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RESUMO 
 

 

DIAS, JULIO ALESSANDRO. A formação dos chefes de serventias de 1ª instância ao 

longo da carreira no Tribunal de justiça do Rio de Janeiro. 2017, 44 fls. Monografia (Pós-

Graduação em Gestão de pessoas) – ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA, DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. 

 

Diante da importância de servidores qualificados para a realização da missão e visão 

institucional do TJRJ,qual seja, resolver os conflitos de interesses em tempo adequado à sua 

natureza, visando à pacificação social e efetividade de suas decisões, buscando consolidar 

como uma instituição pacificadora e solucionadora dos conflitos da sociedade. O presente 

trabalho inicialmente buscou verificar se há no planejamento estratégico do CNJ 

determinação para capacitação dos servidores do poder judiciário, em seguida verificou se o 

planejamento estratégico do TJRJ está alinhado às orientações do CNJ. Em uma segunda 

etapa realizou-se uma análise da doutrina sobre quais as competências necessárias ao 

desempenho adequado das funções de liderança, comparando-as com àquelas estabelecidas 

pelo TJRJ para seus gestores.Finalmente pesquisou-se os cursos de formação e capacitação 

existentes na ESAJ para os chefes de serventias judiciais de 1ª instância. Os resultados 

mostraram um alinhamento do planejamento estratégico do TJRJ com o CNJ no tocante a 

importância da profissionalização da gestão e o aprimoramento da capacitação dos servidores. 

As competências trazidas pela doutrina para o desempenho das funções de liderança, também 

estão coadunadas com àquelas elencadas pelo TJRJ para seus cargos de gestão. Porém houve 

uma drástica redução da carga horária dos cursos de formação de 2004 com 119horas/aula 

para os cursos de capacitação de gestores de 2017 com 20 horas/aula. Conforme o Aviso nº 

598/2017 da Corregedoria Geral de Justiça, o servidor recém nomeado para a função de chefe 

de serventia que nunca realizou qualquer curso destinado à gestores, basta realizar o curso de 

EAD-AOC- Administrando o cartório com relatórios gerenciais, na modalidade on-line. 

Conclui-se que a falta de um curso básico de formação dos chefes de serventia de 1ª instância 

aliada a redução da carga horária atual não são capazes de capacitar tais servidores nas 

competências necessárias ao bom desempenho de suas funções. 

 

Palavras-chaves: Chefe de serventia de 1ª instância, formação e capacitação de 

Gestores, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro, competência 



    
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

DIAS, Julio Alessandro Justice Court of State of Rio de Janeiro, 2017. 44 pages Monograph 
(Post Graduation –- Adminstration School of Court of Rio de Janeiro, ESAJ. 

 

Faced with the importance of qualified public servants to carry out the mission and 

institutional vision of the TJRJ, which is to solve conflicts of interest in appropriate time to 

their peculiarity, aiming for social pacification and effectiveness of their decisions, having as 

one's primary objective to consolidate itself as a pacifying and solving institution to society's 

conflicts. Initially the present work sought to verify if there is in the strategic planning of the 

CNJ any determination for qualification for the empowerment of the judiciary's servants, 

checking then if the strategic planning of the TJRJ is aligned with the guidelines of the CNJ. 

In a second stage, an analysis in theoretical works was made about which competencies are 

necessary for the adequate performance of the leadership functions, comparing them with 

those established by the TJRJ for its managers. Finally, the training and qualification courses 

in the ESAJ for the heads of judicial services of first instance were searched. The results 

showed an alignment of the strategic planning of the TJRJ with the CNJ in relation of the 

importance of the management's professionalization and the improvement of the server's 

qualification. The competencies revealed by the doctrine for the performance of the leadership 

functions are also in line with those listed by the TJRJ for its management positions. 

However, there was a drastic reduction in the training courses in the year 2004 with its 119 

hours/class to the manager training courses of 2017 with its 20 hours/class. In accordance 

with Notice nº 598/2017 of the General Corregidor of Justice, the newly appointed server for 

the chief role who has never held any course for managers, it is enough to take the EAD-AOC 

course - Administering the notary with management reports, in the online mode. It is 

concluded that the lack of a basic training courses for heads of judicial services of first 

instance combined with the reduction of the current workload is not able to train such servants 

in the necessary skills for the good performance of their duties. 

 

Key-words: heads of judicial services of first instance, training and qualification of managers, 

Court of Justice of State of Rio de Janeiro, competency. 
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Líderes percebidos como competentes têm mais possibilidades  
de realizar mudanças.(Yukl, 2010) 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

Nos meus 17 anos de atividade no cargo de nível superior de analista judiciário do 

TJRJ, muito ouvi falar em gestores dos cartórios e serventias judiciais, levando a crer que são 

servidores treinados e capacitados para o desenvolvimento da liderança e gestão no exercício 

de tão importante função. Assim, o presente trabalho tem como objetivo a análise dos 

principais atos normativos editados pelo Conselho Nacional de Justiça relacionado ao 

planejamento estratégico de formação e capacitação dos servidores do Poder Judiciário 

Nacional, comparando-os com os atos editados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro. . O foco é o chefe de serventia de 1ª instância, portanto, faz parte da análise percorrer 

a literatura sobre quais competências são necessárias para o bom desempenho de sua função, 

comparando com as competências elencadas pelo TJRJ para os cargos de gestão, bem como 

analisar os cursos de formação e atualização dos chefes de serventia de 1ª instância 

desenvolvidos pela Escola de Administração Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, órgão 

responsável por tal mister junto ao TJRJ. 

 

 

2.  METODOLOGIA 

 

 

Neste estudo utilizou-se um delineamento do tipo transversal de caráter descritivo. As 

pesquisas descritivas têm como pressuposto o estudo, análise, registro e interpretação dos 

fatos do mundo físico sem interferência do pesquisador (CRUZ e RIBEIRO, 2004). Tem 

ainda como objetivo primordial à descrição das características de determinada população, 

fenômeno, instituição ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 1999). 
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A coleta de dados ocorreu no período de março a setembro de 2017 Inicialmente 

realizou-se um pesquisa normativa junto ao Conselho Nacional de Justiça extraindo-se do 

planejamento do quinquênio 2015/2020 determinação para capacitação dos servidores do 

Poder Judiciário Nacional em gestão. Além disso encontramos a Resolução nº 240  do CNJ de 

09 de setembro de 2016, que dispõe sobre a política nacional de gestão de pessoas no âmbito 

do Poder Judiciário.  Daí analisou-se o planejamento estratégico do TJRJ para aferir se as 

determinação do CNJ foram observadas. 

