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 Escola do Poder Judiciário do Acre foi instituída pela Lei Complementar nº 257/2013 e 

A compõe a estrutura organizacional administrativa do Poder Judiciário do Estado do Acre. A 

ela compete, como órgão de apoio, desenvolver pessoas proporcionando ações de 

formação inicial e continuada, bem como formando seus formadores. 

Sua missão compreende fomentar e viabilizar ações que permitam o desenvolvimento profissional 

de magistrados e servidores, assim como a produção e a disseminação de conhecimentos, 

visando ao aperfeiçoamento institucional dos órgãos do Poder Judiciário.

As ações de formação, alinhadas aos objetivos estratégicos, metas e projetos estratégicos do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, tiveram como foco as diretrizes educacionais sugeridas pela 

Escola Nacional de Formação de Magistrados – Enfam e do Centro de Aperfeiçoamento dos 

Servidores do Judiciário - Ceajud.   

A Escola assumiu como meta cumprir de forma democrática e participativa, estabelecendo alguns 

cursos como prioridade, enriquecido com o levantamento de necessidades de capacitação  para o 

Biênio 2015/2017.
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ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD

 Escola do Poder Judiciário funciona no 

A Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado do 
Acre com uma excelente estrutura que 

dispõe, além do Conselho Consultivo e Direção, 
assessoria técnica, salas administrativas e 
pedagógica, biblioteca, salas de aulas, laboratório 
de informática e um ambiente para alimentação e 
interação.

No hall de e t ada a es ola 

dispõe de u  elíssi o 

ja di  de  i ve o ue 

p opo io a u  ag adável  

a ie te de ap e dizage !



DIRETOR:
Desembargador Samoel Evangelista

CONSELHO CONSULTIVO

Composição – Biênio: 2015/2017

Desembargador Roberto Barros
Desembargadora Regina Célia Ferrari Longuini
Desembargador Laudivon de Oliveira Nogueira
Desembargadora Eva Evangelista de Araújo Souza (Designada para substituir 
o Juiz de Direito Anastácio Lima de Menezes Filho - Portaria nº 1.621/2016)
Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Juiz de Direito  Giordane de Souza Dourado
Juíza Auxiliar da Presidência Mirla Regina da Silva Cutrim

Composição ESJUD
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 Escola do Poder Judiciário, órgão de apoio do Tribunal de Justiça destinado ao estudo, à 

A pesquisa e a reflexão sobre os temas que nos desafiam, cotidianamente, sobre a própria 
funcionalidade do nosso modelo de sistema judicial, desenvolveu cursos nas diversas 

modalidade de ensino e áreas de formação inicial, continuada e de formadores para os magistrados e 
servidores que atuam como facilitadores/tutores na Escola.

A capacitação representa o futuro e o dever dos Tribunais de zelar pela qualidade dos serviços 
jurisdicionais. Diante desse contexto, a Escola do Poder Judiciário não mediu esforços em trazer 
profissionais de grande referência no mundo jurídico para compartilhar temas de importância para a 
magistratura, atribuindo prioridade às alterações impostas pelo Novo Código de Processo Civil. Com 
esta lógica foram realizadas 131 ações de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores 
totalizando 2.302 horas aulas ofertadas no Biênio 2015/2017.

A efetividade das ações não foram construídas sozinhas, a Escola contou com o respaldo de cada 
unidade de trabalho, o respeito e confiança dos órgãos parceiros, participação da comunidade jurídica 
que nos faz acreditar que trilhamos o caminho certo com segurança e credibilidade e de que 
contribuímos com o crescente avanço da qualidade na prestação jurisdicional.

                                                                                                       Desembargador Samoel Evangelista
Diretor da Escola do Poder Judiciário

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD





Ações RealizadasAções Realizadas





  Nova Diretoria da ESJUD é Empossada
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ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD

 Tribunal de Justiça do Acre passou a ser Od i r i g ido  no  B iên io  2015-2017  pe las 
desembargadoras Cezarinete Angel im 

(presidente), Denise Bonfim (vice-presidente) e 
Regina Ferrari (corregedora geral da Justiça). Esta é a 
primeira vez na história de meio século do Tribunal que 
três mulheres assumem os mais elevados cargos da 
instituição.

Foram empossadas em seus respectivos cargos em 
Sessão Solene realizada na sede do TJAC – onde o 
plenário e o hall da galeria dos presidentes tiveram 
considerável número de presentes.

O desembargador Samoel Evangelista  assumiu a 
Direção da Escola do Poder Judiciário, Órgão Oficial 
do Tribunal de Justiça, para o Biênio 2015-2017.



 Conselho Consultivo

 Desembargador Samoel Evangelista, empossado Diretor da  Escola do Poder 

O Judiciário, nomeou, por meio da Portaria nº 03, de 07 de abril de 2015, o Conselho 

Consultivo da Escola para o Biênio 2015/2017.   

O Conselho Consultivo, com o compromisso de observar o caráter plural e democrático da escola, 

auxiliar a Direção da Escola na construção de um plano de desenvolvimento de excelência em 

termos de aperfeiçoamento e de contribuir para que se multipliquem as participações ativas de 

magistrados nas atividades da escola, deliberou e aprovou as Diretrizes Educacionais para o 

Biênio 2015/2017.  

A composição do Conselho Consultivo para o Biênio 2015/2017 teve como membros: 

Desembargador Roberto Barros; Desembargadora Regina Célia Ferarri Longuini; 

Desembargador Laudivon de Oliveira Nogueira; Desembargadora Eva Evangelista de Araújo 

Souza; Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira; Juiz de Direito  Giordane de Souza 

Dourado; Juíza Auxiliar da Presidência Mirla Regina da Silva Cutrim e o Servidor Alexandre 

Bomfim Nunes.
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Portal EaD 

 Escola do Poder Judiciário disponibilizou no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, 

A desenvolvido para apresentar conteúdos dos cursos de formação e aperfeiçoamento, alinhado 
com as diretrizes para formação de magistrados e servidores do Poder Judiciário, nos termos 

da Resolução nº 159, de 12 de novembro de 2012 e artigo 15 da Resolução nº 192 de 8 de maio de 
2014, vários cursos, a destacar os customizados pela Escola: Excel Básico; Excel Intermediário; 
Excel Avançado; Improbidade Administrativa; Procedimentos Administrativos e Pedagógicos 
em EaD; Gestão do Ambiente Virtual de Aprendizagem; Design e Produção de Material Didático; 
Tutores em Educação a Distância; Prezi; Power Point; e Procedimentos em Pericia Veicular 
(modular).

Visando disseminar o conhecimento e promover oportunidades de estudo, disponibilizou um Ciclo de 
Cursos Abertos a Sociedade na modalidade EaD, os seguintes cursos: Power Point (Esjud); Ética, 
uma questão de escolha (Ceajud); Reforma Ortográfica (TRT/SC/Ceajud); Atendimento ao 
Público com Qualidade (Ceajud); Prezi (Esjud); Introdução ao Direito Constitucional (Ceajud); e, 
Improbidade Administrativa (Esjud).

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD

Os Avanços 



Sistema de Gestão do Ensino - ESJUD

 Esco la  do  Poder  Jud ic iá r i o 

A implementou um sistema de gestão 

envolvendo todas as unidades 

administrativa e pedagógica com o objetivo 

de aperfeiçoar o processo de trabalho, assim 

como garantir virtualmente a memória das 

ações educacionais.

O sistema permite cadastrar as ações 

educacionais, os docentes, os convênios 

firmados, frequência dos participantes, 

emissão da certificação eletrônica, envio de 

avaliações, visualizar cursos, gerar relatórios 

estatísticos das avaliações, com vista à 

m e l h o r i a  d a  q u a l i d a d e  d a s  a ç õ e s 

educacionais.
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Processo de Avaliação do Ensino
Instrumentos avaliativos da Escola objetivam diagnosticar 
possíveis pontos considerados frágeis no processo de ensino.

 Escola do Poder Judiciário, a partir das orientações 

A contidas na Resolução nº 192/2014 do CNJ,  realizou por 

meio de instrumentos aval iat ivos diagnóst ico 

consubstanciado na identificação de potencialidades e possíveis 

fragilidades com ênfase às sugestões apresentadas pelos alunos 

e facilitadores participantes das ações da Escola. Os 

instrumentos foram aplicados durante todo o processo de ensino 

objetivando o acompanhamento, monitoramento da qualidade do 

ensino e compreensão dos avanços, limites e dificuldades 

encontradas no desenvolvimento das ações formativas, assim 

como indicadores da necessidade de estimular a progressão da 

aprendizagem. 

A sistematização dos resultados conceituais obtidos por meio de 

uma análise de indicadores quantitativos e qualitativos, teve por 

escopo identificar pontos considerados críticos no processo de 

ensino e, com isso, estabelecer estratégias de intervenção 

imediata e/ou diretrizes para ações futuras, corrigindo as falhas 

existentes, com vistas à melhoria da qualidade das ações 

administrativas e pedagógicas desenvolvidas pela Escola.

As impressões apresentadas com 
relação às ações educacionais 
permitirão à Esjud repensar sobre a 
prática pedagógica com vistas ao 
desenvolvimento de competências 
necessár ias  e  ao  a lcance  de 
resultados desejados.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD



Levantamento das Necessidades

 Resolução nº 192/2014 que dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

A Servidores do Poder Judiciário estabelece no Capitulo IV, art.7º, sugere que as unidades de formação 
devem oferecer ações educativas para o desenvolvimento de competências necessárias ao alcance dos 

objetivos estratégicos definidos pelo Tribunal. 

