fichas de avaliação de reação referente 

ao ano de 2013.  

A seguir destacamos todos os cursos avaliados, que para melhor compreensão são 

divididos em dois quadros (à esquerda os realizados na Comarca da CAPITAL e à direita 

aqueles das Comarcas do INTERIOR), todos devidamente representados por meio dos 

resultados percentuais obtidos no Conceito ÓTIMO, obedecendo ao critério de evolução 

temporal mês a mês. 
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5.3.1 Quanto à Coordenação: 

 

Quanto ao item COORDENAÇÃO foram analisados e avaliados três subitens 

específicos, que dizem respeito:  

I. Às ações na organização e acompanhamento das atividades do curso 

ou evento; 

II. À infraestrutura do local de ensino; e 

III. Ao material didático distribuído. 

Referidos subitens foram, ainda, subdivididos em tópicos, sendo que no subitem “I” 

acima foram tratados os seguintes tópicos: i) divulgação do evento; ii) pontualidade do 

evento; e iii) qualidade do atendimento.  

No tópico divulgação do evento, a Coordenação da Esjud apresentou o seguinte 

gráfico de evolução no conceito Ótimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tópico pontualidade do evento a Coordenação da Esjud apresentou o seguinte 

gráfico de evolução no conceito Ótimo: 
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No tópico qualidade do atendimento, a Coordenação da Esjud apresentou o 

seguinte gráfico de evolução no conceito Ótimo: 

 

 

 

Portanto, da análise do subitem “I” – “Às ações na organização e acompanhamento 

das atividades do curso ou evento”, é possível observar que a Coordenação da Esjud na 

Comarca da Capital, nos tópicos “Divulgação do Evento” e “Pontualidade do Evento”, 

apresentou uma considerável melhora na eficiência de seus serviços, já que entre os meses 

de abril e novembro deste ano houve nos referidos tópicos o CRESCIMENTO 

PERCENTUAL no conceito Ótimo, respectivamente, de 57% (cinquenta e sete por cento) e 

152% (cento e cinquenta e dois por cento). O mesmo não se verificou no tópico “Qualidade 

do Atendimento”, que apresentou decréscimo percentual no conceito Ótimo de 15% (quinze) 

por cento, mas, ainda assim, manteve-se no item analisado o considerado DESEMPENHO 

BOM.  

Já quanto aos cursos ocorridos nas Comarcas do interior, observamos que nos cinco 

cursos realizados nos meses de maio e junho deste ano, nos tópicos “Divulgação do 

Evento” e “Pontualidade do Evento”, obtivemos um considerável crescimento na média 

ponderada mês a mês, alcançando em ambos um CRESCIMENTO PERCENTUAL de 40% 

(quarenta por cento). Já no tópico “Qualidade do Atendimento”, manteve-se a mesma 

média, considerada de DESEMPENHO BOM.  

No subitem “II”, quanto à infraestrutura do local de ensino, na análise de seus 

tópicos: i) condições físicas da sala de aula; ii) condições do material permanente; iii) 

qualidade dos recursos audiovisuais; e iv) identificação da Escola, lanche e banheiro,  foram 

obtidos os seguintes resultados percentuais: 
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No tópico condições físicas da sala de aula a Coordenação apresentou os 

seguintes gráficos de evolução no conceito Ótimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tópico condições do material permanente a Coordenação apresentou os 

seguintes gráficos de evolução no conceito Ótimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tópico qualidade dos recursos áudio visuais a Coordenação apresentou os 

seguintes gráficos de evolução no conceito Ótimo: 
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No tópico identificação da Esjud, banheiro e lanche a Coordenação apresentou os 

seguintes gráficos de evolução no conceito Ótimo: 

 

 

 

 

 

Portanto, da análise do subitem “II” – “quanto a infraestrutura do local de ensino”, é 

possível observar que a Coordenação da Esjud na Comarca da Capital, nos tópicos 

analisados, durante o ano de 2013, apresentou índices de oscilação, ora baixando ou 

aumentando o percentual inicial – mês de abril, mas que resultou no singelo decréscimo 

percentual nesses tópicos de verificação, no importe de 4% (quatro por cento) na média, do 

início para o final do ano. Deve-se levar em consideração para esse resultado cursos 

realizados em ambientes/salas de aula diferentes, dentro e fora do âmbito da Esjud. Mas, 

ainda assim, mantivemos nesse subitem o considerado DESEMPENHO BOM. 