Após essa etapa, buscou-se a legislação pertinente ao chefe de serventia de 1ª instância 

e verificou-se a existência de leis estaduais, além de vários atos administrativos do TJRJ que 

regulamentam a referida função. No passo seguinte, já identificado o órgão responsável pela 

capacitação dos servidores, buscou-se conhecer quais cursos existem para formação e 

capacitação do chefe de serventia (2017) e sua carga horária realizando uma análise 

comparativa com os cursos passados (2004) e com conteúdo programático da Pós Graduação 

em Gestão em Pessoas da Escola de Admisitração judiciária do TJRJ. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 

O Poder Judiciário desempenha importante papel num Estado Democrático, eis que é 

o poder responsável por aplicar a justiça com o monopólio da tutela jurisdicional, garantindo 

direitos e a pacificação social. Gestores qualificados e capacitados são facilitadores no 

cumprimento desta missão institucional e prestação dos serviços jurisdicionais com maior 

eficácia e eficiência. Importante separar a função judicante, exclusiva dos magistrados, da 

gestão administrativa dos órgãos e serventias judiciais, que devem estar afetas a servidores 

competentes e capacitados para o seu desempenho. 

 O estudo se justifica pela importância de se mapear o que existe de planejamento 

estratégico para formação e capacitação dos gestores de primeira instância no CNJ e no TJRJ; 

quais as atribuições desempenhadas pelo chefe de serventia de 1ª instância; dadas essas 

atribuições, discutir quais competências seriam importantes desenvolver nestes servidores 

através de cursos de formação, capacitação e treinamento; identificar os hiatos porventura 

existentes e propor soluções. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

4.1. CONHECENDO O TJRJ - UMA VISÃO DIMENSIONAL DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PJERJ) 

 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem sua sede no Palácio da 

Justiça situado na avenida Erasmo Braga, nº 115, Centro, Rio de Janeiro, RJ. A estrutura 

organizacional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro compreende, em números 

redondos, 800 órgãos jurisdicionais (os que prestam a jurisdição de 1ª e 2ª instâncias) e 700 

unidades administrativas (as que cuidam das atividades de apoio logístico e financeiro em 

geral), distribuídos em 82 comarcas do Estado, ocupando 154 imóveis, nos quais circulam 

diariamente, em caráter permanente, 800 magistrados, 16 mil servidores, 5 mil empregados 

de empresas terceirizadas, além de um contingente flutuante de membros do Ministério 

Público, advogados, procuradores estatais, defensores públicos e demais protagonistas dos 

processos judiciais (partes, testemunhas, peritos, entre outros auxiliares da justiça). Trata-

se do segundo maior Tribunal de Justiça do país, em termos de dimensão física e volume 

de processos (mais de 2 milhões de ações novas distribuídas e outro tanto julgadas, a cada 

ano, do que resulta um acervo de processos em curso no total, por ora, em torno de dez 

milhões). 

No sítio eletrônico do TJRJ encontramos a missão, a visão e os valores da 

instituição: O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, como Poder constituído, tem 

como1: 

Missão: "Resolver os conflitos de interesses em tempo adequado à sua natureza, 

visando à pacificação social e efetividade de suas decisões." 

No desenvolver de suas atividades, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro tem uma 

meta a ser atingida. Esta meta é a sua 

Visão: "Consolidar-se como instituição pacificadora e solucionadora dos conflitos 

da sociedade." 

Para alcançar sua missão e a sua visão, o PJERJ pautar-se-á nos seguintes 
                                                           
1 http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/institucional acessado em 24 de julho de 2017 
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Valores: Ética; probidade; transparência; integridade; acesso à justiça; celeridade; 

responsabilidade social e ambiental; imparcialidade; efetividade e modernidade. 

A missão, a visão e os valores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro têm 

como alicerce uma 

Política da Qualidade do PJERJ: “Prestar jurisdição e apoio à solução de 

conflitos mediante a valorização de magistrados e servidores, implementando práticas de 

gestão que impulsionem a instituição a alcançar seus objetivos. 

 

O TJRJ possui 07 Diretorias Gerais: 

1- Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais- (DGJUR) 

2- Diretoria Geral de Comunicação e Difusão do Conhecimento – (DGCOM) 

3- Diretoria Geral de Gestão de Pessoas – (DGPES) 

4- Diretoria Geral de Logística – (DGLOG) 

5- Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finança – (DGPCF) 

6- Diretoria Geral de Segurança Institucional – (DGSEI) 

7- Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – (DGTEC) 

 

 

4.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CNJ E DO TJRJ 

 

 

`  Segundo Koury (2010) o planejamento estratégico é indispensável e um facilitador da 
efetivação das mudanças, consistindo em uma ferramenta administrativa apropriada à 
construção de uma nova realidade para o Poder Judiciário, que, por certo, saberá dar as 
respostas que a sociedade dele espera. 
 

A capacitação dos gestores está inserida no planejamento estratégico do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) para o quinquênio 2015-2020. Nos macrodesafios do Poder 

Judiciário para o período em questão estão elencados dentre outros a profissionalização da 

gestão como tendência atual para o atingimento da efetividade da prestação jurisdicional. 
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Além da profissionalização da gestão o CNJ ainda prevê como tendência atual o incentivo às 

soluções alternativas de litígio; aumento da quantidade de julgados; julgamento de processos 

antigos; melhoria de sistema criminal; intensificação do uso da tecnologia da informação e a 

probidade e combate à corrupção. Tudo isso para se alcançar um cenário desejado em 2020 

com uma justiça mais acessível; desjudicialização; descongestionamento do Poder Judiciário; 

probidade pública, justiça tempestiva; garanta da legitimidade do sistema eleitoral; maior 

racionalização do sistema judicial; melhoria do sistema de segurança pública; valorização 

profissional; melhoria da qualidade do gasto público; equalização das estruturas de 1º e 2º 

grau de jurisdição e disseminação da justiça eletrônica. 

O TJRJ possuía até o ano de 2016 a Diretoria Geral de Gestão Estratégica e 

Planejamento (DGESP) que com a nova gestão (2017) foi incorporada juntamente com a 

Diretoria Geral de Controle Interno (DGCOI) na Diretoria Geral de Planejamento 

Coordenação e Finança (DGPCF). 