Dessa forma é imprescindível o Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) a fim de identificar as 
lacunas e competências funcionais (conhecimento, habilidade e atitude) a serem desenvolvidas nos magistrados 
e servidores. Assim a Escola inovou no diagnostico de necessidades de capacitação solicitando a participação 
das unidades judiciais para cadastrar os cursos necessários no link http://ead.tjac.jus.br/levantamento, 
constituindo-se num referencial que nortearão as ações do Plano de Capacitação do Biênio 2017/2019.
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Banco de Tutores

 Escola do Poder Judiciario tornou público aos interessados o 

Aprocesso de seleção para atuação como Tutores nos cursos a 
distância.

O Edital nº 28/2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, 
apresentou algumas exigências, tais como: formação em tutoria 
para EaD; interesse em atuar na Escola; dominar as ferramentas do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; dentre outros requisitos 
necessários para atuação.
O resultado dos tutores selecionados também foi publicado, a saber:

Magistrados: 

Adimaura Souza da Cruz 
Eva Evangelista de Araújo  
Fábio Alexandre Costa Farias 
Hugo Barbosa Torquato Ferreira
Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Mirla Regina da Silva Cutrim 
Regina Célia Ferrari Longuini 
Zenice Mota Cardozo

Servidores:

Afonso Evangelista Araújo
Ana Maria da Silva Poersch
Breno Cavalcante do Nascimento
Eraldo Arruda Rangel
Hélio Oliveira de Carval
Iriá Farias Franca Modesto
Ismael Alves de Souza
Jorlismeire Barros de Oliveira
Júlio Cesar da Silva Gomes
Jundson dos Santos Silva
Rasmilda Melo Moura Silva
Rutilena Roque Tavares
Shandler Menezes Gama

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD





Presenciais

Cursos

Presenciais
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 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 

A Desembargadora Cezarinete Angelim, abrilhantou os 
trabalhos iniciais da Escola do Poder Judiciário com a 

Aula Inaugural sob o tema “Justiça do Terceiro Milênio”, dia 24 
de abril de 2015. O evento ocorreu nas dependências do 
Palácio da Justiça, marcando o início das atividades deste 
órgão de ensino. 

Destacou a Presidente “a magnitude do tema, dentre outros 
assuntos não menos importantes – tratou da necessidade de 
o Poder Judiciário acompanhar a evolução das relações 
humanas, sem perder a segurança jurídica, na busca do seu 
valor maior, que é a harmonia social por meio da pacificação 
dos conflitos" e, ainda,  que "diante dessa nova forma de 
acesso à Justiça, esse modelo  exige uma real mudança de 
mentalidade e de cultura, com capacitação multidisciplinar e 
humanística em todos os níveis dentro do Poder Judiciário, 
por meio de soluções mais adequadas dos processos, 
verdadeiros agentes de transformação social".

Aula Inaugural

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD



s juízes leigos participaram do curso de O formação inicial realizada pela Escola do 
Poder Judiciário. Durante o curso  estudaram 

temas como: “Ética na Atuação do Juiz Leigo”; 
“Juizados Especiais,  Noções Gerais e Lei nº 
9.099/1995”; “Procedimentos, Técnicas, Habilidades 
da Conciliação e Mediação”; e, “Análise de Casos 
Práticos Vivenciados nos Juizados Especiais”. 
Atuaram como facilitadores a desembargadora Regina 
Ferrari e os juízes de Direito Anastácio Menezes, 
Giordane Dourado e Lilian Deise.

 Tribunal de Justiça, que tem a função O garantir os direitos dos jurisdicionados do 
Estado do Acre, com justiça, agilidade e 

ética, através da Escola do Poder Judiciário 
ofereceu o curso com objetivo de apresentar as 
técnicas de constelações familiares e as ordens 
sistêmicas ocultas que regem os relacionamentos 
como instrumento para sensibilizar as partes sem 
conflito e promover a conciliação.

Direito Sistêmico e as Constelações Sistêmicas

Formação Inicial de Juízes Leigos



Formação Inicial de Servidores

mpossados em seus respectivos cargos, os novos servidores do Poder Judiciário do 

E Acre participaram do Curso de Formação Inicial que teve como objetivo promover a 
ambientação e a integração dos analistas judiciários recém-nomeados no sistema 

judiciário, proporcionando uma visão panorâmica da instituição, provendo-lhes de 
conhecimentos básicos e saberes necessários ao alcance dos objetivos estratégicos, por meio, 
de vivências, conhecimentos e informações essenciais para o exercício de suas atribuições.
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ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD



Formação Inicial de Estagiários

o decorrer do biênio foram oferecidas 06 (seis) turmas de Formação Inicial para estagiários, 

N tendo como estrutura curricular os seguintes temas: conhecer a origem histórica e estruturação 

do judiciário, já que estão integrando o quadro de colaboradores deste órgão; ambientação e 

interação (relação de trabalho), a ética e o atendimento ao publico e manuseio correto da ferramenta 

SAJ/SEI.  Foi destaque no curso a necessidade do estímulo das relações interpessoais (atividades em 

equipes) sem detrimento da ética profissional, demonstrar respeito à organização e as pessoas, pelo 

relacionamento que os cargos e áreas devem ter entre si, administrar o compartilhamento de seus 

sentimentos, valores e significados mediante a comunicação e a interação em grupos e, ainda, para que 

possamos oferecer um atendimento de qualidade aos jurisdicionados.
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s novos estagiários que participaram do 

O curso de formação inicial são de 
diversas áreas, como: Administração, 

Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciências 
Sociais, Comunicação Social (Jornalismo), 
Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, História, Letras/ 
Português, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, 
Secretariado Executivo, Sistemas de Informação, 
Serviço Social, Tecnologia em Recursos 
H u m a n o s ,  Te c n o l o g i a  e m  R e d e s  d e 
Computadores e Turismo.  

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD



Precedentes e Jurisprudências
Julgamentos Repetitivos e Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas no Novo CPC

 Escola do Poder Judiciário iniciou suas atividades 

A em 2016  com o  t ema  "P receden tes  e 

Jurisprudência. Julgamentos Repetitivos e 

Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas no 

Novo CPC", ministrado pelo desembargador Federal 

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, membro da 

Comissão de Juristas que acompanhou a redação final do 

novo Código de Processo Civil no Senado.

O curso foi destinado para, além de magistrados e 

assessores do TJAC, servidores da Procuradoria Geral do 

Estado do Acre, Defensoria Pública do Acre, Ministério 

Público Estadual do Acre e Tribunal Regional Eleitoral, 

ressaltou o Des. Samoel Evangelista Diretor da Escola do 

Poder Judiciário.

O Desembargador-Diretor da Escola enfatizou sobre a importância dos assuntos a serem estudados, 

destacando o dever dos Tribunais de zelar pela estabilização e uniformidade da jurisprudência; os fundamentos 

determinantes dos precedentes ou enunciados de súmulas; a observância da jurisprudência pelos juízes e 

tribunais; a superação do entendimento e a distinção de casos; o incidente de assunção de competência; o 

incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); bem como os recursos repetitivos.
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Tutelas Provisórias

O  doutor Fernando Gajardoni, considerado um dos 
maiores especialistas do País ministrou o tema 
"Tutelas Provisórias, Deveres/Poderes do Juiz e 

Negócio Jurídico Processual"  abordando as mudanças e 
implicações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil 
(NCPC) aos magistradps, assessores e diretores de 
secretaria.

A vinda de Fernando Gajardoni ao Acre foi patrocinada por 
uma parceria entre o TJAC, a Associação dos Magistrados 
do Acre e o Ministério Público Estadual (MPAC).

“Trata-se, sem sobra de dúvidas, da maior referência em 
Direito Processual Civil do Brasil”, ressaltou Giordane 
Dourado, presidente da Asmac, convocando a seguir o 
professor para o início da  Aula Suprema.

"Esperamos que esta Jornada de Estudos seja tão exitosa quanto as que foram realizadas neste ano. 
É uma alegria receber este tão jovem professor, com todo esse cabedal e currículo, abrir esse espaço 
na sua agenda para nos brindar com seus vastos conhecimentos", disse o desembargador Samoel 
Evangelista, diretor da Escola, ao dar as boas vindas ao palestrante.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD



om o advento do novo CPC ocorreram 

Cmudanças profundas e significativas 
no sistema processual civil brasileiro, 

inclusive no que se refere às atribuições 
executadas pelos Oficiais de Justiça, já que 
ga ran tem a  conc re tude  da  f unção 
jurisdicional do Estado. 

Dessa maneira, o curso encontra sua 
justificativa na evidente necessidade de 
compreender as peculiaridades envolvendo 
a s  n o v a s  e x i g ê n c i a s  a c e r c a  d a s 
modificações impostas pelo novo CPC, 
qualificando-os e habilitando-os como o 
principal  intermediador e executor dos atos 
processuais. O objetivo foi compreender as 
principais modificações e inovações trazidas 
pelo novo CPC em relação ao de 1973 no que 
diz respeito a rotina e atribuições de trabalho 
dos Oficiais de Justiça.

O Oficial de Justiça e o Novo CPC
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tividade ministrada pelo Juiz de Direito 

A Marlon Martins Machado, Coordenador 

do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos do Juizado Especial Cível - CEJUSC, 

teve como objetivo capacitar os conciliadores e 

juízes leigos, que são atores principais desse 

processo, para atuarem com mais eficiência no 

intuito de minimizar a demora na prestação 

jurisdicional, gerado principalmente pelo 

número exacerbado de demandas e pela 

aplicação de regras processuais.

