PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

BANDEIRA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAPÁ

Esta Corte de Justiça constituiu Comissão de Seleção e Julgamento de concurso de criação da
Bandeira do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. A concepção da referida Bandeira, além
de inspirada no pavilhão oficial do Estado do Amapá, insere elementos heráldicos pertinentes à
função judicial.
O Egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal, na Sexcentésima Trigésima Primeira (631ª) Sessão
Ordinária, realizada em 07 de maio de 2014, em deliberação ao Processo Administrativo nº
011932/2012-DG, à unanimidade, homologou todos os atos administrativos de escolha da
Bandeira do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e determinou a elaboração de Projeto de
Lei visando à criação do referido símbolo oficial do Poder Judiciário do Estado do Amapá.
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DECLARAÇÃO DE JUSTIFICATIVA CONCEITUAL – DJC

Composta de 03 (três) faixas com as cores de baixo para cima amarela, verde e azul, em
tons degrades, intercalada por duas faixas menores brancas, possui escudo com fundo
branco onde está impresso o mapa do Estado do Amapá, contém uma estrela maior no
centro na parte de baixo e dez estrelas separadas cinco para cada lado, tendo no meio do
mapa o símbolo do Marco Zero do Equador com a inscrição TJAP na vertical, e, por
fim, sob o escudo, tem a representação do baluarte da Fortaleza de São José de Macapá,
equilibrando o escudo.

HERÁLDICA (Conjunto de elementos da bandeira)

FAIXA:
A cor Amarela representa a base da Justiça: riquezas de suas Leis e Sabedoria em
interpretá-las. A cor Verde representa a esperança da aplicação da Justiça de maneira
imparcial e conciliadora. A cor Azul representa uma analogia ao firmamento para que a
Justiça nunca tenha fim. A cor Branca representa a paz.
ESCUDO:
Representa a proteção constitucional de independência para garantir que a Justiça seja
feita.
ESTRELA MAIOR NO CENTRO:
Representa a guardiã das dez missões e valores da Justiça.
ESTRELAS MENORES:
As dez estrelas menores representam as missões e os valores do Tribunal de Justiça:
ética, proximidade da Justiça com o cidadão, celeridade, transparência, responsabilidade
social e ambiental, cooperação e espírito de equipe, orgulho institucional, inovação,
comprometimento, valorização dos talentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

MAPA:
O mapa do Estado do Amapá representa a abrangência do Poder Judiciário em todos os
municípios.
MARCO ZERO:
O símbolo do Marco Zero representa a equidade e o senso do justo para as partes, uma
analogia à linha do Equador que divide o mundo em duas partes iguais, com as iniciais
TJAP na vertical.
BALUARTE:
Representa a fortaleza da Justiça e a garantia da solução dos conflitos para a paz social,
equilibrado nas suas extremidades pelo escudo.
AMARELO DOURADO:
Representado no Forte, Escudo, Monumento, Mapa e nas Estrelas, se refere à visão do
Judiciário e seu reconhecimento pela sociedade Amapaense.
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