Quanto aos cursos ocorridos nas Comarcas do interior, observamos que nos cinco 

cursos realizados nos meses de maio e junho deste ano, em todos os tópicos, à exceção 

“condições do material permanente”, que obteve CRESCIMENTO PERCENTUAL, os 

demais obtiveram uma redução em seu percentual conceitual de um mês para o outro, 

apresentando ao final o DESEMPENHO REGULAR. A ausência de quadro completo de 

servidores da Esjud, capazes de dar apoio logístico às comarcas do interior, propiciou esse 

resultado.  
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No tópico qualidade do material didático a Coordenação apresentou os seguintes 

gráficos de evolução no conceito Ótimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tópico quantidade do material didático distribuído a Coordenação apresentou 

os seguintes gráficos de evolução no conceito Ótimo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, da análise do subitem “III” – “quanto ao material didático distribuído”, é 

possível observar que a Coordenação da Esjud na Comarca da Capital, em todos os seus 

tópicos apresentou um singelo decréscimo percentual, com índices que durante o ano 

oscilaram ora baixando ou aumentando o percentual inicial, mas de um modo geral houve 

um decréscimo percentual nesses tópicos de verificação, no importe de 6% (seis por 

cento) na média, do início para o final do ano.  
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Já quanto aos cursos ocorridos nas Comarcas do interior, ao contrário observamos 

quanto à capital, nos cinco cursos realizados nos meses de maio e junho, obtivemos uma 

considerável melhora no percentual, com CRESCIMENTO PERCENTUAL médio de 20% 

(vinte por cento) de um mês para o outro, nesses tópicos analisados. 

Feitas essas observações pontuais quanto ao item COORDENAÇÃO, sintetizamos o 

resultado percentual dos serviços desenvolvidos pela Coordenação da Esjud no ano de 

2013, por meio de uma avaliação geral, considerando os 9 (nove) tópicos analisados, nos 

22 (vinte e dois) cursos que foram avaliados, consolidando-se, assim, as seguintes médias 

percentuais para cada referência conceitual, a saber: Ótimo (63%), Bom (31%), Regular 

(5%) e Insuficiente (1%), conforme representado no gráfico abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

No gráfico acima, é possível observar que a soma dos conceitos ótimo e bom 

perfazem 94% (noventa e quatro por cento) do total, considerado para fins conceituais 

gerais como de DESEMPENHO BOM. 

 

5.3.2 Quanto aos Cursos: 

No item “curso” foram avaliados cinco subitens específicos, que dizem respeito a:  

I. Se o objetivo proposto foi alcançado; 

II. Se o conteúdo programático foi desenvolvido com clareza, 

profundidade e coerência com o objetivo proposto; 

III. Se os temas ministrados ampliaram seus conhecimentos, contribuindo 

para o aperfeiçoamento profissional; 

IV. Se suas expectativas foram atendidas; e 

V. Se a carga horária estabelecida foi adequada ao desenvolvimento dos 

temas. 
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Da análise do resultado dos subitens acima elencados foram obtidos os seguintes 

resultados percentuais:  

No subitem “se o objetivo proposto foi alcançado” os Cursos apresentaram os 

seguintes gráficos de evolução no conceito Ótimo: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

No subitem “se o conteúdo foi claro e coerente com o objetivo do curso” os 

Cursos apresentaram os seguintes gráficos de evolução no conceito Ótimo: 
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No subitem “proporcionou conhecimento e aperfeiçoamento profissional” os 

Cursos apresentaram os seguintes gráficos de evolução no conceito Ótimo: 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

No subitem “as expectativas foram atendidas” os Cursos apresentaram os 

seguintes gráficos de evolução no conceito Ótimo: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

No subitem “adequação da carga horária ao conteúdo programático” os Cursos 

apresentaram os seguintes gráficos de evolução no conceito Ótimo: 
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Portanto, da análise dos cinco subitens que compunham o item “CURSO”, é possível 

observar que nos cursos realizados na Comarca da Capital, na maioria de seus subitens, 

à exceção apenas do subitem “da adequação da carga horária ao conteúdo” – que teve 

um decréscimo percentual de 32% (trinta e dois por cento) no decorrer do ano, houve 

CRESCIMENTO PERCENTUAL médio de 15% (quinze por cento), do início para o final do 

ano.  

Já quanto aos cursos ocorridos nas Comarcas do interior, observamos que com 

exceção do subitem “as expectativas foram atendidas” – obteve-se o decréscimo 

percentual de 8% (oito por cento), houve considerável CRESCIMENTO PERCENTUAL 

médio de 10% (dez por cento), do início para o final do ano.  

 
Feitas essas observações pontuais quanto ao item “CURSO”, sintetizamos o 

resultado percentual do desenvolvimento dos trabalhos no ano de 2013, por meio de uma 

avaliação geral, considerando individualmente cada curso avaliado, mas sempre refletindo 

todos os 5 (cinco) subitens analisados, conforme gráfico abaixo: 

 

 
 

Vale frisar nesse ponto, considerando o quadro acima, que o item “Curso” 

apresentou desempenho ÓTIMO, portanto de excelência, nos cursos de “Direito e 

Garantias Fundamentais na Constituição; Gestão de Pessoas/Plácido de Castro, Gestão 

Cartorária Cível/Acrelândia e Reforma do Código de Processo Penal no Procedimento 
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Ordinário, desempenho BOM, nos cursos de “Interceptação Telefônica; Atualização 

Gramatical e Acordo Ortográfico; Administração Judiciária - Gestão de Pessoas; 

Desenvolvimento Psicossocial da Criança e do Adolescente; Gestão de Pessoas/Brasiléia, 

Redação Jurídica, Gerenciamento de Crises e Excel Básico”; desempenho REGULAR, nos 

cursos de “Técnicas Periciais, Direito Administrativo, Conciliação e Mediação” e, por fim, em 

situação mais crítica com desempenho INSUFICIENTE, nos cursos de “Processo Civil na 

Atualidade, Metodologia de Gestão de Projetos; Legislação de Trânsito; Direito 

Constitucional Processual; Práticas Cartorárias Criminais/Acrelândia, Gestão de 

Pessoas/Senador Guiomard e Sindicância e Processo Disciplinar”. 

