
 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

Enfam 

ROTEIRO DE CREDENCIAMENTO  

 

1. Identificação do Requerente 

Escola: Escola do Poder Judiciário – ESJUD 

Diretor: Desembargador Francisco Djalma da Silva 

Endereço: Centro Administrativo, BR 364, Km 02, Rua do Tribunal de Justiça – 

Anexo I 

Telefone: (68) 3302-0379/0405/0406 

Endereço eletrônico: esjud@tjac.jus.br 

 

2. Modalidade1 : 

[ x ] presencial [__] à distância 

[__] semi-presencial, com ____% horas presenciais 

2.1 Carga horária: 20 horas 

2.2 Número de vagas:  60 (sessenta) 

2.3 Período de inscrição estimado: 21 a 25 outubro de 2013 

2.4 Início do curso: 30/10/2013 

2.5 Término do curso: 31/10/2013 

 

3. Detalhamento do Projeto de Curso 

3.1 Objetivo Geral 

Dar continuidade ao processo de formação permanente e continuada dos magistrados 
                                                           
1

 De acordo com a Resolução Enfam nº 2, de 17/9/07, os cursos de aperfeiçoamento são destinados à formação 
continuada e à atualização de magistrados. Tais cursos, de acordo com o art. 6º, caput, da referida Resolução, serão 
aproveitados para promoção por merecimento do magistrado, desde que atendida a carga horária mínima de 20 
horas-aula por semestre ou 40 horas-aula por ano. 
 



com ênfase no estudo do Direito Constitucional Processual visando propiciar novos 

conhecimento dos institutos constitucionais de natureza processual para atender as 

demandas de capacitação sobre a matéria jurídica encaminhada pelos magistrados à 

ESJUD. 

 

3.2 Objetivo Específico 
 

Examinar as normas constitucionais e propiciar o debate crítico acerca da temática.  

Propiciar a identificação de tendências verificada nessa temática. 

Propiciar estudos das ações constitucionais. 

Analisar casos concretos vinculados a pratica processual constitucionais. 

 

3.3 Justificativa 

 
As profundas modificações sociais presentes atualmente, exigem uma ciência do Direito 
mais atual  e mais próxima dos anseios da sociedade, para que se tenha uma verdadeira 
adequação da norma jurídica ao tempo em que se vive.  
O Curso de Aperfeiçoamento em Direito Constitucional Processual é relevante em face 
do seu objeto com foco no aperfeiçoamento do processo em busca da completa 
realização da Justiça a partir do estudo  de uma nova visão do Direito Constitucional 
Processual, permitindo acesso ao conhecimento especifico de cunho teórico-prático, 
incluindo a legislação constitucional, doutrina e jurisprudência vertente, embasado nos 
modernos estudos científico sobre a temática.  
Ademais, a proposta do curso atende a Resolução nº159, do Conselho Nacional de 
Justiça quanto à exigência de conhecimento e de capacitação permanente dos 
magistrados. Também se justifica pela intensa solicitação dos magistrados desejosos de 
aperfeiçoamento na matéria respectiva. 
 
 
3.4 Abordagem Pedagógica (metodologia) 

Aulas na modalidade presencial - expositiva dialogada.Estudos de textos individual para 

propiciar reflexão e ampliar conhecimentos  bem como estudo em grupo  visando permitir 

situações de interação entre os alunos(16h).Serão destinadas  04 horas/aula para 

elaboração de trabalho.  

3.5 Sistema de avaliação do cursista2 

                                                           
 
 
2  No sistema de avaliação a ser elaborado pela Escola, deverão ser considerados, além do conhecimento, 
assiduidade, pontualidade e postura – relacionamento interpessoal, interesse e participação do cursista. A escola da 
magistratura enviará ao Tribunal o resultado final da avaliação. 
 



Serão exigidas assiduidade, frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do curso, 
pontualidade e participação nas aulas O aproveitamento do cursista será mensurado através de 
análise dinâmica de estudo de caso a critério do professor e  trabalho monográfico individual 
sobre o tema analisado como pré-requisito para a conclusão do curso.  
 

3.6 Sistema de avaliação do curso3 

Será utilizado um instrumento de avaliação individual, anexo, que deverá ser preenchido 

pelo aluno ao final do curso um formulário padrão utilizado para todos os cursos da 

ESJUD.Também será aferido  a contribuição do curso no aprendizado profissional do 

aluno/magistrado e na atividade judicante bem como serão observados a capacidade e o 

domínio do professor quanto à matéria, habilidade de comunicação, metodologia e 

material didático, dentre outros aspectos.  

