
CURSO GESTÃO JUDICIÁRIA 

COORDENAÇÃO: DR. GILBERTO DE MELLO ABDELHAY 

CARGA HORÁRIA: 20H 

SALA: 311 

 

I - Dia 04 de Novembro - das 9:00 horas às 13:10 horas (aula 

expositiva dialogada de 2 horas e 02 horas de método ativo) 

 

Tema: Gestão de Pessoas 

Disciplina: Gestão Judiciária 

Ementa: Conceitos de gestão de pessoas. Estilos de liderança. Habilidades 

sociais. 

Conteúdo programático:  

Conceitos de gestão de pessoas, liderança, líder, estilos de lideranças e 

habilidades sociais. Os componentes das habilidades sociais, competência 

social, critérios para avaliação da competência social, treinamento das 

habilidades sociais, estilos de desempenho das habilidades sociais, 

assertividade, técnica de feedback, técnica sanduíche, expressão de 

sentimentos positivos, autocontrole da expressão de sentimentos negativos, 

empatia, comunicação empática, civilidade e resolução de problemas. 

Objetivos Específicos: Desenvolver a capacidade dos magistrados de 

aplicarem os conceitos aprendidos para o exercício da gestão de pessoas, 

empregando as técnicas,  administrando conflitos e exercendo o papel de 

liderança que lhes incumbe na gestão judiciária. 

Docente: Clystine Abram Oliveira Gomes. Qualificação: Mestre em 

Psicologia com ênfase em Habilidades Sociais (Universo), Presidente do 

Instituto Brasileiro de Hipnose Aplicada, Coordenadora da Pós-Graduação 

em Terapia Cognitivo Comportamental (Universidade Celso Lisboa), 

Coordenadora da Pós-Graduação em Hipnose Clínica, Hospitalar e 

Organizacional (Universidade Celso Lisboa), Coordenadora do Curso de 

Formação em Terapia Cognitivo Comportamental (IBH), Coordenadora do 

Curso de Formação em Hipnose Clínica (IBH), Didata da Pós-Graduação em 

Terapia Cognitivo Comportamental (UERJ), Especialista em Psicologia 

Clínica (CRP), Pós-Graduada em Terapia Cognitivo Comportamental (SPEI), 

Pós-Graduada em Hipnose Clínica, Hospitalar e Organizacional (SPEI), Pós- 

Graduada em Sexualidade Humana (IBMR), Pós-Graduada em Psicologia 

Organizacional (UCL). 

II - Dia 11 de Novembro de 2016 das 9:00 horas às 13:10 horas 

(aula expositiva dialogada de 2 horas e 02 horas de método ativo) 

 

Tema: Análise de Dados – relatórios gerenciais 

Disciplina: Gestão Judiciária 

Ementa: Relatórios do Sistema de Distribuição e Controle de Processos. 

Análise do relatório consolidado. Tomada de decisão em razão da análise 

dos relatórios. Taxa de Congestionamento. 



Conteúdo Programático:  

Gestão: fundamento e conceitos; Papel do gestor: a tomada de decisões 

gerenciais; Contextualização dos Indicadores no Sistema de Gestão; 

Indicadores: objetivos e importância; Os diferentes sistemas de atualização 

de dados; Recursos disponíveis e caminhos de acesso; Tipos de relatórios e 

filtros; Gerência prioritária: como tratar inconsistências; Boas práticas; 

Casos concretos 

Objetivos Específicos: 

O magistrado estará apto a estabelecer parceria contributiva com os Chefes 

de Serventia; validar as técnicas de medição e monitoramento dos 

indicadores; aplicar o conhecimento dos recursos disponíveis no sistema 

DCP e sua forma de contribuição à melhoria do desempenho; sistematizar a 

percepção de inconsistências nos processos de trabalho; acentuar a 

capacidade de análise dos dados e da tomada de decisão gerencial;  

calcular o impacto da taxa de congestionamento. 

Docente: Siléa Macieira – Formada em Direito (CEUAM), em Letras 

(Português-Francês) – UFF, Pós – Graduação em Processo Civil (UCAM) e 

Mestrado em História da Arte – UFF. Professora de Português (1984 a 

1990), Instrutora da TD&S Consultores Associados (1992 a 2000), 

Responsável pelo Expediente do VII JEC – Capital - Diretora de Direitos e 

Deveres do Departamento de Pessoal da CGJ -Assessora do Des. Manoel 

Carpena  Amorim - Corregedor Geral de Justiça - Coordenadora do SIGA 

INTERIOR na Diretoria Geral de Gestão e Planejamento (DGESP) - 

Instrutora da ESAJ (cursos de gestão e comportamentais) - Palestrante da 

EMERJ (curso para novos Magistrados). 