 

5.3.3 Quanto aos Facilitadores 

No ano de 2013 foram colaboradores da Escola do Poder Judiciário, na qualidade de 

facilitadores, servidores do quadro do Poder Judiciário e profissionais contratados, 

totalizando 21 (vinte e um) facilitadores avaliados. 

Os facilitadores foram avaliados pelos alunos por meio das fichas de avaliação de 

reação quanto ao desempenho em sala de aula, acerca do contido nos sete subitens a 

seguir apresentados:  

I. Comunicação: clareza e objetividade; 

II. Domínio do assunto e capacidade de esclarecer dúvidas; 

III. Motivação e estímulo à participação da turma; 

IV. Planejamento e material didático;  

V. Coerência entre a avaliação e o conteúdo desenvolvido; 

VI. Administração do tempo de forma produtiva; e 

VII. Conduta ética e respeitosa. 
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O resultado geral de cada facilitador encontra-se demonstrado no quadro a seguir 

referenciado por cursos:  

 

 

Considerando a análise do gráfico acima, obtivemos como resultado de desempenho 

que, dos 21 (vinte e um) facilitadores avaliados, doze facilitadores apresentaram percentuais 

com médias acima de 80% (oitenta por cento) do conceito ótimo, portanto, profissionais de 

excelência segundo os critérios estabelecidos, com DESEMPENHO EXCELENTE; seis 

facilitadores apresentaram percentuais com médias acima de 60% (sessenta por cento) e 

abaixo de 80% (oitenta por cento), portanto, com DESEMPENHO BOM, um facilitador 

apenas apresentou percentuais abaixo de 60% (sessenta por cento) e acima de 50% 

(cinquenta por cento), portanto, com DESEMPENHO REGULAR, e, por fim, dois 

facilitadores apresentaram percentuais abaixo de 50% (cinquenta por cento), com 

DESEMPENHO INSUFICIENTE. 

 

 Assim, o resultado da avaliação geral obtida pelos facilitadores, após análise dos 7 

(sete) subitens de verificação, consolida-se nos seguintes resultados percentuais para cada 

referência conceitual, a saber: Ótimo (79%), Bom ( 19%), Regular (2%) e Insuficiente 

(0%), conforme representado no gráfico abaixo. 
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 Portanto, o quadro geral acima demonstra a ótima qualidade dos facilitadores que 

atuaram no ano de 2013 e que proporcionaram a melhoria da qualidade do ensino e 

capacitação dos servidores/cursistas que participaram dos cursos ofertados pela Esjud.  

 

6. ATIVIDADE DE MULTIPLICAÇÃO 

 

Apresenta-se neste tópico a atividade de multiplicação, ainda como continuidade da 

formação continuada, mas que merece seu devido destaque, ante a peculiaridade da 

metodologia e forma de ensino realizada.  

Destaque-se que no planejamento do Curso Administração Judiciária: Gestão de 

Pessoas, ministrado pela Professora Célia Regina Coroado da FGV, no período de 18 a 19 

de junho de 2013, foram capacitados além de servidores da Comarca da Capital também 

das Comarcas do Interior. Cada Comarca enviou um servidor para participar do curso e que 

depois serviria como multiplicador em sua Comarca de Origem.  

O resultado desse trabalho é possível ser observado a seguir com discriminação 

quantitativa e qualitativa das atividades nas 12 (doze) comarcas representadas.  

Abaixo é apresentada a relação dos servidores das comarcas do interior que 

participaram do curso e atuaram como multiplicadores em suas Comarcas de origem, 

devidamente ordenados cronologicamente de acordo com a realização da atividade: 
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ORDEM 

 

SERVIDOR 

 

COMARCA 

 

DATA DA 

MULTIPLICAÇÃO 

1 Rosiane Rezende dos Anjos* Capixaba 22 e 23/07/2013 

2 Raimundo dos Santos 

Monteiro 

Bujari 29 e 30/07/2013 

3 Francisca Glória de Queiroz Acrelândia 07 e 08/08/2013 

4 Rosângela Maria Nunes 

Raulino 

Xapuri 12 e 13/08/2013 

5 Márcio Ney de Oliveira Dias  Assis Brasil 22 e 23/08/2013 

6 Jocicléia Alves Martins Manoel Urbano 02/09/2013 

7 Rutinéia de Araújo Souza Sena Madureira 04 e 05/09/2013 

8 Sária Caxias de Almeida Tarauacá 04 e 05/09/2013 

9 Antonio Carlos de L. Ferreira Feijó 09 e 10/09/2013 

10 Martinele Marques Gadelha Epitaciolândia 03 e 04/10/2013 

11 Rosiane Rezende dos Anjos* Mâncio Lima 08 e 10/10/2013 

12 Rosineide de Souza Mesquita Cruzeiro do Sul 30 e 31/10/2013 

 A multiplicadora realizou a atividade em duas Comarcas: Capixaba e Mâncio Lima.  