No que concerne aos recursos do Poder Judiciário são estabelecidos quatro objetivos 

pelo CNJ, são eles: melhoria da gestão de pessoas; aperfeiçoamento da gestão de custos; 

instituição da governança judiciária e melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia 

da informação e comunicação2. 

 Quanto a melhoria da gestão de pessoas, o CNJ refere-se a políticas, métodos e 

práticas adotados na gestão de comportamentos internos, objetivando o capital humano nos 

órgãos do poder judiciário. Considera programa e ações relacionados à avaliação e ao 

desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à 

valorização dos colaboradores; a humanização nas relações de trabalho; ao estabelecimento 

do sistema de recompensas; modernização das carreiras e à adequada distribuição da força de 

trabalho. Pontos que o TJRJ vem lutando diuturnamente para melhorar, sabedor das 

deficiências existentes na instituição e agravada as dificuldades pela grande crise econômico-

financeira que vem passando o Estado do Rio de Janeiro. 

O planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro foi 

trazido em síntese no capítulo anterior – Conhecendo o TJRJ, portanto destacaremos apenas 

os pontos relevantes. No sítio eletrônico do TJRJ em 24 de julho de 2017 verificou-se a 

                                                           

2 CNJ – http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento acessado em 15 de maio de 

2017 
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existência do último planejamento estratégico para o biênio 2015-2016, ao acessá-lo tem-se a 

conceituação do Mapa Estratégico como sendo a representação gráfica da estratégia 

institucional, contemplando os Direcionadores, Temas e Objetivos Estratégicos, sendo 8 

temas que se agrupam em 25 objetivos estratégicos. Aqui abordaremos mais detidamente o 

tema de gestão de pessoas e seus objetivos estratégicos de interesse do presente trabalho, mas 

por uma questão didática discrimina-se os 8 temas a seguir: 1. prestação jurisdicional; 2. 

governança institucional; 3. comunicação institucional; 4. promoção dos direitos da cidadania; 

5. orçamento e finanças; 6. estrutura predial, logística e de segurança; 7. tecnologia da 

informação e 8. Gestão de pessoas. 

No tema estratégico Gestão de Pessoas são descritos os seguintes objetivos 

estratégicos pelo TJRJ: valorização dos magistrados e da carreira da magistratura; valorização 

dos servidores e da carreira de serventuário da justiça; aprimoramento da capacitação e das 

competências institucionais. Nesta área tem-se dois projetos: 

1- Implementação da política de gestão de pessoas – Efetivar princípios e diretrizes da política 

de gestão de pessoas, favorecendo a capacitação e motivação dos servidores, bem assim sua 

saúde, e, consequentemente, a redução dos afastamentos por licença médica e o aumento da 

produtividade (este projeto é referente aos objetivos valorização dos servidores e da carreira 

de serventuário da justiça e aprimoramento da capacitação e das competências institucionais; 

2- Implementação do novo sistema GPES (gestão de pessoas) – Novo sistema para registros 

das situações funcionais de magistrados, servidores e colaboradores, com migração dos 

bancos de dados atuais. Visa também, ao desenvolvimento de sistema para EMERJ, integrado 

ao GPES, permitindo a automação de processos de trabalho, redução de erros e retrabalho, 

relatórios com maior confiabilidade e a possibilidade de redução no emprego de recursos 

materiais e humanos. 

A política de qualidade do PJERJ estabelece: “Prestar jurisdição e apoio à solução 

de conflitos mediante a valorização de magistrados e servidores, implementando práticas de 

gestão que impulsionem a instituição a alcançar seus objetivos”. A pergunta que se faz é: 

Como implementar prática de gestão sem capacitar seus servidores como gestores3?  

 

                                                           

3 http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/institucional acessado em 24 de julho 

de 2017 
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O fato do servidor ser nomeado para um cargo de chefia ou de direção não o torna 

líder ou gestor pela simples publicação no Diário oficial de um dia para o outro. Caso ele não 

seja escolhido de acordo com uma matriz de competência previamente estabelecida pela 

organização, para que se possa verificar suas qualificações para o exercício do cargo e 

desempenho das funções. O servidor deve ser capacitado e treinado através de cursos de 

formação e de aperfeiçoamento dentro das competências estabelecidas pela matriz. E sua 

nomeação deveria atender a este pré-requisito, ou seja, a nomeação continua sendo de livre 

escolha dos magistrados titulares, porém dentro daquele banco de dados de servidores que já 

possuam os cursos de capacitação em gestão e as competências necessárias ao exercício da 

função de chefe de serventia. 

Após análise do planejamento estratégico do TJRJ na área de gestão de pessoas 

verifica-se um desalinhamento com o planejamento estabelecido pelo CNJ no tocante a 

profissionalização da gestão e também no tocante ao desenvolvimento de competências 

gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados. O subitem 3.4 Gestão por competência, 

além de conceituar, abordará quais competências a literatura entende necessária ao exercício 

de cargos públicos de liderança e quais competências o TJRJ entende ser necessária para o 

exercício do cargo de chefe de serventia de 1ª instância. O subitem 3.5 O papel da ESAJ 

esclarecerá como o tribunal, através de sua escola de administração judiciária, capacita 

atualmente seus servidores para o desempenho das funções inerentes ao cargo. 

 

 

4.3.  RESOLUÇÃO 240/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - POLÍTICA 

NACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

A Resolução nº 240 de 9 de setembro de 2016 dispõe sobre a política nacional de 

gestão de pessoas no âmbito do Poder Judiciário, não poderia ser esquecida, eis que o tema é 

diretamente afeto a presente monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do 

título de especialista em gestão de pessoas da pós-graduação da Escola de Administração 

Judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e estabelece princípios e diretrizes a serem 

seguidas por todos os Tribunais de Justiça do país no que concerne a gestão de pessoas. A 
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seguir destaca-se as principais diretrizes e metas por ela estabelecida, além de algumas 

considerações que fundamentam a sua proposição. 

O CNJ com fundamento no princípio da eficiência estabelecido no artigo 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil; a necessidade de adequar o modelo de gestão 

de pessoas do Poder Judiciário às exigências da sociedade atual, às transformações das 

relações de trabalho e aos avanços da tecnologia da informação e da comunicação; 

considerando que a melhoria da gestão de pessoas é um dos macrodesafios estabelecidos na 

Estratégia Judiciário 2020, a teor da Resolução CNJ 198, 1º de julho de 2014; visando a 

padronização de princípios e diretrizes nacionais para fundamentar as práticas de gestão de 

pessoas nos órgãos do Poder Judiciário, além de desenvolver conhecimentos, habilidades e 

atitudes nas pessoas, promover meios para motivá-las e comprometê-las e buscar a melhoria 

contínua do clima organizacional e da qualidade de vida são requisitos essenciais para o 

alcance dos objetivos da instituição, instituir a Política Nacional de Gestão de Pessoas do 

Poder Judiciário. 