Foram abordados no curso os aspectos 

positivos da conciliação e os procedimentos da 

audiência de instrução e julgamento, com o 

intuito de atuarem com eficiência, celeridade e 

justiça na solução de conflitos.

   Conciliação e Julgamento nos Juizados Especiais Cíveis

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD



A Resolução nº 125/CNJ, de 29 de novembro de 2010, 
estabelece a necessidade de considerar a mediação e a 
conciliação como instrumentos efetivos de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios. O grande volume de 
demandas judiciais que aumentam consideralmente o 
congestionamento de processos, o cumprimento das metas do 
CNJ à alcançar e que resultam conspirar contra prática da 
mediação e conciliação, aliada a diminuta realização de ações 
voltadas à capacitação em métodos consensuais de soluçao de 
conflitos.

Diante desse contexto, a idealização do curso  de  Conciliação e 
Mediação como Agente da Paz Social atendeu Comarcas do 
Estado e do Interior, assim como, pessoas das comunidade.

A importância e o objetivo do curso foi a necessidade de 
instrumentalizar os participantes, em caráter de urgência, para 
aplicação das técnicas de mediação e conciliação, mediante a 

realização de um curso com foco nos atos normativos e éticos dos métodos alternativos de solução de 
conflitos.  Ainda, disseminar a cultura da paz, apresentando os meios alternativos de resolução de 
conflitos como instrumentos através dos quais as pessoas possam se conscientizar de que, elas próprias, 
ou no máximo com a ajuda de um terceiro, que não juiz, podem resolver seus próprios conflitos, tendo o 
Judiciário apenas como coadjuvante, se apresentando como o último e não como o único instrumento na 
resolução do litígio.

Mediação e Conciliação



Mediação e Conciliação nas Comarcas do Interior

 Curso de Mediação e Conciliação, ministrado pela Juíza de Direito Olivia Ribeiro, teve como 

O abordagem temas de relevância como: 'políticas públicas de tratamento adequado de 
conflitos', 'principios constitucionais da dignidade da pessoa humana e acesso à Justiça',  

'enfoque normativo e ético sobre conciliação, mediação e Juizados Especiais', dentre outros 
assuntos.

Para a servidora do Juizado Especial Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul, Cláudia Magalhães, 'o 
curso foi de suma importância para todos que participaram. A forma simples e didática, além do 
conhecimento de causa e empatia da facilitadora, permitiu que todos nós absorvêssemos bem o 
conteúdo ministrado. Eu como participante pretendo colocar em prática toda gama de conhecimento 
adquirido durante essa atividade'.
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ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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 Escola do Poder Judiciário (Esjud) ofereceu 

A o curso para todo o Estado, dividindo as 

Comarcas em núcleos, de forma a alcançar 

o maior número de participantes, com o menor 

dispêndio.  

Foram disponibilizadas 360 (trezentas e sessenta), 

vagas, divididas em 17 Comarcas, com uma carga 

horária de 16 (dezesseis)horas/aulas para cada, a 

saber: Capixaba, Acrelândia, Plácido de Castro e 

Senador Guiomard; Brasiléia, Epitaciolândia, Assis 

Brasil e Xapurí; Sena Madureira e Manoel Urbano; 

Tarauacá e Feijó; Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e 

Rodrigues Alves; e, Rio Branco e Bujari.



37

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD



om a finalidade de melhorar as rotinas de 

C serviços e, consequentemente, aprimorar a 
prestação jurisdicional no Estado, a Escola do 

Poder Judiciário do Acre ofereceu o curso “Lei de 
Execuções Penais”, destinado aos servidores do Poder 
Judiciário Acreano com a ministração da juíza de Direito 
Maha Manasfi, titular da Vara de Execuções de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de Rio Branco.

Os temas trabalhados foram: Ação Penal, Conceito e 
Espécies, Conceito de Pena; Cominação, Aplicação e 
Execução da Pena, Pena de Morte; Sistema Trifásico; 
Efeitos da Condenação Penal; Regimes, Transação 
Penal, Penas Privativas; Multa, Medida de Segurança; 
Livramento, Sursis, Suspensão condicional do 
processo;  Causas de Ext inção,  Prescr ição, 
Induto/Comutação; Reabilitação; e por fim, Introdução 
ao Relatório de Acompanhamento da Pena (RAP).

Execução Penal
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 avaliação diagnóstica realizada em todas as unidads judiciais, no exercício anterior, com a 

A finalidade de identificar as necessidades de capacitação indicou fragilidade no 
conhecimento técnico quanto à utilização do sistema de custas e cálculos judiciais.

Dessa forma, a Escola do Poder Judiciário promoveu o curso de Atualização no Sistema de 
Automação Judiciária – SAJ em custas e cálculos judiciais, destinado as Comarcas de Senador 
Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba, com o objetivo de propiciar conhecimentos 
teóricos e práticos acerca da utilização do sistema de cálculos e custas no SAJ bem como na 
elaboração de planilha de atualização de cálculo judiciais.

 Tribunal de Justiça, preocupado com o acumulo de processos aguardando elaboração do 

O relatório de acompanhamento de pena, ocasionando prejuízos tanto para os reeducandos 
quanto para o Estado, mediante expediente do Juiz de Direito da Vara de Execuções da Comarca 

de Cruzeiro do Sul, pleiteando capacitação aos servidores que atuam na elaboração do referido 
relatório,, solicitou à  Escola do Poder Judiciário promover o curso Elaboração do Relatório de 
Acompanhamento da Pena para os servidores das Comarcas de Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá.

Atualização em Custas e Cálculos Judiciais

Elaboração de Relatórios de Acompanhamento de Penas - RAPS

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD



    Avaliação Psicológica

 psicologia é uma ciência com inserção nos mais variados campos profissionais, o trabalho na 

A práxis forense é um dos campos mais importantes e que exige capacitação permenente, pela 
peculiaridade do trabalho, haja vista a necessidade de que o psicológo forense desenvolva as 

competências e habilidades necessárias para avaliação psicológica com manejo de instrumentalização 
para realização de perícias efetivas para tomadas de deliberação legal.

A capacitação visou dotar os profissionais do Poder Judiciário do Acre de conhecimento teóricos e 
práticos no domínio da avaliação psicológica forense segundo bases científicas e sólidas, 
especialmente aos que precisem dar respostas técnicas consistentes para as demandas cada vez mais 
complexas que se aprensentam no cotidiano das Varas da Infância e Juventude.



Depoimento Sem Danos
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instalação da sala de Depoimento sem Dano na 

A Vara da Infância de Cruzeiro do Sul, foi 
destacada pela Presidente, Desembargadora 

Cezarinete, por ser local apropriado, adequado para os 
psicológos e assistente social conversarem com a vítima 
numa sala especial com decoração diferenciada e 
brinquedos, assim como,  sala de audiência com  
equipamentos audiovisuais, juiz, promotor e advogados 
assistem à entrevista judicial. 

Diante do investimento e da necessidade de capacitação 
sobre o tema, a Escola do Poder Judiciário ofereceu o 
curso para os profissionais da equipe psicossocial de 
Cruzeiro do Sul e de Rio Branco, com o intuito de 
instrumentalizar e capacitar os profissionais que atuam 
n e s s a  d e m a n d a ,  d e c l a r o u  a  P r e s i d e n t e 
Desembargadora Cezarinete.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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    Justiça Terapêutica

 Poder Judiciário deste Estado criou o projeto Justiça Terapêutica, que tem como finalidade 

O trabalhar o cumprimento da legislação penal de forma harmônica, seguindo o que estabelece a 
Lei 11.343/2006. Para trabalhar essa técnica, foi oferecida aos profissionais que atuam com 

medidas sociais e de tratamento às pessoas que praticam crimes, nos quais o elemento droga esteja 
presente de alguma forma a oportunidade para discutir, analisar e debater o papel da Justiça Terapêutica 
no encaminhamento de casos judiciais nos quais o infrator faça uso abusivo de álcool e outras drogras.

A Justiça Terapêutica é um conjunto de medidas que visa aumentar a possibilidade dos infratores usuários 
e dependentes de drogas entrarem e permanecerem em tratamento, modificando seus anteriores 
comportamentos.
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 curso Just iça Terapêut ica fo i 

O ministrado pelas psicólogas  Eunice 
Carvalho atuando na Diretoria de 

Gestão de Pessoas e a psicóloga Kariny 
Gonçalves técnica do Núcleo de Apoio às Varas 
da Infância e da Juventude atualmente 
coordenadora do Projeto Justiça Restaurativa. 
Ambas destacaram a importância de se 
compreender as diferentes relações entre o 
u s u á r i o  e  a  d r o g a  p a r a  o  d e v i d o 
encaminhamento necessário para a situação.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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Coaching para Gestores e uma Liderança Efetiva

 Curso de “Coaching para Gestores e uma 

O L i d e r a n ç a  E fi c i e n t e ” ,  d e s t i n a d o  a o 
aperfeiçoamento de magistrados e servidores do 

Poder Judiciário Acreano, foi promovido pelo Tribunal de 
Justiça do Acre, por meio Escola do Poder Judiciário 
(Esjud),  nos meses de abril e junho de 2015. Caterine 
Vasconcelos de Castro – Master Coach Senior & Trainer, 
pelo BCI (Behavioral Coaching Institute) e IBC (Instituto 
Brasileiro de Coaching), foi a facilitadora.

Inicialmente, foi oferecida uma palestra de 'Coaching para 
uma Liderança Efetiva' proposta pelo Diretor da Escola do 
Poder Desembargador Samoel Evangelista com foco a 
sensibilização de magistrados e servidores para o 
aperfeiçoamento em uma nova prática de gestão.