 

Os multiplicadores foram avaliados por meio de fichas de avaliação de reação com 

quesitos que permitiam atingir os seguintes conceitos: a) Totalmente Satisfeito; b) Satisfeito; 

c) Insatisfeito; e d) Totalmente Insatisfeito.  

Os multiplicadores foram avaliados em dois quesitos específicos a saber: 

i) Demonstração de domínio do assunto; e 

ii) Habilidade didática e de comunicação. 

Pois bem, no tocante ao quesito Domínio do Assunto foi apresentado o seguinte 

resultado geral gráfico individualizado dos multiplicadores:  
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No quadro acima, mencionado tão-somente o conceito de melhor aproveitamento 

percentual pelo multiplicador, é possível observar que, dos 11 (onze) multiplicadores, nove 

apresentaram o resultado totalmente satisfatório e os outros dois apresentaram resultado 

satisfatório. Portanto, temos que 80% (oitenta por cento) dos multiplicadores atingiram 

conceituação máxima - TOTALMENTE SATISFATÓRIO.  

No tocante ao quesito Clareza e Objetividade na Comunicação foi apresentado o 

seguinte resultado geral gráfico individualizado dos multiplicadores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já no quadro acima é possível observar que, dos 11 (onze) multiplicadores, sete 

apresentaram o resultado totalmente satisfatório e os outros quatro apresentaram resultado 

satisfatório. Portanto, temos que 70% (setenta por cento) dos multiplicadores atingiram 

conceituação máxima - TOTALMENTE SATISFATÓRIO.  

Em síntese, sopesando os dois critérios anteriores, é possível se observar no quadro 

a seguir que os multiplicadores apresentaram desempenho POSITIVO, pois se somando os 

conceitos de maior votação (TOTALMENTE SATISFEITO e SATISFEITO) atingiram o 

patamar de 99% (noventa e nove por cento) de aceitação, preponderando diante dos 

cursistas o conceito TOTALMENTE SATISFEITO: 
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Por fim, quanto ao RESULTADO GERAL da atividade de multiplicação, 

considerada pela análise do quesito constante da ficha de avaliação de reação, que 

indagava aos cursistas/servidores “qual o resultado apresentado pela atividade de 

multiplicação”, foram compilados os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, conforme se observa no quadro acima, a atividade multiplicadora realizada 

em 12 (doze) Comarcas preponderou em 7 (sete) comarcas o conceito TOTALMENTE 

SATISFATÓRIO, e nas 5 (cinco) demais o conceito SATISFATÓRIO, portanto, registra-se 

que o desempenho apresentado pela atividade multiplicadora foi POSITIVO. 
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7. PONTOS FORTES, FRACOS E SUGESTÕES. 

 

Neste tópico serão levantados, resumidamente, os pontos fortes, fracos e sugestões 

feitas pelos alunos/cursistas no decorrer deste ano, colhidas das fichas de avaliação de 

reação dos cursos realizados na Capital e no interior.  

7.1 Comarcas da capital 

7.1.1 Pontos Fortes: 

 Cursos ofertados de excelente qualidade;  

 Integração entre magistrados e servidores; 

 Escolha de temas atuais; 

 Intercâmbio de experiências profissionais; 

 Facilitadores com domínio do assunto e interação com a turma; 

 Organização dos cursos; 

 Qualidade do lanche; 

 Turmas participativas; 

 Capacitação profissional. 

7.1.2 Pontos Fracos:  

 Ausência considerável de alunos nos cursos; 

 Falta de seleção do público-alvo; 

 Baixa divulgação dos cursos; 

 Lousas das salas de aulas com problemas de escrita; 

 Falta de acústica nas salas de aula da Esjud; 

 Não cumprimento de carga horária por parte de facilitadores, não 

respeitando o horário previsto para início e término das aulas; 

 Superficialidade na abordagem dos temas, sem esclarecimentos ou 

mesmo inovação didática; 

 Ausência de planejamento didático e domínio sobre assuntos 

específicos por parte dos facilitadores; 
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 Ausência de material prático nos cursos; 

 Material didático deficiente ou inexistente; 

 Recursos audiovisuais mal operacionalizados; 

 Disposição das cadeiras no mesmo plano dentro da sala de aula, 

dificultando a leitura dos slides;  

 Carga horária reduzida diante do conteúdo programático apresentado;  

 Ausência de cursos na área de informática; 

 Slides com letra pequena e com leitura apressada; 

 Problemas com o funcionamento do computador da sala de aula. 

 

7.1.3 Sugestões: 

 Substituir o microfone de mão por de lapela;  

 Aumentar a carga horária dos cursos;  

 Constar nos editais a programação;  

 Dividir os cursos mais extensos em módulos; 

 Capacitar mais os facilitadores; 

 Realização de cursos no sistema do CNJ; 

 Realização de cursos voltados para a prática do servidor; 

 Exigir a presença dos servidores inscritos em sala de aula; 

 Realizar cursos direcionados a cargos específicos como Oficial de 

Justiça; 

 Tratar nos cursos sobre o planejamento estratégico; 

 Aumentar o número de cursos jurídicos; 

 Envolver os magistrados e chefes de setores na liberação de 

servidores e estagiários para os cursos; 

 Ministração do mesmo curso pela manhã e tarde para atender um 

público maior; 
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 Oferecer material apostilado em todos os cursos; 

 Investir em equipamentos áudio-visuais. 