O artigo 2º da presente resolução apresenta um rol de conceitos que serão 

utilizados no decorrer deste trabalho, por isso importante reproduzi-los, além da sua força 

normativa nacional, dada sua observância obrigatório por todos os tribunais do país. 

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: 

I – gestão de pessoas: conjunto de políticas, métodos e práticas de uma organização 
voltados a propiciar condições para que os trabalhadores de uma instituição possam 
desenvolver o seu trabalho, favorecendo o desenvolvimento profissional, a relação 
interpessoal, a saúde e a cooperação, com vistas ao alcance efetivo dos seus 
objetivos estratégicos; 

II – governança de pessoas: conjunto de mecanismos de avaliação, direcionamento e 
monitoramento da gestão de pessoas para garantir a realização da missão 
institucional com qualidade, ética, eficiência, efetividade e de modo sustentável, 
com redução de riscos e promoção da saúde; 

III – política de gestão de pessoas: conjunto de princípios e diretrizes que orientam 
as práticas em gestão de pessoas, com vistas à obtenção de resultados desejados pelo 
servidor, pela instituição e pela sociedade; 

IV – princípios: crenças e valores institucionais e profissionais que apoiam e 
norteiam as relações de trabalho e sustentam as diretrizes de atuação da área de 
gestão de pessoas; 

V – diretrizes: instruções, orientações ou indicações direcionadas às ações 
fundamentais em gestão de pessoas e que devem ser consideradas no planejamento e 
na execução; 

VI – eficiência: grau de otimização na utilização, conservação e desenvolvimento 
dos recursos potenciais e atuais na consecução dos fins do Poder Judiciário; 

VII – efetividade: grau de atingimento dos resultados na consecução dos fins 
constitucionais e legais do Poder Judiciário; 
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VIII – ambiente de trabalho: conjunto de fatores, como bens, instrumentos, 
processos e meios de natureza material e imaterial que condiciona e organiza, e no 
qual são exercidas atividades laborais; 

IX – processo de trabalho: conjunto de recursos e atividades organizadas e inter-
relacionadas, desenvolvidas individualmente ou em equipe, que transformam 
insumos e produzem serviços; 

X – condições de trabalho: características do ambiente de trabalho, os recursos e a 
mediação física-estrutural e organizacional para o trabalho humano; 

XI – organização do trabalho: conjunto de normas, instruções, práticas e processos 
que modulam as relações hierárquicas e competências, os mecanismos de 
deliberação, a divisão e o conteúdo dos tempos de trabalho, o conteúdo das tarefas, 
os modos operatórios, os critérios de qualidade e de desempenho; 

XII – cooperação: mobilização, pelas pessoas, de seus recursos subjetivos para, 
juntas, superarem coletivamente as deficiências e contradições que surgem da 
própria natureza ou da essência da organização prescrita do trabalho e da 
concordância entre singularidades, por meio da construção dialogal de regras 
informais, técnicas e éticas, que orientam o trabalho real; 

XIII – cooperação horizontal, vertical e transversal: respectivamente, a cooperação 
entre os pares e os membros de equipes de trabalho; entre os ocupantes de diferentes 
níveis da linha hierárquica sempre no duplo sentido ascendente-descendente; entre 
trabalhadores da organização e usuários, beneficiários, auxiliares e advogados, assim 
como com integrantes de outras instituições correlatas; 

XIV – variabilidade: a variação, de caráter ineliminável e imprevisível, dos diversos 
elementos de uma situação de trabalho, envolvendo os aspectos intra e 
interindividual, condições técnicas, organizacionais, ambientais e suas interações; 

XV – competência: conjunto de saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes 
correlacionados, que devem ser mobilizados para o atingimento dos resultados 
organizacionais; 

XVI – gestão do conhecimento: processo de identificação, maximização, codificação 
e compartilhamento do conhecimento organizacional; 

XVII – gestor: magistrado ou servidor que exerce atividades com poder de decisão, 
liderança de indivíduos e de equipes e, por meio de gestão de pessoas, de recursos, 
das condições organizacionais e de processos de trabalho, viabilizando o alcance dos 
resultados institucionais; 

XVIII – grupo gestor: colegiado de gestores e/ou representantes com a finalidade de 
analisar, discutir e deliberar sobre melhorias que visem ao alcance dos resultados 
estratégicos; 

XIX – grupos de trabalho: coletivos de servidores e/ou magistrados constituídos para 
discutir questões relativas ao planejamento estratégico e às diretrizes que dizem 
respeito a seu trabalho, com objetivo de propor melhorias ou realizar avaliação do 
trabalho; 

XX – representantes: servidores e magistrados integrantes dos grupos gestores ou 
grupos de trabalho. 

 

O artigo 3º estabelece os princípios orientadores da gestão de pessoas, dentre os 

quais destaca-se: a valorização de magistrados e servidores e de suas competências; 

reconhecimento de que as atividades desempenhadas exigem competências específicas e o 

aprendizado individual e coletivo contínuo vinculado à experiência de trabalho; 

reconhecimento de que as instituições são responsáveis pela identificação e pela promoção de 
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ações de desenvolvimento de pessoas; estímulo ao desenvolvimento de talentos, ao trabalho 

criativo e à inovação; fomento à gestão do conhecimento e ao desenvolvimento das 

competências e da aprendizagem contínua baseada no compartilhamento das experiências 

vividas no exercício profissional; 

O artigo 4º estabelece diretrizes para o planejamento das ações em gestão de 

pessoas e dentre aquelas estabelecidas evidencia-se os incisos: 

VII – instituir e manter carreiras que permitam progressão remuneratória e 
desenvolvimento do servidor ao longo da vida profissional, zelando para que não 
haja distinção entre carreiras de servidores de diferentes graus de jurisdição; 

VIII – criar e fortalecer mecanismos que estimulem o desenvolvimento e a retenção 
dos talentos. 