A atividade oferecida aos “gestores“ teve o intuito de 
despertar uma nova forma de se pensar, sentir e agir que 
potencializa substancialmente os resultados nas vidas 
das pessoas. Foram compartilhado um conjunto de 
conhecimentos, técnicas, pressupostos, habilidades e 
competências para facilitar o desenvolvimento das 
pessoas e o alcance de resultados.
 

 



Gestão de Pessoas e Cultura 
organizacional

Desenvolvimento de Líderes
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 curso teve como objetivo estimular o líder a explorar 

O melhor o potencial individual e da equipe, cuja 
estratégia nos encontros foram de proporcionar a 

reflexão e transição comportamental, buscando que entenda 
e passe a valorizar seu papel como gestor. 

Nos encontros foram desenvolvidas o autoconhecimento e a 
expansão da perspectiva na liderança para então, focar em 
táticas para obter o melhor desempenho da equipe. As ações 
estiveram voltadas para o aprimoramento de competências 
comportamentais que são relevantes para o desempenho 
profissional, utilizando o planejamento, a comunicação e os 
desafios como fatores de mobilização.

 Escola do Poder Judiciário do Acre 

A promoveu o curso “Gestão de 
Pessoas e Cultura Organizacional”, 

voltado para servidores da Capital e do interior 
do Estado.

O curso objetivou garantir a qualidade e 
competência técnica dos servidores em sua 
atuação nas unidades judiciárias e na 
prestação dos serviços à população.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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Redação Jurídica

Redação Oficial

urso oferecido aos magistrados e servidores 

C que trabalham com redação oficial, utilizando a 

norma culta, no ato de escrever a redação, 

aprendendo os modelos oficiais com prática. O professor 

e servidor da casa, mestrando em Linguística pelo 

PPGLI - Letras/UFAC.

No sistema de avaliação do cursista foi observada a 

participação nas aulas e o aproveitamento mensurado 

através da reflexão diagnóstica, sistemática, qualitativa, 

no que foi possível, do processo de produção textual. 

 proposta do curso de Redação Jurídica foi de 

A promover reflexão sobre o uso da linguagem 
e fornecer subsídios para elaboração do texto 

jurídico, estruturação, reestruturação de textos e 
documentos jurídicos, consoante à norma culta da 
Língua Portuguesa, aos princípios redacionais, bem 
como às novas regras ortográficas advindas do novo 
Acordo Ortográfico em vigor, para construir uma 
linguagem jurídica clara, concisa e impessoal, 
evitando a verborragia do bacharelismo e o jargão 
profissional.
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Conceito e Significados de Competências no Ensino Profissional

 Escola do Poder Judiciário, desenvolveu 

A em parceria com a Escola Nacional de 
Fo rmação  e  Ape r fe i çoamen to  de 

Magistrados  a capacitação da equipe pedagógica 
para trabalhar com planejamento voltado para as 
dimensões da competência que o magistrado 
necessita desenvolver, não sendo mais possível 
planejar ações educacionais voltadas apenas para 
o conhecimento teórico, uma vez que são esses 
profissionais que interagem com docentes e 
d iscentes na implementação das ações 
educacionais demandadas. 

Foram destaque no encontro a elaboração do 
planejamento do ensino no contexto do ensino, a 
correta utilização da abordagem de competências, 
especialmente sua utilização na definição das 
capacidades a serem demonstradas pelos 
magistrados e servidores ao final das atividades de 
ensino, na definição das metodologias e nas 
formas de avaliação.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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Libras

 processo de construção de um sistema 

O social inclusivo é de responsabilidade de 

todos os que fazem parte da sociedade. 

Com isso, em 2001, a comunidade surda brasileira 

p ô d e  c o m e m o r a r  u m a  g r a n d e  v i t ó r i a :  O 

reconhecimento da Lei. 10.436, de 24 de abril de 2002 

regulamentada pelo decreto nº 5.626/2005.

Diante do compromisso e por acreditar na construção 

de um mundo melhor, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre, através da Escola do Poder Judiciário 

ofereceu o curso de LIBRAS (Linguagem Brasileira de 

Sinais) aos servidores que atendem ao público com o 

objetivo de garantir maior acessibilidade aos cidadãos 

com necess idades espec ia is ,  os  serv iços 

administrativos e jurisdicionais prestados à sociedade. 



Cerimonial e Protocolo
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 curso teve por objetivo capacitar e aperfeiçoar os servidores desde a 

O forma de tratamento adequado às autoridades, a organização de 
eventos e atividades profissionais, com os seguintes temas: ordem 

geral de procedência, forma de tratamento das autoridades, símbolos 
nacionais são algumas das questões que fazem toda a diferença quando o 
assunto é cerimonial, protocolo e etiqueta.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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Relacionamento Interpessoal

O
 Tribunal de Justiça, que tem como objetivo garantir os direitos dos jurisdicionados do 
Estado do Acre, com justiça , agilidade e ética, promovendo o bem de toda a sociedade, 
através de sua direção, estimula a implementação da excelência na qualidade de seus 

serviços. Razão pela qual a Escola do Poder Judiciário ofereceu o curso sobre a excelência na 
qualidade do atendimento e sua função essencial na sustentabilidade do TJAC.
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om a globalização, os desafios do 

C desenvolvimento tecnológico, cultural e 
a competição entre as organizações 

trazem como consequência o interesse pela 
excelência na qualidade de seus produtos e 
serviços. 

Visando aperfeiçoar e melhorar a qualidade dos 
serviços de atendimento, aumentar a satisfação 
e instituir um atendimento de excelência ao 
público, foi oferecido o curso Excelência no 
Atendimento ao Público aos servidores qua 
atuam no atendimento ao público externo. A 
relação com estes clientes passa ser um novo 
foco de preocupação e demanda esforços para 
sua melhoria. 

O curso teve como objetivo garantir a excelência 
no atendimento aos  jurisdicionados do Estado 
do Acre, com justiça, agilidade e ética, 
promovendo o bem de toda a sociedade, através 
de sua direção, estimula a implementação da 
excelência na qualidade de seus serviços.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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 Atualização dos Profissionais da Tecnologia

 Tribunal de Justiça do Acre investiu em curso de 

O capacitação aos profissionais de Tecnologia da 
Informações, através da escola, com os 

seguintes cursos: Java e orientação a objetos; 
Persistência com JPA, Hibernate e EJB lite; Java para 
Desenvolvimento Web; Web rica com JSF 2, Primefaces4 
e CDI.

O objetivo foi alcançar por meio da tecnologia maior 
eficiência em serviços judiciais e administrativos, além de 
buscar garantir aos cidadãos uma prestação jurisdicional 
mais célere e eficiente, bem como elevar a Instituição a 
patamar de excelência.

“Estamos trabalhando na busca permanente pelo 
aprimoramento profissional. Essa capacitação e 
atualização são fundamentais, pois a área de tecnologia 
sofre mudanças constantemente, então precisamos 
acompanhar. Ao mesmo tempo, vai ao encontro do nosso 
Planejamento Est ra tég ico,  que prevê sermos 
reconhecidos até 2020 pela agilidade e qualidade na 
prestação de serviços judiciários e sociais no Estado do 
Acre”, explicou a presidente do TJAC.
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Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

 treinamento foi realizado no laboratório de informática da Escola do Poder Judiciário do Acre, atendendo 

O inicialmente as unidades administrativas e judiciárias de 1º e 2º Graus da Capital, referente ao sistema, instituído 
no âmbito do Poder Judiciário Acreano, por meio da Resolução nº 203/2016, aprovada, à unanimidade, pelo 

Tribunal Pleno Administrativo do TJAC.

A desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Cezarinete Angelim, prestigiou o início das atividades 
atinentes à capacitação dos servidores para o uso do SEI, que garantirá agilidade, economia e modernização dos fluxos 
do trabalho administrativo na Justiça Acreana. 

Com uma didática bastante acessível, focada na praticidade, as atividades do primeiro dia de capacitação foram 
conduzidas pelo técnico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRE/TO), Fernando Almeida, que, após a 
apresentação do SEI, classificou o sistema como “um marco revolucionário no que diz respeito à administração pública, 
no qual se sairá melhor quem que se adaptar mais rápido”.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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Atualização em Direito Previdenciário

 escola do Poder Judiciário atendeu uma solicitação da Diretoria de Gestão de Pessoas quanto à 

A necessidade de capacitação em cálculos e alterações de proventos, pensão e outros, visando 
imprimir mais qualidade ao desempenho no atendimento de solicitação dos magistrados e 

servidores quanto a tempo de contribuição.
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oi realizado o curso “A Previdência 

F Social – Aposentadoria e Pensões no 

Poder Judiciário”, em parceria com o 

Instituto Acre Previdência, com a formação 

voltada para servidores da Gerência de 

Cadastro e Remuneração da Diretoria de 

P e s s o a s  ( G e c a d / D i p e s )  e  d e m a i s 

interessados.

Ressalta-se que, no curso, foram abordados 

temas referentes à  Previdência Social, 

explicitando sua organização  sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, atendendo a cobertura de 

eventos de doenças, invalidez, morte, 

proteção à maternidade, ao trabalhador e 

outros.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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Perícia Veicular

apacitação continuada destinada a profissionais que atuam diretamente nos locais onde ocorreram acidentes de 

C trânsito, como os agentes do Programa Justiça Volante. 

A carga horária de 200h contemplou módulos sequenciados de  conhecimentos focados em: Legislação e conduta 
preventiva; Perícia veicular; Avançado em Perícia; e, elaboração de Croqui.   