7.2 Comarcas do interior 

 

7.2.1 Pontos Fortes: 

 A qualidade dos cursos; 

 O grande envolvimento das turmas. 

7.2.2 Pontos Fracos: 

 Problemas técnicos com os recursos audiovisuais; 

 Impossibilidade de utilização do microfone; 

 Ausência de lanche; 

 Falhas na formatação das apostilas;  

 Estruturas físicas inadequadas para a realização dos cursos. 

 

7.2.3 Sugestões: 

 A aquisição de notebook e data show para a escola; 

 A necessidade dos magistrados incentivarem os servidores a 

participarem dos cursos;  

 Aumentar o número de cursos; 

 Utilizar facilitadores da própria Comarca;  

 Disponibilizar espaço físico adequado para a sala de aula. 

 

 

 

 

 



 
Tribunal de Justiça – Escola do Poder Judiciário 

____________________________________________________________________________ 
 

44 
 

7.3 Conclusão 

 

Em linhas gerais, repisamos os resultados apresentados em cada item de 

verificação (COORDENAÇÃO, CURSO e FACILITADOR), com os seguintes quadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, em linhas gerais, no ano de 2013, tanto a COORDENAÇÃO e 

FACILITADORES apresentaram DESEMPENHO BOM. A COORDENAÇÃO teve uma 

crescente na qualidade de seus serviços desde o início do ano, melhorando a divulgação e 

a pontualidade dos eventos. Já quanto ao item CURSO, que apresentou DESEMPENHO 

REGULAR, observam-se alguns pontos de maior fragilidade que precisam ser mais bem 

analisados nos próximos cursos, a exemplo da adequação da carga horária e do objetivo 

proposto.  
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De certo que os pontos fortes (potencialidades) apresentados neste ano de 2013 

refletem situações que devem ser mantidas e aperfeiçoadas pela Escola do Poder Judiciário 

com apoio da Administração do Tribunal de Justiça, já os pontos fracos (fragilidades) 

apresentam situações críticas que merecem uma atenção especial para que possam ser 

minoradas ou mesmo sanadas nos cursos futuros.  

Até porque, conforme frisamos, a proposta do Plano de Capacitação da ESJUD para 

o biênio 2013/2015 é elevar o nível conceitual nas suas áreas de atuação, dentre elas a 

formação de um quadro docente composto por profissionais de Excelência. 

 

8. CURSOS CREDENCIADOS PELA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - ENFAM 

 

Conforme o art.6º, da Resolução nº 01 ,de 06 de junho de 2011, da Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, as Escolas Judiciais  deverão submeter à 

apreciação dessa Escola Nacional os projetos dos cursos de aperfeiçoamento, destinados à 

formação continuada dos magistrados, para efeito de credenciamento, contendo o conteúdo 

programático, a carga horária, os professores e suas respectivas qualificações. 

Desse modo, a ESJUD, fundamentada no seu planejamento instrucional para 2013, 

submeteu à Enfam, para efeito de credenciamento, 5 (cinco) projetos de cursos de 

aperfeiçoamento, no sistema presencial, totalizando 80 horas/aulas, considerando que o 

magistrado deverá cumprir, com aproveitamento, para promoção por merecimento, carga 

horária mínima de 40 (quarenta) horas-aula em curso de aperfeiçoamento, por ano em que 

permanecer em exercício na entrância (Resolução nº 01/2011/Enfam – art. 7º). 

As ações formativas credenciadas pela Enfam integram o programa de formação 

continuada destinado, exclusivamente, aos magistrados das comarcas da capital e do 

interior do Estado. No entanto, acolheram, também, servidores com atuação em atividade de 

assessoramento direto aos magistrados, varas, gabinetes e secretarias dentre outros, 

objetivando compartilhar conhecimentos. A tabela 2 (dois) apresenta informações genéricas 

dos cursos credenciados. 
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CURSOS 

CREDENCIADOS 
 

 
PORTARIA/ 

ENFAM 
 

 
C/H 

 
Nº DE 

PARTICIPANTES 
Magistrados 

 
Nº DE 

PARTICIPANTES 
Servidores 

Interceptação Telefônica 

Sistema  

Sombra e Guardião 

Portaria nº 99, de 

28 de abril de 2013 

 

16h 

 
28 

 
32 

Processo Civil na 

Atualidade 

 

Portaria nº 163, de 

28 de maio de 

2013 

16h 27 36 

Reformas do Código 

de Processo Penal no 

Procedimento 

Ordinário 

 

Portaria nº 194, de 

5 de junho de 2013 

 

16h 

 
29 

 
29 
 

 

Curso Oficial para 
Ingresso na Carreira 
da Magistratura 

Portaria nº 287, de 
4 de agosto de 
2013 

484h 11 -------- 

Redação Jurídica Portaria nº 386, de 

1º. de outubro de 

2013 

16h 18 43 

Direito Constitucional 

Processual 

Portaria n.º 428, de 

21 de outubro de 

2013 

16h 19 45 

 