Quando o CNJ estabelece como diretriz de gestão de pessoas o desenvolvimento do 

servidor ao londo da vida profissional percebe-se que o objetivo do trabalho está alinhado a 

resolução 240 do CNJ, no que tange a formação e capacitação dos servidores como gestores 

ao longo da carreira, com as competências adequadas de acordo com a matriz de competência 

pré estabelecida pela instituição como necessárias ao exercício da função de chefe de 

serventia de 1º instância. Ao capacitar o servidor ao longo da carreira a instituição estará 

valorizando-o, motivando-o e recompensando-o financeira e profissionalmente, pois a função 

de chefe de serventia é uma função gratificada, desta forma estará também retendo este 

talentoso servidor que foi desenvolvido e treinado de acordo com as suas necessidades nos 

seus quadros funcionais. 

O artigo 5º estabelece critérios de seleção, ingresso e lotação de servidores. 

Importante ressaltar os incisos: 

V – definir formalmente perfil profissional desejado para as posições de liderança de 
pessoas; 

VI – prover cargos em comissão e funções de confiança mediante o atendimento a 
critérios previamente estabelecidos, orientados pelas necessidades do órgão, pela 
competência exigida pelo cargo ou função e pelo reconhecimento do mérito, 
promovendo, sempre que possível, processo seletivo transparente e acessível. 

 

Nada obsta que a instituição nomeie seus gestores e líderes com a formação adquirida 
antes do ingresso nos quadros do Poder Judiciário e ao ingressarem no servico público sejam 
aproveitados em cargos de direcao devidamente comissionados. De outra forma o TJRJ pode 
e deve capacitar os servidores de acordo com suas necessidades. 

Segundo Bacon (2014) as competências exigidas para um líder e um bom gestor 
podem ser desenvolvidas O setor público conscientizou-se também da importância crucial da 
liderança na reformulação da administração, para responder às necessidades do século XXI. O 
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desafio a ser enfrentado pelo setor público é o desafio de desenvolver e cultivar líderes, apesar 
das limitações específicas com que tem que lidar no gerenciamento dos seus recursos 
humanos. Essas incluem os limites estreitos em que se situam as remunerações dos executivos 
e dos gerentes e o recrutamento dos servidores e seus planos de carreira, assim como as 
restrições que os políticos podem impor aos servidores na seleção e na preparação dos futuros 
candidatos a líderes. Sem dúvida, o desenvolvimento da liderança deve ser abordado de forma 
holística, abraçando a totalidade do processo de gerenciamento de recursos humanos — 
recrutamento inicial, remuneração, sistemas de aposentadoria, planos de carreira, avaliação de 
desempenho e formação Kevin Bacon, mestre em economia pela London School of 
Economics e diretor do setor de práticas de administração consultiva da 
PricewaterhouseCoopers LLP, Washington D.C. 

 O que não deve ocorrer é a nomeação de qualquer servidor para as funções de 

gestão e de liderança como a de chefe de serventia de 1ª instância sem o atendimento a 

critérios de formação e competência previamente estabelecidos e orientados pela necessidade 

da instituição e exigidos para o bom desempenho do cargo ou função, nos moldes aspirados 

pelo CNJ. Isso é exatamente o que estabelece o inciso VI do artigo 5º. 

 

 

4.4.  APRESENTANDO O OBJETO DE PESQUISA - FUNÇÃO DE CHEFE DE 

SERVENTIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 

 

 

O TJRJ possui atualmente 752 serventias de 1ª instância. Na análise de 100 

serventias de 1ª instância constatou-se que cerca de 58% a função de chefe de serventia de 1ª 

instância são ocupadas por analista judiciário (cargo que exige 3ª grau) e o restante (42%) são 

ocupados por técnicos judiciários (cargos de 2º grau). (fonte – dados obtidos de pesquisa 

realizada no departamento de pessoal da Corregedoria Geral de Justiça em agosto de 2017) 

Importante destacar que a função de chefe de serventia de 1ª instância (antes 

denominado Escrivão, alterado depois para responsável pelo expediente) é uma função de 

confiança de livre nomeação e exoneração pelo magistrado responsável pela serventia 

conforme o artigo 5º da lei estadual 4620 de 11 de outubro 2005: 

“*Art. 5° - A chefia de serventia judicial de primeira instância é função de confiança 
de livre indicação do magistrado titular, dentre os ocupantes de cargo de Analista 
Judiciário ou Técnico de Atividade Judiciária, sem especialidade, comprovadamente 
capacitados para a função e que não tenham desabonadoras em sua folha funcional, 
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na forma de Resolução a ser estabelecida pelo Conselho da Magistratura.(grifo 
nosso) 

§ 1° - Ao servidor que se encontrar na direção de serventias de Juízo e de Juizados 
Especiais é conferida a denominação funcional de Chefe de Serventia. 
§ 2° - É vedada a nomeação para os cargos de que trata esta Lei de pessoas que 
estejam respondendo ou sofrido sanção por ato de improbidade administrativa, 
conforme Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992, ou ainda se enquadrem nas 
condições de inelegibilidade da Lei Complementar Federal n° 135, de 04 de junho de 
2010 e do inciso XXIX do Art. 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.* 
Nova redação dada pela Lei 6471/2013.” 

 

Os servidores designados para o exercício da função de chefe de serventia de 1ª 

instância têm as atribuições definidas no código e organização e divisão judiciárias do Estado 

do Rio de Janeiro (CODJERJ) e na consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça. 

O artigo 150 da consolidação normativa descreve algumas destas atribuições como adiante se 

vê: 

Art. 150. Ao Escrivão ou Responsável pelo Expediente Chefe de Serventia, 

hierárquica e funcionalmente subordinados ao Juiz, incumbe, dentre outras funções e 

deveres: 

(Redação do caput do artigo alterada pelo Provimento CGJ n.º 38/2015, publicado 
no D.J.E.R.J. de 29/06/2015) 

I - exercer todas as atribuições de direção de serventia previstas na legislação em 
vigor; 

II - exercer a chefia direta da serventia, organizando, comandando e supervisionando 
todos os seus serviços e atividades, segundo as diretrizes traçadas pelo respectivo 
Juiz, obedecidas as instruções gerais baixadas pela Corregedoria Geral da Justiça; 

III - cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais e os preceitos legais 
vigentes; 

IV - comparecer, diariamente, à serventia do juízo, cumprindo a carga horária de 
trabalho que lhe for estabelecida; 

V - controlar e organizar as férias e licenças dos seus subordinados e demais 
servidores vinculados à serventia, submetendo, quando necessário, as respectivas 
escalas e requerimentos à aprovação do Juiz; 

VI - controlar a frequência diária dos servidores vinculados à sua serventia, em livro 
ou outro meio apropriado; 