O curso ministrado pelo perito criminal Haley Márcio Vilas Bôas da Costa (Especialização em Pericia criminal, Ambiental e 
Matemática) teve como objetivo geral desenvolver no aluno: senso crítico quanto aos riscos e procedimentos no 
transporte rodoviário de produtos perigosos, compreendendo as técnicas de segurança, o isolamento da área e veículo; 
perceber sobre as condições adversas de trafegabilidade e quais fatores humanos podem influenciar num evento de 
ocorrências de trânsito em situações de emergência; habilidade em propiciar condutas preventivas e defensivas em 
situações potenciais e/ou emergenciais; e, está apto para desenvolver croquis dos mais simples ao mais sofisticados.
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egundo o servidor Augusto Mota, que trabalha 

S no Juizado de Trânsito, a capacitação 
poss ib i l i ta  aos per i tos e serv idores 

entregarem um trabalho mais completo para os 
julgadores que vão realizar a mediação.

Já a aluna Nelsirlande Saldanha, destaca que a 
qual ificação aumenta a especial idade dos 
profissionais para lidar com a problemática diária. 
“Nosso aprendizado foi muito grande! Achei muito 
relevante as aulas sobre capotamento, clonagem de 
veículos, adulterações e identificação de veículos 
furtados”, comenta.

“Os alunos realizaram cálculos para provar 
cientificamente qual a velocidade do veículo, para 
então averiguar se houve descumprimento da 
legislação, assim como conferir o percurso, se saiu 
de pista e ter uma opinião técnica fundamentada para 
analisar os sinistros”, esclareceu Vilas Boas.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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  Formação de Brigadista de Incêndio - manuseio de extintores

 curso foi oferecido aos servidores e responsáveis 

O pela segurança do trabalho e  patrimonial. Na sua 

estrutura curricular foi planejada uma simulação 

de vazamento de gás no prédio sede do TJAC, também foi 

realizada uma atividade à parte voltada exclusivamente 

aos alunos do curso de formação de brigadistas 

contemplando o correto manuseio de diferentes tipos de 

extintor.

A atividade é considerada de fundamental importância 

para o enfrentamento de ocorrências de incêndios, que por 

suas diferentes naturezas (relacionadas ao tipo de material 

que é queimado, como madeira, papel ou até mesmo 

gases e líquidos inflamáveis), demandam a utilização de 

tipos específicos de extintores.

O procedimento foi realizado em frente à Escola, com o 

apoio dos brigadistas do TJAC e do Corpo Militar de 

Bombeiros do Acre.
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   Formação de Brigadista de Incêndio - segurança em dia 
  (simulação de emergência)

 simulação de emergência, vazamento de gás propano (gás de cozinha – atividade não 

A anunciada) fez parte do curso de formação de brigadistas realizado pela Escola do Poder 

Judiciário e a Assessoria Militar (Asmil) do Poder Judiciário Estadual, que mobilizou centenas de 

servidores do período da tarde, além da equipe de brigadistas da Justiça Estadual, no interior do prédio 

sede do TJAC, colocando em teste a capacidade de mobilização dos serventuários em situações de 

emergência.

No decorrer da atividade, que contou com o apoio do Corpo de bombeiros Militar do Acre, os participantes 

do curso de formação de brigadistas do TJAC puderam colocar em prática os ensinamentos recebidos 

durante as aulas práticas e teóricas, inclusive no manejo das mangueiras

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD





EventosEventos
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Amana - Key

 Tr ibunal  de Just iça v iabi l izou a O participação de magistrados e servidores 
em evento da Amana-Key, com o objetivo 

de garantir o permanente aperfeiçoamento e 
capacitação do corpo funcional, com vistas à 
qualificação das rotinas de trabalho e da 
prestação de serviços oferecidos à população. 
Realizado pela Amana-Key em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), com o apoio do Tribunal de 
Justiça Acreano. 

O tema da palestra foi “Liderança e Gestão 
Empreendedora: Ética é o fazer acontecer num 
contexto de grandes desafios e incertezas”, e será 
ministrada pelo professor Oscar Motomura.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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Normas Fundamentais do Processo Civil e o Novo CPC

ando continuidade à programação da Jornada de Estudos do ano de 2016, o Tribunal de Justiça 

D do Acre, por meio da Escola do Poder Judiciário (Esjud), promoveu a Aula Suprema com o tema 
“As normas fundamentais do Processo Civil e o Novo CPC”, ministrada pelo desembargador 

Alexandre Câmara – professor emérito e coordenador de Direito Processual Civil da Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj).

O evento foi realizado no Anfiteatro da Faculdade da Amazônia Ocidental - FAAO, contando com a 
presença de magistrados, assessores, representantes do Poder Legislativo, Executivo e do Ministério 
Público Estadual, além da participação maciça dos acadêmicos do curso de direito e professores da 
FAAO.
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Decisão Judicial

A Aula Suprema “Decisão Judicial” marcou 

oficialmente a III Jornada de Estudos. A atividade 

promovida pelo Tribunal de Justiça do Acre e a 

Escola do Poder Judiciário (Esjud) aconteceu no 

anfiteatro da Faculdade da Amazônia Ocidental 

(FAAO). 

A exposição teve como palestrante o professor 

Fernando Gajardoni. O evento contou com a 

participação de magistrados, assessores e diretores 

de secretaria, além da comunidade acadêmica em 

geral.

O Di re tor  da Escola  do Poder  Judic iár io 

Desembargador Samoel Evangelista, na abertura do 

evento, agradeceu destacando ‘é uma alegria 

receber este tão jovem professor, com todo esse 

cabedal e currículo, abrir esse espaço na sua agenda 

para nos brindar com seus vastos conhecimentos’.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE
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I Encontro de Integração COGER e Delegatórios do Acre

 atividade enfatizou discussão sobre a 

A o p e r a c i o n a l i d a d e  d o s  s e r v i ç o s 

extrajudiciais com a entrada em vigor do 

novo CPC e do Código de Normas dos Serviços 

Notariais e de Registro do Estado do Acre.

Com a presença da Corregedora-Geral da Justiça, 

desembargadora Regina Ferrari, a Escola do 

Poder Judiciário sediou o “I Encontro de Integração 

Coger e Delegatários do Estado do Acre”, 

direcionado aos t i tulares das serventias 

extrajudiciais e aos membros da equipe da 

Gerência de Fiscalização Extrajudicial - Gefex.

A desembargadora-presidente, Cezarinete 

Angelim, fez questão de apoiar o Encontro, 

sugerindo que o assunto constasse na matriz 

curricular da Escola. Destacou a necessidade do 

permanente aperfeiçoamento das rotinas, práticas 

de trabalho e conhecimento, a fim de que sejam 

prestados os melhores serviços à sociedade.
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Conferência: Processo Extrajudicial de Usucapião

 evento teve a participação especial do desembargador Ricardo Dip, coordenador 

O das Serventias Extrajudiciais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O Tribunal de Justiça do Acre, por meio da Escola do Poder Judiciário, promoveu uma 
Conferência sobre Processo Extrajudicial de Usucapião, tema que ganhou ainda mais 
relevância com o novo Código de Processo Civil (CPC), em vigor deste março deste ano.
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ESJUD



om o tema “Principais Inovações no novo CPC”, a Escola do Poder Judiciário realizou, no 

C Plenário do Tribunal de Justiça, a Aula Inaugural de suas atividades para o ano de 2016, que foi 

ministrada pelo desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, que também 

ministrará o curso “Precedentes e Jurisprudência. Julgamentos Repetitivos e Incidentes de Resolução 

de Demandas Repetitivas no Novo CPC”, promovido pela Escola do Poder Judiciário.

Principais Inovações no Novo CPC
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obre o evento, o diretor da Escola do 

S Poder Judiciário, desembargador 

Samoel Evangelista, destaca a 

sensibilidade da desembargadora-presidente 

do TJAC, Cezarinete Angelim, em trazer o 

desembargador Federal Aluisio Gonçalves de 

Castro Mendes, membro da Comissão de 

Juristas designados para o acompanhamento 

da redação final do novo Código de Processo 

Civil no Senado, para ministrar o curso 

“Precedentes e Jurisprudência. Julgamentos 

Repetitivos e Incidentes de Resolução de 

Demandas Repetitivas no Novo CPC”, no 

âmbito da Justiça Acreana.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD





Ação SocialAção Social





Projeto Cidadania e Justiça na Escola
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P
rojeto Cidadania e Justiça na Escola está 
v inculado ao programa “Just iça e 
Cidadania Também se Aprendem na 

Escola”, criado e implementado nacionalmente 
pela Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) e tem por objetivo conscientizar crianças 
sobre democracia, direitos e deveres, bem como 
sobre a estrutura e as atribuições do Poder 
Judiciário. 

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e a Escola do 
Poder Judiciário lançam a 5ª edição do projeto 
Cidadania e Justiça na Escola, no âmbito da 
Comarca da Capital. Envolvendo 13 escolas 

municipais e contemplando mais de 1(um) mil alunos do 5º ano do ensino fundamental, a edição 
teve a parceria da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

“A partilha de conhecimentos, envolvendo magistrados, servidores, alunos, diretores, professores 
e pais, permitirá a troca de experiências, o ensinamento, o aprendizado e o conhecimento – que 
levarão à garantia dos direitos dos cidadãos, proporcionando o bem de toda a sociedade”. As 
palavras da desembargadora Cezarinete Angelim delineiaram a relevância do projeto Cidadania e 
Justiça na Escola, lançado oficialmente no Centro Cultural do Palácio da Justiça, em junho de 
2015.
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  Cidadania e Justiça na Escola: Crianças Participam de Júri Simulado

tividade aconteceu no Fórum Criminal e teve 

A a participação de alunos da 5ª série da 

Escola Municipal Ismael Gomes Carvalho. 