9. OUTRAS AÇÕES DE DESTAQUE  

 

 
30 de agosto de 2013 
Café Jurídico - Tema: História do Acre e do Poder Judiciário 
Palestrante: Des. Arquilau de Castro Melo 
Comarca de Rio Branco 
 
4 de outubro de 2013 
Café Jurídico - Tema: Relação do Juiz com o jurisdicionado 
Palestrante: Des. Ciro Facundo de Almeida 
Comarca de Rio Branco 

9 de outubro de 2013 
WORKSHOP: Os desafios do Poder Judiciário no tratamento 
da Violência Doméstica 
Coordenação: Desª Regina Ferrari 
Comarca de Rio Branco 

29 de outubro de 2013 
Projeto Cidadania e Justiça na Escola – Júri Simulado 
Local: 2ª Vara do Tribunal do Júri 
Comarca de Rio Branco 
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7 e 8 de novembro de 2013 
I Congresso da Amazônia de Cooperação Judicial Brasil/Peru 
Palestrantes: Juiz de Direito Hugo Barbosa Torquato Ferreira, 
Juiz Federal Jair Araújo Facundes, 
Governador Sebastião Afonso Viana Macedo Neves e 
Delegado de Polícia Federal Agnaldo Mendonça Alves 
Comarca de Rio Branco 
 
 
 
22 de novembro de 2013 
Encerramento do Curso Oficial para Ingresso na Carreira da Magistratura 
Comarca de Rio Branco 
 
26 de novembro de 2013 
Encerramento: Projeto Cidadania e Justiça na Escola 
Local: Palácio da Justiça 
Comarca de Rio Branco 
 
 

 
 

 
TOTAL DE PARTICIPANTES POR EVENTO 

 

 
EVENTO 

 
C/H 

 
PARTICIPANTES 

Café Jurídico – Tema: História do Acre e do 
Poder Judiciário 

4h 35 

Café Jurídico - Tema: Relação do Juiz 
com o jurisdicionado 

4h 18 

WORKSHOP: Os desafios do Poder Judiciário no tratamento 

da Violência Doméstica 

8h 12 

Projeto Cidadania e Justiça na Escola – Júri Simulado 4h 55 

I Congresso da Amazônia de Cooperação Judicial 

Brasil/Peru 

12h 42 

Encerramento do Curso Oficial para Ingresso na Carreira da  

Magistratura 

2h 25 

Encerramento: Projeto Cidadania e Justiça na Escola 4h 200 

 

TOTAL 

 

38h 

 
387 
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10. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS EXERCÍCIO 2013 

 

XXXI Encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da 

Magistratura – COPEDEM - Recife/PE (16 a 18 de maio)  

 

Pauta: “Autonomia orçamentária, financeira e de gestão das Escolas Judiciais e de 

Magistratura – A obrigatoriedade dos cursos de aperfeiçoamento”; 

 

XXXII Encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da 

Magistratura – COPEDEM - Foz do Iguaçu/PR (22 a 24 de agosto)  

 

Palestra: “Jurisdição nos Espaços de Integração”, proferida pelo Conselheiro José António 

Mouraz Lopes, Conselheiro do Tribunal de Contas de Portugal, Presidente da ASJP e 

Professor da Universidade de Coimbra;  

Palestra “Transconstitucionalismo” proferida pelo Desembargador Jorge de Oliveira Vargas, 

doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná;  

Palestra “Jurisdição e Violência contra a Mulher no Mercosul” abordado pela 

Desembargadora Lenice Bodstein, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná;  

Palestra “Tratado de Cooperação da Amazônia” proferida pelo Desembargador Marco Villas 

Boas, vice-presidente do COPEDEM e  

Palestra “Infância e Trabalho: Princípios de Articulações” pela Doutora Maurinice Evaristo 

Wenceslau, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul; 

 

V Congresso Internacional de Direito Ambiental na Amazônia, realizado pela Escola 

Judicial do Amapá – EJAP (02 a 04 de outubro) 

 

Participante: Juiz de Direito Anastácio Lima de Menezes 

 

VI Congresso Jurídico de Saúde Suplementar, realizado pela Escola Judicial de 

Gravatá/PE (04 de outubro)  

 

Participante: Juiz de Direito Elcio Sabo Mendes Júnior 
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V Fórum de Educação à Distância do Poder Judiciário-DF (27 a 29 de outubro)  

 

Participantes: Desembargadora Eva Evangelista e Juiz de Direito Lois Carlos Arruda 

 

V Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher -

Vitória/ES (27 a 29 de novembro) 

 

Participante: Juíza de Direito Joelma Ribeiro Nogueira 

 

 
III Workshop Grotius Cooperação nas Fronteiras- Brasília/DF  

 
Participantes: Juízes de Direito Hugo Barbosa Torquato e Clóvis de Souza Lodi 
 
I Congresso de Direito da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (27 a 29 de 
novembro)  
 

Tema/Pauta: “Diálogos sobre a Justiça 

 

 

11. VISITAS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS  

 