VII - manter a serventia aberta e em regular funcionamento durante o horário de 
expediente; 

VIII - providenciar para que interessados e partes sejam atendidos nos prazos 
estabelecidos em lei e nesta Consolidação; 
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IX - organizar e manter em ordem o arquivo da serventia, de modo a permitir a 
localização imediata dos autos, papéis e livros encerrados; 

X - exercer a administração do pessoal em exercício ou vinculado funcionalmente à 
sua serventia, zelando pela manutenção da disciplina, da ordem e da hierarquia; 

XI - observar e fazer observar a relação de subordinação hierárquica mantida com o 
Juiz e com os órgãos da Administração Superior do Poder Judiciário 

XII - processar pessoalmente os feitos que lhe forem distribuídos em razão de lei ou 
por determinação expressa do Juiz ou da Corregedoria Geral da Justiça, 
especialmente os processos disciplinares instaurados; 

XIII - distribuir os serviços da serventia, designando os servidores responsáveis por 
cada atribuição, inclusive as de processamento; 

XIV - zelar pela boa imagem da Justiça, prestigiando e estimulando a probidade, a 
produtividade, a celeridade e a qualidade dos serviços; 

XV - responsabilizar-se pela preparação técnica e constante aperfeiçoamento dos 
seus subordinados, mediante supervisão e orientação pessoal, além de indicação para 
curso e treinamento oficiais; 

XVI - lavrar, ou fazer lavrar, os atos e termos dos processos a seu cargo, 
subscrevendo, quando for o caso, os redigidos pelos demais servidores; 

XVII - lavrar certidões próprias do seu ofício, sobre as quais aporá a sua pública fé, 
observadas as disposições legais pertinentes, inclusive as relativas ao sigilo 
processual; 

XVIII - elaborar os relatórios estatísticos do Juízo das serventias não informatizadas; 

XIX - exercer a guarda e o controle do material permanente e de consumo, 
solicitando o que for necessário ao setor próprio do Tribunal de Justiça, ou designar 
servidor para fazê-lo; 

XX - zelar pela realização das audiências, pela regularidade dos livros e pelo fiel 
registro das petições iniciais, audiências, sentenças e demais atos sujeitos a tal 
procedimento; (Redação antiga) 

XX - zelar pela realização das audiências, pela regularidade dos livros e pelo fiel 
cadastramento das petições inicias; (Inciso alterado pelo Provimento CGJ nº 
58/2011, republicado no D.J.E.R.J. de 17/10/2011) 

XXI - prestar informações sobre o andamento dos processos ou designar servidor 
para fazê-lo, sendo vedada a prestação de informação por telefone ou por e-mail; 

XXII - providenciar a extração de cartas, formais, guias, ofícios e demais 
expedientes, nos termos da legislação em vigor; 

XXIII - fazer afixar em local visível na serventia tabela de custas e valores; 

XXIV - zelar pelo perfeito recolhimento das custas e despesas devidas, fiscalizando 
e reprimindo as exigências descabidas e os valores indevidos; 

XXV - sugerir ao Juiz, dentre os servidores da serventia, o seu substituto legal; 
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XXVI - cumprir e fazer cumprir as rotinas de instruções administrativas baixadas 
pela Corregedoria Geral da Justiça, especialmente aquelas necessárias ao 
cumprimento dos atos que não dependem de despacho judicial, nos termos da 
legislação em vigor; 

XXVII - tratar com urbanidade as autoridades constituídas, os advogados e o 
público em geral; 

XXVIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e privada; 

XXIX - facilitar, por todos os meios e formas, as atividades de inspeção, fiscalização 
e correição (ordinária e extraordinária) por parte das autoridades judiciárias 
competentes; 

XXX - fiscalizar o correto recolhimento dos tributos e demais valores devidos; 

XXXI - levar ao conhecimento do Juiz as irregularidades que extrapolem sua alçada 
de resolução; 

XXXII - praticar, às suas expensas, os atos que deva renovar por culpa sua; 

XXXIII - exercer outras atribuições e tarefas que lhe sejam ordenadas pelo Juiz; 

XXXIV - certificar, com antecedência de pelo menos 5 (cinco) dias da audiência, se 
todas as diligências necessárias para sua realização foram concretizadas, suprindo as 
irregularidades ou omissões e fazendo conclusões dos autos, se for o caso, podendo 
designar servidor para fazê-lo; 

XXXV - fornecer ao Juiz que tenha atuado durante o mês em referência, certidão de 
autos conclusos; 

XXXVI - acompanhar os indicadores de desempenho, monitorando os dados 
estatísticos do cartório mensalmente, através dos relatórios expedidos pelo sistema; 

XXXVII - abrir diariamente o correio eletrônico da serventia, ou designar servidor 
para fazê-lo; 

XXXVIII - zelar pelo correto encaminhamento dos autos a outras unidades deste 
Tribunal, sendo vedada a utilização de grampos, de folhas dobradas ou grampeadas à 
contra capa, salvo determinação Judicial em contrário; 

XXXIX - verificar, nos pedidos de desarquivamento, a exatidão da informação do 
processo no sistema informatizado - DCP, providenciando, se necessário, a alteração 
que garanta a fidedignidade da informação, ou designar servidor para fazê-lo; 

XL - zelar pela exclusão da mensagem de "petições a serem juntadas", que foram 
encaminhadas através dos serviços de Protocolo (PROGER'S) informatizados no 
sistema DCP, nos casos em que comprovadamente seja impossível a juntada física 
das petições, na forma prevista nesta Consolidação 

Parágrafo único. Por delegação do Magistrado, o Chefe de Serventia, deverá: 

(Redação alterada pelo Provimento CGJ n.º 38/2015, publicado no D.J.E.R.J. de 
29/06/2015) 

I - anotar, diariamente, no livro de ponto a falta dos serventuários; (Redação antiga) 
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I - anotar, diariamente, no Livro de Ponto a falta dos Serventuários, verificando se 
todos o assinaram e se lançaram corretamente o horário de entrada e saída, mesmo 
que nele não contenha espaço próprio para anotação de horário; (Redação do Inciso 
alterada pelo Provimento CGJ nº 71/2012, publicado no DJERJ de 21/12/2012) 

II - anotar a licença médica ou para acompanhar pessoa da família, somente após a 
comprovação pelo servidor de solicitação da licença; 

III - proceder à seguinte anotação: "licença médica ou para acompanhar pessoa de 
família em processamento", enquanto o servidor não comprovar o deferimento da 
licença; 

IV - anotar, deferida a licença, no livro ponto. Indeferida, anotará a falta. 

