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Informações detalhadas sobre a prática 

 

 

A prática intitulada “O Gestor Educador”, de autoria do juiz federal 

William Douglas Resinente dos Santos, titular da 4ª Vara Federal de Niterói 

(RJ), está em vigor desde o ano de 2009. 

 

Segundo o magistrado, a implementação da prática foi motivada 

pelos inúmeros obstáculos enfrentados na formação e condução de equipes 



de trabalho no Poder Judiciário sendo, a partir disso, diagnosticada a 

necessidade da figura do Gestor Educador, um líder capaz de fomentar a 

aprendizagem colaborativa e o surgimento de “comunidades que 

aprendem”. Dessa forma, de acordo com o juiz, a aludida prática 

compreende o domínio dos instrumentais da moderna Administração 

Pública, quais sejam: autonomia, delegação, desenvolvimento individual e 

coletivo, desconcentração do conhecimento, comunhão de princípios e 

valores, estabelecimento de metas e feedback. 

 

O autor enumera os passos que foram seguidos no processo de 

implementação da prática: 1) estudo da organização física da unidade; 2) 

levantamento de necessidades e investimento no desenvolvimento dos 

supervisores; 3) mobilização dos servidores com auxílio dos supervisores e 

dos facilitadores; 4) melhoria da comunicação, com a utilização de 

feedback; 5) estabelecimento de metas em conjunto com supervisores e 

facilitadores; 6) comunhão de princípios e de valores; 7) comunhão de 

visão de futuro e missão; 8) adoção da postura “ganha-ganha”; 9) busca por 

melhorias incessantes; e 10) fomento do intercâmbio permanente de ideias 

e de conhecimento. 

 

O magistrado salienta que a principal inovação da prática é a 

mudança do foco de atenção, que passa a ser o desenvolvimento da equipe 

através da aprendizagem colaborativa. Dessa forma, todos os integrantes da 

equipe são percebidos e valorizados. Destaca, por fim, que, após a 

implementação da prática, o procedimento que vai desde a organização 



física dos espaços, passando pelo desenho dos processos de trabalho, até a 

sugestão de minutas e despachos, tudo passa a ser influenciado pela 

incessante troca de conhecimentos e experiências, promovendo a comunhão 

de ideias em prol do objetivo comum: a prestação jurisdicional de forma 

célere e eficaz. 

 

Fonte: Innovare  

(Disponível em: http://www.premioinnovare.com.br/praticas/o-gestor-

educador/). 

 

 

 

 

 

 

 

 