 Visita às dependências da Escola da Magistratura de Rondônia - Emeron, em 4 de 

março de 2013, pelo Diretor da Esjud Desembargador Francisco Djalma, 

Desembargadora Regina Célia Ferrari Longuini e Professora Juraci Regina Nunes 

Pacheco, Gerente de Planejamento e de Execução de Ensino da Escola do Poder 

Judiciário – Esjud com o propósito de conhecer a Emeron e tratar de assuntos 

relativos ao curso de formação oficial para ingresso na carreira da magistratura; 

 Visita à Instituição de Ensino FAAO, em 25 de março de 2013, objetivando a 

realização de parceria nas atividades de formação inicial e continuada de 

magistrados e servidores; 

 Visita da Fundação Getúlio Vargas - FGV à Escola do Poder Judiciário, 

apresentando proposta customizada de curso de pós-graduação, capacitação e 

aperfeiçoamento aos magistrados e servidores; 

 Visita ao Consulado do Peru no dia 11 de abril de 2013 para tratativas do protocolo 

de intenções à região de fronteira; 
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 Visita do Cônsul do Peru Sandro Baldarrazo, em 9 de maio de 2013, para 

alinhamento da minuta do convênio que visava o intercâmbio entre a Corte de 

Justiça de Madre de Dios do Peru e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre; 

 Visita as dependências da Escola da Magistratura do Ceará - Esmec, realizada pelo 

Diretor da Esjud Desembargador Francisco Djalma, em 18 de maio de 2013; 

 Visita do Consul do Peru Sandro Baldarrazo, em 20 de agosto de 2013, definir 

últimas tratativas para assinatura do convênio de cooperação internacional e 

definição data de visita à Corte de Justiça de Madre de Dios em Puerto Maldonado-

Peru; 

 Visita dos candidatos-alunos do Curso Oficial para Ingresso na Carreira da 

Magistratura do Estado Acre ao Gabinete do Desembargador Francisco Djalma, 

Diretor da Escola do Poder Judiciário, em 26 de agosto de 2013; 

 Visita do Consul do Peru, em 27 de setembro de 2013, para tratar dos preparativos 

da visita à Corte Madres de Dios no Peru; 

 Visita à Corte Madre de Dios em Puerto Maldonado no Peru, em 3 de novembro, 

pelos Desembargadores Francisco Djalma e Regina Ferrari, formalizando convite ao 

Presidente da Corte de Justiça para participar do I Congresso da Amazônia de 

Cooperação Judicial Brasil-Peru; 

 

 

12. PROJETO CIDADANIA E JUSTIÇA NA ESCOLA 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, através da Escola do Poder Judiciário, 

realizou, neste exercício, a segunda edição do Projeto “Cidadania e Justiça na Escola”, 

desenvolvido  em parceria com as escolas do município de Rio Branco, atendendo crianças 

do 5º ano da rede de ensino fundamental com atividades extracurriculares voltadas para a 

promoção da cidadania.  

 

O Projeto é inspirado no Programa Cidadania e Justiça também se aprendem na 

Escola, de iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), e tem como parceira 

a Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco (SEME). 
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Nesta segunda edição, o projeto proporcionou aos alunos palestras sobre Direitos e 

Deveres do cidadão, a estrutura do Poder Judiciário e as formas de acesso à Justiça, bem 

como promoveu visitas às unidades do Poder Judiciário e o Júri Simulado. 

 

Para o desenvolvimento das atividades educativas, a Esjud teve a colaboração de 

magistrados nesse processo educativo, previsto no art. 205 da Carta Magna e nos art. 1º, 

§2º e art. 32, I da Lei 9.394 (Lei de Diretrizes de Bases da Educação – LDB), aproximando 

cada vez mais a Justiça da sociedade e permitindo aos magistrados conhecer melhor a 

realidade social. 

 

Esta segunda edição teve inicio em abril do ano corrente, com a atividade 

denominada visita preparatória, com a finalidade de alinhar o cronograma de execução do 

projeto ao planejamento educacional das escolas participantes. Na ocasião foram 

distribuídas 700 (setecentas) cartilhas, instrumento didático disponibilizado pela Associação 

dos Magistrados Brasileiros/AMB. O encerramento desta segunda edição ocorreu no dia 22 

de novembro de 2013 com a participação das escolas envolvidas. A tabela nº 3 demonstra 

os resultados alcançados no período. 

 
 
 

 
PROJETO CIDADANIA E JUSTIÇA NA ESCOLA 

 

 
MAIO A AGOSTO 

FASE 1  
 CICLO DE PALESTRAS  

 

Visitas realizadas  10 

Palestras realizadas 18 

Total de alunos atendidos 668 

 
SETEMBRO 

FASE 2   
CICLO DE VISITAS DOS ALUNOS AO PODER JUDICIÁRIO 

 

Visitas realizadas  51 

Palestras realizadas 51 

Total de alunos atendidos 668 

 
OUTUBRO 

FASE 3   
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PRODUÇÃO CULTURAL NAS ESCOLAS 
 

Redações e/ou desenhos produzidos 
pelos alunos 

668 

 
NOVEMBRO 

ENCERRAMENTO DO PROJETO  
DIA 22.11.2013 

 

Redações premiadas 46 

 

 

13. PROCESSOS DE PROMOÇÃO 

 

 

INFORMAÇÕES QUANTO À FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO DE MAGISTRADO EM 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OFICIAIS OU RECONHECIDOS PARA FINS DE 

PROMOÇÃO E REMOÇÃO 

 

No exercício de 2013, em conformidade com o art. 272, § 2º e 281, parágrafo único, do 

Regimento Interno desta Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça encaminhou à Escola do 

Poder Judiciário listas de Juízes de Direito inscritos para concurso de remoção ou promoção por 

merecimento visando informações sobre frequência e aproveitamento em cursos de 

aperfeiçoamento oficiais ou reconhecidos. 