III – Dia 18 de Novembro de 2016 das 9:00 horas às 13:10 horas 

(aula expositiva dialogada de 2 horas e 02 horas de método ativo) 

  

Tema: A Tecnologia da Informação à Serviço da Gestão Judiciária 

Disciplina: Gestão Judiciária 

Ementa: Gestão Judiciária: conceito e dilemas. Tecnologia da Informação à 

Serviço da Gestão Judiciária. Questões práticas. 

Conteúdo Programático:  

Gestão judiciária: conceito e dilemas; Mudança de paradigma: juiz-juiz vs. 

Juiz-gestor; Evolução do conceito de administração privada para 

administração pública. Gestão da Coisa Pública; Gestão por Competência e 

Gestão do Conhecimento: a importância dos dados estatísticos na Gestão 

do Judiciário; Planejamento Estratégico Nacional e Estadual – introdução da 

gestão judiciária e da governança judiciária nos Tribunais e no CNJ; Mapa 

Estratégico e Metas Nacionais; A importância das ferramentas de 

Informática na gestão Judiciária; Processo Eletrônico e a “nova onda de 

acesso ao judiciário”; Processo Eletrônico vs Processo Tradicional (físico); 

Questões práticas: TIC na gestão judiciária (Dados estatísticos e sua 

análise; 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). 

Objetivos Específicos: Capacitar os magistrados para o uso e validação 

dos novos recursos de TI que estão disponíveis para o trabalho do dia a dia 

e para a gestão cartorária. Avaliar os impactos que a introdução do 

processo eletrônico teve no funcionamento das unidades judiciarias de 

prestação jurisdicional e quais as exigências práticas que isto traz para o 

gestor, ficando apto a empregá-las na gestão de seu cartório. 

Docente: Fabio Ribeiro Porto – Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça no 

biênio 2007/2009. Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça nos 

biênios 2009/2011 e 2011/2013. Professor de Pós-graduação em Direito 

Privado na Universidade Federal Fluminense; Pós-Graduado pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF); Mestre em Direito pela 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

 

IV - Dia 25 de Novembro de 2016 das 9:00 horas às 13:10 horas. 

(aula expositiva dialogada de 2 horas e 02 horas de método ativo) 

 

Tema: Experiências bem sucedidas de Gestão Judiciária 

Disciplina: Gestão Judiciária 

Ementa: Sistema Integrado de Gestão. Adoção no Judiciário e Evolução. 

ISO 9001. Modelo Simplificado de Gestão. A experiência da 13ª Vara Civil 

da Comarca da Capital. A experiência da 1ª Vara Civil da Barra da Tijuca. 

Casos concretos. 

Conteúdo Programático: Sistema Integrado de Gestão. Níveis básico, 

intermediário e avançado. Processo de Certificação ISO 9001. Análise de 

relatórios. Reunião de análise crítica. Retificação de não conformidades. 

Experiência da 13ª Vara Civil da Comarca da Capital, precursora da 

certificação no âmbito do TJRJ. Experiência da 1ª Vara Civil da Barra da 

Tijuca. Dificuldades enfrentadas e resultados obtidos. 

Objetivos Específicos: A partir de uma troca de experiência entre os 

magistrados docentes e os participantes, estes estarão aptos a assinalar e 

empregar os recursos de planejamento e gestão que se encontram 

disponíveis no âmbito do TJRJ (SIGA e ISO 9001). Utilização do caso 

concreto de como duas serventias judiciais que vivenciaram estes processos 

atravessaram os mesmos e quais os resultados positivos e/ou negativos 

verificados, para a verificação pelos alunos dos problemas encontrados. Os 

magistrados estarão aptos a identificar as melhores práticas de gestão e 

aplicar as novas ferramentas para administrar suas unidades judiciárias. 

Docentes: Dr.º Arthur Eduardo Magalhães – Juiz de Direito do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de 

Justiça nos biênios 2007/2009 e 2011/2013. Juiz Auxiliar do Presidente do 

CNJ no período de ... 



Dr.ª Ledir Dias de Araújo - Juíza de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca 

da Capital - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 


