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Curso: Gestão de Processo Eletrônico 

Período: 10 e 13 de maio de 2019 

Carga Horária: 20 horas. 
Professora Responsável: Dra. Renata Gil 

Sala: 308 

 

 

 

PROGRAMA 

AULA 1 

DIA 10 de maio, das 9h às 13h20 

Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os 

alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos 

com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, 

no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula. 

Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas 
abordados será realizada atividade prática no laboratório de informática. Essa 

atividade prática irá corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de 

cada aula. 

 

Tema: Tecnologia da Informação 

Ementa: Tecnologia da Informação à Serviço da Gestão Judiciária. Questões práticas. 

Conteúdo programático: Importância das ferramentas de Informática na gestão 
judiciária. Processo eletrônico. Processo Eletrônico vs Processo Tradicional (físico). 

Questões práticas. TIC na gestão judiciária (ferramentas disponíveis no sistema de 

DCP; Definição do fluxograma de processo automatizado como forma de 

implementação da gestão judiciária de qualidade. Armazenamento de arquivos: HD e 

Nuvem. Governança de TI e a influência direta nos juízes, servidores, atores 

processuais e jurisdicionados). Casos concretos. 
Objetivos Específicos: Os magistrados estarão aptos a usar e validar os novos 

recursos de TI que estão disponíveis para o trabalho dia a dia e para a gestão 

cartorária. Avaliar os impactos que a introdução do processo eletrônico teve no 

funcionamento das unidades judiciárias de prestações jurisdicional e quais as 

exigências práticas que isto traz para o gestor, ficando apto a empregá-las na gestão 
de seu cartório.  

Docentes: FÁBIO RIBEIRO PORTO, Pós-Graduado em Direito Privado pela UFF, 

Mestre em Direito pela UERJ, Professor Universitário e Professor Palestrante da 

EMERJ. 

RODRIGO MOREIRA ALVES, Juiz de Direito, titular da 2ª Vara Cível de Araruama, 
Graduado em Direito.  

 

 

AULA 2 

Dia 10 de maio, das 14h30 às 18h50 
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Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os 

alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos 

com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, 

no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula. 
Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas 

abordados será realizada atividade prática no laboratório de informática. Essa 

atividade prática irá corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de 

cada aula. 

 

Tema: Processamento em Fazenda Pública 

Ementa: Processamento em Fazenda Pública 
Conteúdo programático: Sistema DCP. Gestão Judiciária. Conceito e dificuldades. 

Juiz-Gestor. Criação do paradigma de gestão pública cartorária. Dados estatísticos. 

Parâmetros do CNJ. Realidade das varas de fazendas públicas e das varas que 

possuem competência fazendária no Estado do Rio de Janeiro.   

Objetivos Específicos: Identificar os conceitos e as dificuldades da gestão judiciária 

no âmbito da Fazenda Pública. Interpretar os dados estatísticos. Avaliar os 
parâmetros do CNJ. Verificar e criticar a realidade das varas, propondo novas 

estratégias para sua gestão. 

Docente: NEUSA REGINA LARSEN DE ALVARENGA LEITE, Juíza de Direito, 

Titular da 14ª Vara de Fazenda Pública. Graduada em Direito.  

ANDRÉ GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Desembargador da 7a Câmara Cível do 
TJRJ, Doutor em Direito. Diretor-Geral da EMERJ. Possui curso Formação de 

Formadores.  

 

 

AULA 3 

Dia 13 de maio, das 9h às 13h20 

Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os 

alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos 

com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, 

no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula. 
Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas 

abordados será realizada atividade prática no laboratório de informática. Essa 

atividade prática irá corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de 

cada aula. 

 

Tema: Processamento em Vara Cível 

Ementa: Processamento em Vara Cível 
Conteúdo programático: Sistema DCP e árvore de processo cível. Indexação. 

Parâmetros do CNJ e catalogação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Realidade das varas cíveis e das varas que possuem competência cível.    

Objetivos Específicos: Identificar os conceitos e as dificuldades da gestão judiciária 

no âmbito das Varas Cívis. Interpretar os dados estatísticos. Avaliar os parâmetros 
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do CNJ. Verificar e criticar a realidade das varas, propondo novas estratégias para 

sua gestão. 

Docentes: DANIELA FERRO A. RODRIGUES ALVES, Juíza Titular da 1ª Vara 

Cível da Região Oceânica de Niterói. Graduada em Direito.  
ALBERTO REPUBLICANO, Juiz Titular do IV Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu, 

Juiz em Exercício nos IV e V Juizados da Fazenda Pública da 2ª Região 

Administrativa. Graduado em Direito. Mestrando em D. Processual Constitucional, 

Formador e Tutor pela ENFAM. 

  

 

 

AULA 4 

Dia 13 de maio, das 14h30 às 18h50 

Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os 
alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos 

com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, 

no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula. 

Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas 

abordados será realizada atividade prática no laboratório de informática. Essa 
atividade prática irá corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de 

cada aula. 

 

Tema: Processamento em Juizados Especiais 

Ementa: Processamento em Juizados Especiais 

Conteúdo programático: Sistema DCP e árvore de processo do juizado especial. 

Procedimento concentração dos juizados. Celeridade. Precedentes. Dados 
estatísticos. Parâmetros do CNJ e do sistema dos juizados especiais. Realidade dos 

juizados especiais das varas que possuem competência de juizados.    

Objetivos Específicos: Identificar os conceitos e as dificuldades da gestão judiciária 

no âmbito dos Juizados Especiais. Interpretar os dados estatísticos. Avaliar os 

parâmetros do CNJ. Verificar e criticar a realidade das varas, propondo novas 

estratégias para sua gestão. 
Docente: RENATA GUARINO MARTINS, Juíza de Direito, titular do XXVI Juizado 

Especial Cível, atualmente em exercício na Terceira Vice-Presidência. Graduada em 

Direito.   

TATIANA SCHETTINO PEREIRA NUNES, Juíza de Direito titular do II Juizado 

Especial Cível de Santa Cruz. Graduada em Direito.  
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Elaboração da Resenha Crítica 
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