 

Processos: 7 

 

Promoção: 4 

 

Provimento da vaga ao cargo de Desembargador, 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do 

Sul, Vara Cível da Comarca de Brasiléia e Vara da Infância e da Juventude da Comarca de 

Cruzeiro do Sul. 

 

Remoção: 3 
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2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, Vara da Infância e da Juventude da 

Comarca de Cruzeiro do Sul e 1ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul. 

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Depreende-se do presente Relatório Final do Ano de 2013 que a Esjud, pautada no 

comprometimento com a formação profissional dos servidores e magistrados do Poder 

Judiciário Acriano, concentrou esforços para no seu primeiro ano de existência atender as 

demandas mais reclamadas nos cursos de aperfeiçoamento (formação continuada) e na 

formação de formadores e, ainda, formatar e realizar o primeiro curso de Formação Oficial 

de Magistrados, enquanto etapa do concurso público para ingresso na Magistratura Acriana.   

Para tanto, agasalhou-se em ações conjuntas que desprendeu a importante 

colaboração da Administração do Tribunal de Justiça, que foi sempre solícita aos pedidos 

atinentes às contratações de cursos terceirizados, enriquecendo o curriculum de 

profissionais educadores que passaram por esta Escola.  

Da mesma forma, foi importante o apoio fornecido por outros órgãos públicos e 

escolas judiciais que em sistema de parcerias proporcionaram um sistema educacional de 

melhor qualidade.  

Sem olvidar, é claro, do comprometimento dispensado pelos membros do Conselho 

Consultivo da Esjud e de seu corpo funcional, sem os quais não poderíamos alcançar os 

resultados aqui apresentados. 

Conforme relatado, as atividades foram desenvolvidas no período de abril a 

dezembro de 2013, atendendo as diretrizes normativas e pedagógicas da instituição, da 

Enfam e do CNJ, sendo que o primeiro trimestre foi direcionado a elaboração e formatação 

do plano de ação. 

Durante todo esse período foram feitas avaliações de reação quanto ao resultado de 

cada atividade (formação continuada), no intuito de serem sopesadas e analisadas as 

potencialidades e também as fragilidades apresentadas durante a execução da agenda 

anual de cursos.  

Tal fato exigiu durante o ano inúmeras reuniões da equipe de servidores da Esjud 

para rever e ajustar os pontos considerados fracos.  
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A aquisição de novos equipamentos (recursos audiovisuais e estrutura ambiental) 

para a Esjud prevista para o ano de 2014 permitirá a modernização do ensino acadêmico, 

alcançando maior número de cursistas, inclusive do interior, bem como selecionar 

professores (por meio de cursos EAD) de curriculum acadêmico que abrilhantaram os 

cursos de formação continuada. 

Vale dizer, todavia, que a Esjud não se resumiu aos cursos em suas modalidades 

pedagógicas de ensino (formação inicial, continuada e formação de formadores), mas 

também se arvorou nas atividades sociais, com trabalhos de parceria com a Associação dos 

Magistrados, como foi o Projeto Cidadania e Justiça na Escola. Assim como a colaboração 

dos magistrados no citado projeto e na docência de cursos realizado pela Esjud, sem a qual 

não teríamos alcançado tamanho êxito.  

Destaca-se também a valorosa colaboração de servidores e magistrados que 

compunham o quadro da Esjud, enquanto facilitadores, que dedicaram horas dos seus 

tempos para com a família ou mesmo do trabalho para planejar e ministrar aulas de forma 

voluntária, já que tal atividade não é remunerada. Circunstância esta que merece melhor 

atenção no sentido de registrarmos aqui a preocupação em regulamentar o pagamento de 

horas-aula aos docentes internos da instituição, como forma de valorização e incentivo a 

participação dos magistrados e servidores que muito tem em contribuir com seus 

conhecimentos e práticas, além de reconhecer e valorizar os potenciais que a instituições 

dispõe em seu quadro funcional, com a formação de um Banco de Docentes qualificados, 

que já vem sendo realizado por meio de oficinas pedagógicas, e também permitir o melhor 

empenho e execução dos objetivos do ensino.  

Certo de que os resultados apresentados no ano de 2013 retratam o DESEMPENHO 

BOM da Esjud nas suas diversas áreas de atuação, objetivamos melhorar ainda mais no 

ano vindouro, com a modernização dos recursos e da infraestrutura da escola, aliada à 

identificação das fragilidades apresentadas neste ano e ao aprofundamento nas técnicas 

pedagógicas e educativas que proporcionaram o atingimento conceitual ainda mais elevado 

para 2014. 

 

 