Art. 152. Ao Chefe de Serventia, assim como ao dirigente da Unidade 
Organizacional, quando da instalação ou mudança de suas dependências caberá: 

(Redação do caput do artigo alterada pelo Provimento CGJ n.º 38/2015, publicado 
no D.J.E.R.J. de 29/06/2015) 

I - comunicar ao órgão responsável pelo cadastro das serventias judiciais da 
Corregedoria Geral da Justiça qualquer alteração ocorrida nos dados cadastrais; 

II - encaminhar ao órgão responsável pelo cadastro das serventias judiciais da 
Corregedoria Geral da Justiça cópia da ata de instalação constando a denominação, o 
endereço e o número do telefone do órgão criado e instalado. 

Art. 156. Ao Chefe de Serventia caberá, ademais: 

(Redação do caput do artigo alterada pelo Provimento CGJ n.º 38/2015, publicado 
no D.J.E.R.J. de 29/06/2015) 

I - designar servidores para a operação dos serviços informatizados, segundo as 
necessidades cartorárias, de modo a prover: 

a) adequada utilização do equipamento, 

b) rotatividade na utilização de rotinas e procedimentos; 

II - Indicar o pessoal a ser cadastrado no sistema, com o respectivo nível de acesso; 

III - indicar o servidor que, no âmbito da serventia, gerenciará o sistema, o consumo 
de material e a comunicação de interrupções, defeitos ou outros impedimentos à sua 
plena utilização; 

IV - providenciar o correto cadastramento no sistema de todos os feitos, inclusive os 
administrativos; 

V - assegurar que os documentos salvo força maior, somente sejam emitidos pelo 
sistema, notadamente mandados, alvarás, traslados, certidões, ofícios, expediente de 
atos de comunicação processual por via postal; 

VI - comunicar ao Juiz de Direito a que estiver vinculado, bem como ao órgão de 
informática e à Corregedoria-Geral da Justiça, os fatos que impeçam a plena 
utilização do sistema; 

VII - assegurar o imediato lançamento, no terminal de computador, de toda e 
qualquer movimentação dos processos autuados nas respectivas serventias. 
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Art. 160-A. O Chefe de Serventia judicial de primeira instância, ou quem o 
substitua, emitirá a certidão de admissão da execução pelo juiz prevista no artigo 
828 do Código de Processo Civil, sempre que a mesma for requerida pelo credor. 

Art. 172. A administração interna das escrivanias deverá observar os princípios da 
legalidade e da eficiência e será organizada segundo o padrão do processamento 
integrado em equipes, sendo exercida pelo Chefe de Serventia, sob a supervisão do 
Juiz de Direito em exercício na vara. 

(Redação do caput do artigo alterada pelo Provimento CGJ n.º 38/2015, publicado 
no D.J.E.R.J. de 29/06/2015) 

Parágrafo único. A gerência do cartório deverá ser voltada para o atendimento dos 
seguintes objetivos: 

I - unificação da metodologia de trabalho visando ao melhor gerenciamento das 
atividades cartorárias; 

II - simplificação dos procedimentos a serem adotados nas diversas áreas de 
aplicação dos serviços judiciais; 

III - capacitação dos servidores para desempenho das diversas etapas do 
processamento integrado; 

IV - fortalecimento da função de chefia e liderança do Escrivão ou Responsável pelo 
Expediente Chefe de Serventia e seu constante aprimoramento; 

(Redação do inciso alterada pelo Provimento CGJ n.º 38/2015, publicado no 
D.J.E.R.J. de 29/06/2015) 

V - aperfeiçoamento dos serviços judiciários. 

 

Apenas com esta pequena descrição das atribuições deste servidor, contida na 
Consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, tem-se a importância desta função 
na estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e o quanto é 
importante ter lotado ali, um servidor capacitado, qualificado e possuidor das competências 
necessárias para o exercício das funções de Chefe de serventia. 

 

 

4.5.  GESTÃO POR COMPETÊNCIA 

 

 

Diante das atribuições da função do chefe de serventia de 1ª instância, elencadas no 

tópico anterior, importante conhecer quais competências este servidor necessita ter para um 

bom desempenho na referida função. 
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 O conceito de competência pode variar sob diversos aspectos, segundo Boyatzis e Mc 

Clelland (apud Fleury e Fleury 2001) a escola anglosaxônica entende competência como um 

estoque de qualificações (conhecimentos, habilidades e atitudes) que credenciam a pessoa a 

realizar determinado trabalho. Já a escola francesa, segundo Le Boterf e Zarifian (apud Fleury 

e Fleury 2001) associa competência não a um conjunto de qualificações do indivíduo, mas 

sim às realizações da pessoa em determinado contexto, ou seja aquilo que ela produz no 

trabalho. 

Importante valer-se das lições do professor Ethel Airton Capuano (2015) que em 

seu artigo - Gestão por competências no setor público: experiências de países avançados e 

lições para o Brasil, aborda um comparativo do desenvolvimento da tecnologia social de 

gestão por competências em países como Bélgica, França, Reino Unido e Estados Unidos da 

América. 

 A Bélgica exigiu do governo flamengo uma visão perspectiva de longo prazo, no 

sentido de prover os servidores públicos de competências para lidar não somente com os 

problemas presentes, mas também com desafios futuros. Os valores essenciais exigidos de 

todos os servidores seriam, inicialmente quatro: orientação ao cliente, confiabilidade, 

colaboração e melhoria contínua. E as categorias de competências exigidas dos membros de 

alta gestão seriam: visão, direcionamento, delegação, capacidade de persuasão, empatia em 

360º e conhecimento de gestão em contexto de governo. O atual modelo de gestão por 

competências do governo Belga é conhecido como modelo de competência 5+1, onde tem-se 

5 agrupamentos de competências genéricas ou comportamentais, são elas: efetividade pessoal, 

relações interpessoais, execução de tarefas, tratamento das informações e direcionamento e 

liderança; além de um agrupamento de competências técnicas específicas da área de trabalho, 

Capuano (2015). 

O governo francês é o único que não possui um sistema modelo de competências 

essenciais centralizado, de uso geral. Optou pela maior autonomia de cada órgão que pode 

orientar, dentro do quadro de regras e princípios de base estabelecidos para o conjunto do 

aparelho governamental, a sua política de valorização e de desenvolvimento de pessoas. 