Participaram de um Júri Simulado no Fórum Criminal 

Lourival Marques de Oliveira, localizado na Cidade 

da Justiça da Capital, sob a coordenação da juíza de 

Direito Zenair Bueno, os estudantes simularam o 

julgamento de dois colegas que, supostamente, 

teriam agredido um terceiro aluno nas imediações da 

escola após o horário escolar, utilizando-se de 

pedaços de madeira, resultando em lesões de 

natureza grave à “vítima”.

“Eu reputo esse projeto e essa atividade específica 

como da mais alta importância. (…) O júri é uma 

oportunidade única para que nós possamos passar 

uma mensagem para a sociedade e também para 

que essas crianças possam tirar lições proveitosas 

para suas próprias vidas. Eu realmente espero que 

elas retirem daqui contribuições valiosas para que se 

tornem cidadãos de bem”, falou Samoel Evangelista.
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 Júri Simulado foi presidido pela “juíza-mirim” Alice Carvalho, 11, que ao final, “julgando” procedente a 

O “denúncia” formulada em desfavor dos “supostos acusados”, determinou o confisco de suas mesadas, bem 

como os “condenou” a realizar a limpeza diária da escola, além de remover eventuais pichações. A aluna 

agradeceu a oportunidade de participar da atividade e expressou seu desejo de que outros estudantes também 

tenham acesso às atividades do programa.

Vítor Emanuel disse ainda que seu sonho é ser juiz e está muito feliz por conhecer pela primeira vez um local, que 

futuramente pode ser seu local de trabalho “O juiz decide as coisas, as pessoas precisam da justiça, eu quero ser um 

juiz para ajudar as pessoas que procuram a lei”. 

O também estudante Vinícius Martins, de 12 anos falou que seu sonho é ajudar as pessoas que precisam de justiça, 

fazer cultura e passar conhecimento. “A lei não olha só pra empresários, pessoas ricas. Pode ser pra branco, negro, 

pobre, pra todos. Não importa o tipo financeiro, a justiça é igual para todos, por isso quero ser um juíz”, comentou.
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Desembargadora Eva Evangelista recebe alunos da escola Chico Mendes

 desembargadora Eva Evangelista recebeu 

A um grupo de 28 alunos do 5° ano da escola 

municipal Anice Dib Jatene para visitar a 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça. A proposta faz 

parte da 2ª fase do Projeto Cidadania e Justiça na 

Escola, nela os alunos da rede pública passam a 

conhecer a estrutura e funcionamento de algumas 

unidades do Poder Judiciário Estadual.

A visita foi marcada por olhares curiosos (e até 
apreensivos) de quem estava frequentando o TJAC 
pela primeira vez, além de ansiedade e emoção em 
conhecer a magistrada mais antiga do Judiciário 
Estadual.

Na ocasião, a decana da Corte de Justiça Acreana 
mostrou às crianças como funciona a composição 
da Câmara Cível, a função do Tribunal de Justiça, 
explicou o papel dos juízes e como ocorrem os 
julgamentos nas sessões. Ela falou também de sua 
ca r re i ra  na  mag is t ra tu ra  e  a  função  de 
desembargadora. Explicou ainda como acontecem 
todas as etapas de abertura e julgamento de um 
processo, desde o início até a fase final.
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Distância

Cursos a

Distância





 realização do curso teve por fundamento 

A dados  es ta t í s t i cos  re la t i vos  ao 

cumprimento da Meta 18 (Planejamento 

Estratégico do Poder Judiciário) elaborados pelo 

Conselho Nacional de Justiça.

Dessa forma, a escola convidou o magistrado 
Fábio Alexandre Costa de Farias que participou 
de um curso sobre Improbidade  administrativa e 
Desafios para a Gestão do Estado Brasileiro 
r e a l i z a d o  p e l a  E s c o l a  N a c i o n a l  d e 
Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam para 
elaborar e tutoriar o curso sobre o tema de forma 
a distância.

O curso teve por finalidade atualizar magistrados 

no referido tema, especialmente quanto às 

alterações legislativas e jurisprudenciais.  

Buscou-se, também, desenvolver postura ética e 

comprometida com a inibição de ações de 

fraudes e de desonestidades, bem como  

contribuir com a apropriada aplicação da lei que 

versa sobre o assunto.

Improbidade Administrativa
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Elaboração de Plano de Gestão de Educação a Distância- EaD

 Curso Elaboração do Plano de 

O Gestão dos cursos a distância foi 
r e a l i z a d o  c o m  ê n f a s e  n a 

estruturação dos processos nas seguintes 
áreas: tecnologia da informação; produção 
de material didático, logística, tutoria, gestão 
acadêmica e gestão de equipes técnicas, 
administrativa e pedagógica.

O público-alvo foram todos os gestores da 
Escola do Poder Judiciário, servidores e 
apoio que estão atuando na modalidade 
Ensino a Distância, pessoal de secretaria e 
apoio envolvidos diretamente com o Ensino a 
Distância.



Tutores para Educação a Distância na Plataforma Moodle

om a implantação da plataforma Moodle no servidor do TJAC e, consequentemente,  a estruturação do 

C Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, foi constatada a necessidade da formação continuada de 
magistrados e servidores que atuam na Escola como facilitadores em cursos que ampliem o conhecimento 

em relação à Educação a Distância e suas relações didático-pedagógico. 

Com a crescente demanda de cursos na modalidade Ensino a Distância, foi necessária a capacitação de mais 
magistrados e servidores com perfil e interesse em atuar como tutores em EaD em suas respectivas áreas de 
conhecimento ou de atuação profissional, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Foam oferecidos, no decorrer do Biênio, 04 (quatro)  cursos com o objetivo de familiarizar e detalhar os principais 
recursos utilizados pela plataforma Moodle e utilizá-los na prática, abordando os conceitos do EaD e a metodologia 
de estudo deste ambiente.
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Procedimento Administrativo e Pedagógico

Produção de Material Didático e Design

 capacitação foi realizada com foco na produção de material didático e design instrucional de A cursos on-line com os seguintes temas: Design Instrucional; Produção de material impresso; 

Produção de material on-lin para cursos a distância; Linguagem; Interação; Interatividade; e, Web 2.0. 

O curso trabalhou as ferramentais necessárias para  os servidores que atuem na modalidade a 

distância, aprenderem a preparar material didático específico de EaD.

rodução de manuais, tutoriais e documentos 

P administrativos: manual do tutor, manual do aluno, 
manual da plataforma AVA-ESJUD; Procedimentos  

operacionais em consonância com plano de gestão de EaD 
da Escola do Poder Judiciário - Esjud.



curso objetivou oferecer aos servidores 

O e estagiários que atuam com essa 

ferramenta no dia a dia de muitos 

servidores e estagiários do Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre a criação de apresentações para 

palestras e relatórios. Com a mudança constante 

dos recursos tecnológicos é necessário estar 

sempre atualizado. Através do Power Point 2010 

é possível criar apresentações dinâmicas que 

atenderão às demandas do Tribunal.

PREZI

om a participação de servidores e 

C estagiários, o curso foi oferecido com o 

intuito de capacitar os participantes na 

utilização dessa ferramenta que disponibiliza 

recursos para se criar apresentações interativas 

utilizando conceitos dinâmicos e integrar 

arquivos de outros programas no Prezi.  

POWER POINT
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Excel

 Curso de Excel Básico foi oferecido pela Escola do Poder Judiciário, após diagnóstico 

O identificando as necessidades de aprendizagens nas unidades consultadas. Foi 
oferecido em três níveis: Básico - noções basicas de Excel, as funções, formatações 

de células, inserção de dados, criação de gráficos, dentre outros para elaboração de  fórmulas, 
planilhas, relatórios e gráficos; Avançado; e Intermediário.

Relevante destacar que foram oferecidos dois cursos básicos na modalidade presencial e os de 
nível intermediário e avançado na modalidade a distância.

A capacitação nessa ferramenta objetivou melhor desempenho, acelerando o resultado 
esperado, com o trabalho desenvolvido em cada unidade administrativa e jurisdicional.



Customização de Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
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 Escola do Poder Judiciário desenvolveu o 

A Curso de customização do ambiente virtual 

de  ap rend i zagem,  na  moda l i dade 

semipresencial, visando à instalação, migração, 

customização e integração de recursos, atividades, 

módulos e plugins especiais ao AVA Moodle, versão 

2.8, possibilitando assim a plena comunicação e uso 

de diferentes mídias nas atividades educacionais 

que venham a ser oferecidas pela educação a 

distância da Escola. 

As aulas foram ministradas aos servidores 

envolvidos nos projetos e programas de EaD com 

destaque para a equipe da Diretoria de Tecnologia 

da Informação para capacitá-los a desenvolver o 

trabalho de EAD de forma qualificada e eficiente.
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Competências Gerenciais

Atendimento ao Público com Qualidade

 curso teve por objetivo desenvolver as competências essenciais que um servidor deve ter para O oferecer um bom atendimento ao cidadão; construção de uma boa imagem no serviço público; 

importância da ética e da moralidade; e, o reconhecimento da atual ética do servidor para qualidade do 

atendimento do público com qualidade.

s mudanças e a complexidade que vem ocorrendo 

A no âmbito do serviço público, aumenta a 
preocupação do governo com o desenvolvimento 

de competências gerenciais para a melhoria da qualidade 
do serviço.