 

 

Curso de Aperfeiçoamento4 

COORDENADOR DO CURSO: Desembargador Francisco Djalma da Silva 

TITULAÇÃO: Especialista 

PERÍODO PREVISTO: 30 e 31 de outubro de 2013 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 horas 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA
DIREITO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL 20 horas 
EMENTA 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
1 A norma constitucional. Hermenêutica constitucional. A 

Constituição e o processo. Garantias constitucionais. A 

Constituição e a prova. Controle de constitucionalidade 

incidental. Controle de constitucionalidade concentrado. 

 

                                                           
3  Para uma completa avaliação, não se deve ater à mera avaliação das reações (condições do ambiente em que se 
deu o curso, capacidade do professor de se expressar, etc). Há que se avaliar também a aprendizagem, a mudança 
de comportamento e os resultados. Só com uma avaliação feita nos quatro níveis é que se pode garantir a 
efetividade dos programas de treinamento com o fim de ampliar a competência e agregar valor. 
 
4 Para os cursos de aperfeiçoamento, deve ser observado o que estabelece o art. 8º da Resolução Enfamº 2, de 
17/9/2007: 
“Art. 8º O conteúdo programático dos cursos incluirá, no mínimo, estudos relacionados com os itens seguintes: 
I – alterações legislativas; 
II – situações práticas da atividade judicante; e 
III – temas teóricos relativos a matérias jurídicas e disciplinas afins como filosofia, sociologia e psicologia. 
§1º Será dada ênfase aos aspectos humanísticos, à ética e à deontologia do magistrado. 
§2º Os cursos abordarão também a administração judiciária, a gestão administrativa e de pessoas, bem como estudos 
de casos concretos”. 
 



Ações constitucionais: Habeas Corpus, Mandado de Segurança 

Individual, Mandado de Segurança Coletivo, Habeas Data, 

Mandado de Injunção, Ação Popular e Ação Civil Pública. 

Abstrativização. 

 
Metodologia/Procedimento didático-pedagógico Carga Horária 
Aulas Expositivas, análise  de texto e estudo de caso. 20 horas 
Docente Síntese do Currículo 

Nagib Slaibi Filho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Cristina Barros Gutierrez 

Slaib  

Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (desde 19 de março de 
2001), lotado na 6ª Câmara Cível,. 
Coordenador e Conferencista da área de 
Direito Constitucional na Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 
– EMER J. Professor Titular da 
Universidade Salgado de Oliveira 
(UNIVERSO), ministrando Direito 
Processual Civil nos cursos de graduação 
e pós-graduação. Membro Honorário do 
Instituto dos Advogados Brasileiros. 
Conselheiro do Instituto Brasileiro de 
Direito Aplicado – IBDA. Membro 
Benemérito da Academia Brasileira de 
Direito Processual Civil. Membro da 
Comissão Permanente de Direito do 
Consumidor. Vice-Presidente do Fórum 
Permanente de Direito Constitucional. 
/EMERJ.  

 

Juíza de Direito da 3ª Vara Civil 

da Comarca do Rio de Janeiro - 

Coordenadora  do Sistema de 

Gestão de Qualidade das Varas 

Cíveis.Doutora em Ciências 

Jurídicas  e Sociais pela 

Universidad del Museo Social 

Argentino. Pós- graduação em 



Direito Público e Direito Privado 

pela Universidade Estácio de Sá. 

Professora do Curso de Pós 

graduação em Direito Público e 

Direito Privado da Universidade 

Estácio de Sá(UNESA) e 

Universidade Salgado de Oliveira( 
UNIVERSO).Professora de Direito 

Processual Civil do Centro 

Universitário Plínio Leite(UNIPLI). 

 
Bibliografia básica Bibliografia Complementar 
. 
MENDES, Gilmar Ferreira ; BRANCO, P. G. G. . 
Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. v. 1. 1592p .  
MENDES, Gilmar Ferreira . Controle abstrato de 
constitucionalidade: ADI, ADC e ADO. São 
Paulo: Saraiva, 2012. v. 1. 
 
SLAIBI FILHO, Nagib. Direito Constitucional. 
Rio, Forense, 2009, 3a ed. 
BARROSO, Luiz Roberto. Curso de Direito 
Constitucional Contemporâneo - 4ª Ed. 2013, 
Saraiva. 

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito 

SILVA, José Afonso. Curso de Direito 

Constitucional Positivo. 36a ed., 2013, São Paulo. 

Malheiros. Constitucional. Rio, Forense,2013 

 

CONHECIMENTO/HABILIDADE a ser adquirido ao final do evento: 

Aperfeiçoamento  teórico - prático  da matéria  e domínio das ações  constitucionais.  
 

ACESSO À BIBLIOGRAFIA INDICADA 

Biblioteca da Escola    

Biblioteca do Tribunal de Justiça   

Biblioteca da Justiça Federal   

Internet      

Outros 
 