O oferecimento do curso, na modalidade ensino a distância 
visou ao atendimento de todos os gestores, no âmbito da 
capital e interior, acerca de orientações sobre essa nova 
administração pública gerencial que é
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Mediação Judicial

Processo Penal

o exercício de 2015 foi oferecido o primeiro módulo do curso 

Nprocesso penal na modalidade a distância. Os módulos II e III 
foram realizados em 2016 tendo com tutor o Juiz de Direito 

Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira. O curso buscou atualizar e 
aprimorar conhecimentos sobre processo penal, para que não seja 
visto com um simples instrumento a serviço do poder punitivo, mas 
também, como aquele que cumpre o imprescindível papel de limitador 
do poder e garantidor do indivíduo a ele submetido.   

 curso de Mediação Judicial on line, carga horária de 100 horas 

Odividas em 8 módulos e 12 unidades, foi desenvolvido em 
ambiente on line criado pelo CNJ na plataforma Moodle e 

compartilhado com a Escola do Poder Judiciário.
O público do curso são conciliadores e servidores dos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos, tendo como tutora a Juíza de 
Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça Mirla Regina da 
Silva Cutrim.
Ao final, os participantes deverão participar de um Workshop e Estágio 
Supervisionado, computado um total de 30 hora aula.



 treinamento no Sistema Eletrônico de 

O Informações (SEI) via ensino a distância, 
com carga horária de 20 horas, objetivou 

agilidade, economia e otimização dos fluxos e 
rotinas. Essa ferramenta tem modernizado a 
dinâmica de trabalho do TJAC, uma vez que seus 
fluxos no sistema promovem, primeiramente, a 
sustentabilidade, uma vez que tem se libertado do 
papel como suporte físico para documentos 
institucionais e segundo, a publicidade, na qual o 
conhecimento do trânsito das demandas colabora 
para a eficiência no trabalho das equipes.

m fevereiro de 2015, o CNJ, em parceria com o 

E Ministério da Justiça e o TJSP, lançou o projeto 
Audiência de Custódia, que consiste na 

garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos 
casos de prisões em flagrante.

Por se tratar de um assunto novo e que tem levantado 
bastante dúvida, o TJAC desenvolveu, através da 
Escola do Poder Judiciário, a capacitação dos 
servidores e magistrados envolvidos com essas 
audiências. 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
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 público-alvo foram os servidores do Tribunal de Justiça O ocupantes de função gerencial, administradores de unidades 
judiciárias, Assessores de Juízes, Secretários Judiciários e 

Chefes de Cartório.

A busca pela eliminação de falhas nas organizações sempre foi grande 
motivadora para avanços e melhorias nos mecanismos de gestão. São 
através de falhas identificadas que se encontram oportunidades para 
melhorar a gestão e a execução de uma atividade. A partir dessas 
melhorias, podem ainda surgir modelos que venham a ser referência 
para o estudo da Administração em âmbito global. O curso de gestão de 
processos proporcionou a seus participantes ferramentas para 
melhorar gestão de processos no tribunal.

 curso realizado na modalidade ensino a distância, O compartilhado pelo Ceajud/CNJ, teve como objetivo refletir 
sobre os desafios éticos que se manifestam no dia a dia das 

atividades profissionais, viabilizando aos participantes uma 
contextualização e importância da Ética no âmbito do serviço público, 
propondo o resgate dos valores éticos.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DO ACRE

ESJUD

Ética, Uma Questão de Escolha

Gestão Estratégica em BSC





ConvêniosConvênios
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Termo de Cooperação Técnica entre TJAC e PGM 

o Biênio de 2015/2017 foi acordada 

N Cooperação Técnica entre o Tribunal 

de Justiça do Estado do Acre (TJAC) 

e a Procuradoria Geral do Municipio (PGM) de 

Rio Branco tendo por objeto intercâmbio de 

atividades de capacitação, aperfeiçoamento e 

qualificação profissional das instituições 

cooperadas, visando ao desenvolvimento 

profissional, à atualização, aprimoramento do 

conhecimento jurídico e em gestão pública.

Relevante destacar que, conforme se prevê 

no TCT, foram ofertadas vagas nos cursos de 

formação continuada realizado pela Escola do 

Poder Judiciário aos procuradores e 

servidores, a destacar o curso sobre Novo 

CPC, assim como realização conjunta dos 

eventos ,  com ra te ios  dos encargos 

financeiros.
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TJAC por  intermédio da Esjud assina Acordo de
Cooperação Técnica com o Ministério Público do Acre

or intermédio da Escola do Poder Judiciário, o 

P Tribunal de Justiça do Estado do Acre celebrou 

acordo de cooperação técnica com o Ministério 

Público do Acre, a fim de promover a colaboração 

mútua na implementação do Programa Cidadania e 

Justiça da Escola, destinado às crianças em idade 

esco la r,  ob j e t i vando  p romove r  a t i v i dades 

extracurriculares voltadas para o desenvolvimento da 

cidadania, mediante a difusão, conscientização de 

direitos, deveres e valores, bem como atividades 

complementares de interesse comum.

Os cooperados assumem reciprocamente a 

implementação das ações desenvolvidas no Projeto 

Cidadania e Justiça na Escola, destinado às crianças 

do 5º do ensino fundamental das escolas da rede 

pública de ensino, com a participação de magistrados, 

promotores de justiça e colaboradores.

Parcerias e o fortalecimento contínuo das instituições. 

Essa foi a tônica do encontro entre o Tribunal de Justiça 

do Acre e o Ministério Público do Estado.
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Parcerias

A  Escola do Poder Judiciário buscou parcerias com 
diversos segmentos judiciais a fim de minimizar 
custos e viabilizar cursos, tanto na modalidade 

presencial quanto a distância. 

Os cursos compartilhados pelo CEAJUD foram: Introdução 
ao Direito Constitucional, Ética, uma questão de escola, 
Reforma Ortográfica,  Atendimento ao Público com 
Qualidade, Gestão de Processo, Gestão Estratégica com o 
uso do BSC, Improbidade Administrativa, Tutores em EaD 
e Mediação Judicial; pela Escola de Magistrados da Justiça 
Federal da 3ª Região - EMAG: Sistema Eletrônico de 
Informações -SEI; pelo Tribunal Regional Federal 1ª 

Região- TRF1, Processo Penal Descomplicado; Escola da Justiça Eleitoral - EJE: Direito Eleitoral e 
Improbiadade Administrativa. Ministério Público do Acre: Jornadas de Estudos; Associação dos 
Magistrados do Acre - ASMAC: Teoria Geral dos Direitos Fundamentais do Direito Constitucional; 
Faculdade da Amazônia Ocidental - FAAO: Aulas Supremas; Acre Previdência: A Previdência Social; 
Procuradoria Geral do Estdo - PGE: Workshop - Coaching para Equipes; Associação dos 
Delegatários do Acre - 1º Encontro de integração; Escola Superior da Magistratura do Estado do 
Maranhão - ESMAN: Audiência de Custódia e Escola Nacional de Formação de Magistrados - 
ENFAM: Curso de Mediação Judicial e Fundamentos para docência.
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Lato Sensu
Pós-Graduação 

Lato Sensu
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O
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Governança Pública e Gestão Administrativa
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Atividades

Relatório de 

Atividades
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Informática

Excel Básico 24h/a Presencial 13

Persistência com JPA2,HIBERMATE e EJB LITE 40h/a Presencial 14

Web Rica com JSF2, Primefaces 4 e CDI 32h/a Presencial 14

Introdução ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI 4h/a Presencial 29

SAJ do 2º grau - Sg5 8h/a Presencial 17

SAJ Estatístico 24h/a Presencial 7

Sistema de Automação Judicial - SAJ / Sistema Eletrônico de Informações - SEI 8h/a Presencial 6

Sistema de Automação Judicial - SAJ / Sistema Eletrônico de Informações - SEI 8h/a Presencial 6

Persistência com JPA2,HIBERMATE e EJB LITE 40h/a Presencial 14

Web Rica com JSF2, Primefaces 4 e CDI 32h/a Presencial 14

Introdução ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI 4h/a Presencial 29

SAJ do 2º grau - Sg5 8h/a Presencial 17

SAJ Estatístico 24h/a Presencial 7

CERTIFICADOS
MODALIDADE 

OPERATIVA
ORDEM CURSO C/H

ORDEM CURSO C/H
MODALIDADE 

OPERATIVA
CERTIFICADOS

Prezi (aberto à sociedade) 20h/a Semipresencial 19

Power Point 20h/a semipresencial 10



Informática

ORDEM CURSO C/H
MODALIDADE 

OPERATIVA
CERTIFICADOS

Tutores para Educação a Distância na Plataforma Moodle 30h/a EaD 8

Sistema Eletrônico de Informações - SEI 20h/a EAD 20

Sistema Eletrônico de Informação -  SEI                            3ª turma 20h/a EAD 16

PREZI 20h/a EaD 6

Powerpoint 20h/a EaD 3

Curso: Sistema Eletrônico de Informações - SEI                    3ª turma        20h/a EaD 16

Excel 24h/a EaD 10

Excel Avançado 30h/a EaD 6

Excel Intermediário 26h/a EaD 14

Word 2010 - Avançado 30h/a EaD 17

PREZI (aberto à sociedade) 20h/a EaD 8
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Judiciária

AULA INAUGURAL:  Principais Inovações no novo CPC.                                             

Precendentes e Jurisprudência. Julgamento Repetitivos e   
Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas no Novo CPC 

Cálculo de Acompanhamento de Infrações Penais-AIP 16h/a Presencial 15

I Encontro de Integração  COGER E DELEGATÁRIOS DO ACRE 3h/a Presencial 26

Aposentadoria e Pensãos no Poder Judiciário 12h/a Presencial 25

Prática Cartorária no Novo CPC 4h/a Presencial 54

Avaliação Pscicológica na Pericia Forense  (4 módulos) 20h/a Presencial 13

MESA REDONDA - Fórum Nacional de Alternativas Penais 3h/a Presencial 21

Do Processo Extrajudicial de Usucapião 2h/a Presencial 100

As Normas Fundamentais do Processo Civil e o Novo CPC                           2h/a Presencial 300

Inovações no Processo de Conhecimento e o Novo CPC 18h/a Presencial 100

Atualização em Custas e Cálculos Judiciais no SAJ 12h/a Presencial 12

Justiça Terapêutica 30h/a Presencial 18

O Oficial de Justiça e o Novo Código de Processo Civil 12h/a Presencial 52

Acompanhamento de Execução Penal 20h/a Presencial 9

Decisão Judicial 2h/a Presencial 151

18320h/a Presencial

C /H
M ODA L I DA DE  

OPE RA T I V A
C E RT I FI C A DOSORDEM C URSO



CH

CH

MATRICULADOS

Tutelas Provisórias, Deveres/Poderes do Juiz e Nogócio Jurídico 

Processual
16h/a Presencial 146

Audiência de Custódia 8h/a Presencial 30

Prática Cartorária no Novo CPC 8h/a Presencial 10

O Oficial de Justiça e o Novo Código de Processo Civil 12h/a Presencial 13

Teoria Geral dos Direitos Fundamentais no Sistema 

Constitucional 
8h/a Presencial 91

WORKSHOP em Técnicas de Conciliação e Mediação   Projeto 

Mediar é Divino - Turma II
8h/a Presencial 119

Acompanhamento de Execução Penal 20h/a Presencial 9

Atualização em Custas e Cálculos Judiciais no SAJ 16h/a
Presencial/Senador 

Guiomard
18

Justiça do Terceiro Milênio 2h/a Presencial 147

Elaboração de realatórios de acompanhamento de pena - RAPS 21h/a Presencial/Feijó 3

Elaboração de realatórios de acompanhamento de pena - RAPS 15h/a Presencial/Tarauacá 5

Elaboração de realatórios de acompanhamento de pena - RAPS 40h/a Presencial/C. Sul 3

Fiscalização de Contratos na Adminstração Pública 20h/a Presencial 41

Mediação e Conciliação como Agente da Paz Social 20h/a Presencial/Capixaba 29

Depoimento sem Dano 16h/a Presencial 21

ORDEM CURSO C/H
MODA LIDA DE 

OPERA T IV A
CERT IFICA DOS
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D ire ito S is têm ic o e as  C ons te laç ões  para R es ouç ão de C onflitos 16h/a P res enc ia l 55

Mediaç ão e C onc iliaç ão c om o Agente da P az  S oc ia l 16h/a
P res enc ia l/S enaMad

ureira
30

C onc iliaç ão, Audiênc ia e Julgam ento nos  Juiz ados  C iveis 4h/a P res enc ia l 19

S em inário "O  P oder Judic iário e o novo C P C " 3h/a P res enc ia l 73

Lei de E xec uc ç ões  P enais 20h/a P res enc ia l 31

Mediaç ão e C onc iliaç ão c om o Agente da P az  S oc ia l 16h/a P res enc ia l/Tarauac á 25

Mediaç ão e C onc iliaç ão c om o Agente da P az  S oc ia l 16h/a
P res enc ia l/C ruz eiro 

do S ul
49

Mediaç ão e C onc iliaç ão c om o Agente da P az  S oc ia l 16h/a P res enc ia l 34

D epoim ento s em  D ano 16h/a
P res enc ia l/C ruz eiro 

do S ul
17

O r d em C U R SO C /H
M O D A L I D A D E  

O P E R A T I V A
C E R T I F I C A D O S

Processo Penal I 20h/a EAD 23

Processo Penal II 20h/a EAD 17

Processo Penal III 20h/a EAD 26

Introdução ao Direito Constitucional 30h/a EAD 20

Improbidade Administrativa 12h/a EAD 21

Improbidade Administrativa (aberta à sociedade) 20h/a EAD 5

Improbidade Administrativa 8h/a EAD 5

Audiência de Custódia - Teoria e Prática 40h/a EAD 17

Introdução ao Direito Constitucional (aberto a sociedade) 30h/a EaD 35

Ordem CURSO C/H
MODA LIDA DE 

OPERA T IV A
CERT IFICA DOS



Adminsitração/Gestão

ORDEM CU RSO C/H
MODAL I DADE 

OPERAT I VA
CERT I FI CADOS

1 Formação inicial para novos estagiários (6 turmas) 16h/a Presencial 215

WORKSHOP: Coaching para Equipes T eam Coaching 4h/a Presencial 18

Desenvolv imento de Líderes 20h/a Presencial 29

CURSO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA:                                 
"PROJETO PÉ DE M EIA  "

3h30 Presencial 75

M anuseio de Armas de Fogo 16h/a Presencial 19

Atualização em Dire ito Previdenciário 20h/a Presencial 22

Formação de Brigadista de Incêbdio 40h/a Presencial 35

Relacionamento Interpessoal e  Produtiv idade no 
T rabalho

16h/a Presencial 22

Formação de Juizes Leigos 40h/a Presencial 14

Cerimonial e  Protocolo 20h/a Presencial 36

Excelência no Atendimento ao Público 16h/a Presencial 24

Palestra "Coaching para uma Liderança Efetiva" 2h/a Presencial 77

Coaching  para gestores e  uma Liderança Efetiva 12h/a Presencial 69

Formaçao Inicial para Novos Serv idores 12h/a Presencial 21

Palestra "Qualidade de Vida no Ambiente  de 
T rabalho"

2h/a Presencial 18

Gestão de Pessoas nas Organizações 16h/a Presencial 16



ORDEM CU RSO C/H
MODAL I DADE 

OP ERAT I VA
CERT I FI CADOS

14h/a

36h/a

Procedim entos em  Períc ias de Trânsito e em  Veículos 

M ódulo II - Perícia Ve icular
50h/a Sem ipresencial 26

Procedim entos em  Períc ias de Trânsito e em  Veículos 

M ódulo III - Legislação e  Conduta Preventiva e  
Emergencial

50h/a Sem ipresencial 26

Procedim entos em  Períc ias de Trânsito e em  Veículos 

M ódulo IV - Croqui de  Acidente  de  T rânsito com M S 
Word

50h/a Sem ipresencial 26

Procedimentos em Perícia de  T rânsito e  em Ve ículos 16h/a Sem ipresencial 4

26
Procedim entos em  Períc ias de Trânsito e em  Veículos 

M ódulo I - Avançado de  Perícia
Sem ipresencial

ORDEM CURSO C/H
MODALIDADE 

OPERATIVA
CERTIFICADOS

Ética, uma questão de escolha (aberto à sociedade) 24h/a EaD 12

Atendimento ao Público com Qualidade 21h/a EaD 18

Gestão de Processos 16h/a EaD 10

Gestão Estratégica com o uso do BSC 30h/a EaD 7

Atendimento ao Público com Qualidade (aberto à 

sociedade)
20h/a EaD 28

Desenvolvimento de Competências Gerencias 30h/a EaD 20

Lei 8.666/93 Pregão e Registro de Preços 30h/a EaD 15



Línguas

ORDEM CU RSO C/H
MODAL I DADE 

OP ERAT I VA
CERT I FI CADOS

Redação Jurídica 20h/a Presencial 16

Libras em  Contexto Básico 60h/a Presencial 16

Redação O fic ial 20h/a Presencial 31

ORDEM CURSO C/H
MODALI DADE 

OPERATI VA
CERTI FI CADOS

Reforma  Ortográfica 6h/a EAD 21

Reforma Ortográfica (aberto à 

sociedade)
10h/a EAD 31



ORDEM CURSO C/H
MODALIDADE 

OPERATIVA
CERTIFICADOS

Atividade de Multiplicação: Estudo de caso como Método 

Pedagógico de Ensino
4ha Presencial 7

Atividade de Multiplicação: Workshop Projeto Político 

Pedagógico das Escolas de Formação de Magistrados
2h/a Presencial 11

Fundamentos para a Docência 3h/a Presencial 20

Conceitos e Significados de Competências no Esnino 

Profissional
16h/a Presencial 21

Atividade de Multiplicação: Formação para a Docência - 

Desenvolvimento de Ações Educacionais -  Módulo 2
4h/a Presencial 18

ORDEM CURSO C/H
MODALIDADE 

OPERATIVA
CERTIFICADOS

Procedimentos  Administrativos e Pedagógicos 30h/a Semipresencial 13

Gestão do Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE 30h/a Semipresencial 8

Tutores p/ Educação a Distância 30h/a Semipresencial 12

Customização do Ambiente Virtual 30h/a Semipresencial 9

Produção de Material Didático e Design Instrucional 30h/a Semipresencial 15

Elaboração Plano de Gestão EaD 30h/a Semipresencial 12

ORDEM CURSO C/H
MODALIDADE 

OPERATIVA
CERTIFICADOS

Formaçao de Tutores para a Educação a Distância 30h/a EAD 9

Tutores on line na Plataforma Moodle 20h/a EaD 9

Gestão Documental 20h/a EaD 10

Educação
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