Relevante salientar que em termos de gestão de pessoas na França, tem-se como marco desse 

movimento a Escola de gestores de recursos humanos, que consiste em uma rede ministerial 

de atores apoiando os gestores de pessoas nos ministérios; para implementação de um acordo 

sobre a formação ao longo da carreira do servidor. - Capuano (2015) 
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Os EUA introduziram essa tecnologia social de gestão por competências no setor 

público em 1990 e num primeiro momento buscaram a unificação da linguagem de 

competências entre as agências. Em um segundo momento buscaram conhecer os fatores que 

determinam a efetividade no desempenho em postos de trabalho, essa pesquisa resultou numa 

lista de 22 competências de liderança, incluindo algumas bastantes conhecidas: Capuano 

(2015) pag 379/380, Revista do Serviço Público Brasília 66 (3) jul/set 2015. 

1. Comunicação por escrito, 

2. Comunicação oral, 

3. Solução de problemas, 

4. Habilidades interpessoais 

5. Gestão de uma força de trabalho com diversidade, 

6. Visão, 

7. Pensamento criativo, 

8. Flexibilidade, 

9. Decisão, 

10. Liderança, 

11. Gestão de conflito, 

12. Autodireção 

13. Influência/negociação 

14. Planejamento e avaliação 

15. Gestão financeira, 

16. Gestão de recursos humanos, 

17. Orientação ao cliente, 

18. Consciência sobre o ambiente externo, 

19. Montagem de equipes, 

20. Gestão de tecnologias, 

21. Controles internos e 

22. Competências técnicas. 
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Essas competências eram agrupadas em cinco grandes grupos e exigidas de todos 

os servidores públicos, mas com grau de importância diferentes dependendo do nível do 

cargo. Em 1998, diante das inovações de gestão do setor privado, como “downsizing” e 

reengenharia, surgiu o modelo de competências de liderança de 1998, que confirmou as 22 

competências originais e introduziu outras cinco: 

23. Empreendedorismo, 

24. Parceria, 

25. Resiliência 

26. Habilidade política e 

27. Motivação para o serviço público 

Essas 27 competências foram agrupadas em cinco metacompetências: 

1. Liderando a mudança, 

2. Liderando pessoas, 

3. Orientação a resultados, 

4. Visão de negócios e 

5. Construindo coalizões/comunicações, 

Capuano (2015) citando Op de Beeck e Hondeghem 2010a. ressalta que na visão de 

competências essenciais executivas dos EUA, ante um mundo dinâmico nas mudanças no 

serviço público, as competências, atributos e comportamentos de liderança são mais 

importantes que as competências gerenciais. 

O professor Capuano (2015) conclui que nos últimos 30 anos a gestão por 

competências tem sido uma plataforma metodológica para a gestão meritocrática de mudanças 

em busca de melhor desempenho tanto no setor privado quanto no setor público. A gestão por 

competências vai além da capacitação e desenvolvimento de pessoas, ela oferece parâmetros 

mais técnicos e realistas para o planejamento da força de trabalho, recrutamento e seleção, 

remuneração, avaliação e retribuição por desempenho, promoção, apontamento ara cargos de 

alta gestão e sucessão. 

Com uma visão geral de quais competências seriam necessárias para os servidores 

públicos, mormente aqueles que exercem cargos/funções de liderança, resta saber qual a 
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matriz de competência do Poder Judiciário Fluminense. Pode-se encontrá-la no site do TJRJ4. 

As competências gerenciais do TJRJ estão agrupadas em seis grandes grupos: 

1. Gestão de pessoas e liderança - Capacidade de influenciar positivamente a 

equipe, mobilizando-a para os objetivos do serviço e da Instituição, estimulando o 

desenvolvimento dos servidores e promovendo um clima positivo no ambiente de trabalho. 

2. Comunicação - Capacidade para interagir com as pessoas apresentando 

facilidade para ouvir, transmitir e compreender a mensagem, observando a adequada 

utilização da linguagem. 

3. Gestão de mudanças - Capacidade de atuar como agente facilitador das 

mudanças organizacionais, contribuindo para a disseminação de novas práticas, processos e 

valores, buscando o comprometimento dos servidores de sua equipe com as mudanças 

pretendidas. 

4. Orientação para resultados - Capacidade de atuar com foco na concretização de 

objetivos e metas da unidade e da Instituição, envolvendo a equipe na obtenção dos resultados 

esperados. 

5. Gestão de unidades organizacionais - Capacidade de gerenciar recursos e 

processos inerentes a sua unidade organizacional, dentro dos critérios de qualidade 

estabelecidos pela Instituição e dos princípios da Administração Pública. 

6. Competência técnica específica - Capacidade de realizar os procedimentos e 

processos de trabalho referentes a sua área de atuação, utilizando as ferramentas, legislação e 

os sistemas informatizados pertinentes. 

Não há como falar das competências para ser chefe de serventia de 1º instância sem 

abordar mesmo que suscintamente a questão da liderança que este servidor deve exercer sobre 

os demais membros d sua equipe. Bacon (1999) defende fases para o desenvolvimento de 

líderes, tendo em vista as dificuldades impostas pelo serviço público. A primeira é o 

comprometimento do topo hierárquico com o desenvolvimento de futuros líderes. A segunda é 

o desenvolvimento das competências de liderança por meio da diversificação de tarefas, que 

decorre da realização de cursos de capacitação e da viabilização da rotatividade de funções. A 

terceira é o desenvolvimento da autoconsciência das competências de liderança através da 

aplicação da avaliação de desempenho 360º. A quarta é a ampliação de capacidades a partir da 

participação em projetos especiais. A quinta e última é a realização periódica de auditoria de 
                                                           
4 http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/esaj/esaj/matrizes-de-competencia acessado em 01 de outubro de 
2017. 
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liderança dentro da organização a partir da definição de indicadores que abrangem a 

mensuração das etapas subsequentes. Note que o autor afirma no segundo item que as 

competências de lideranças podem ser desenvolvidas através de cursos de capacitação, para 

isso deve ocorrer o comprometimento do topo hierárquico da instituição, podemos acrescentar 

que deve estar presente no planejamento estratégico da instituição. 

Pela leitura das competências descritas podemos concluir que o chefe de serventia 

de 1º instância deve possuir todas elas, pois efetivamente terá que gerir pessoas e exercer a 

liderança de sua equipe; tem que possuir habilidade de comunicação, fundamental a qualquer 

gestor e líder; tem que saber gerir mudanças eis que a sociedade está em constante evolução e 

com ela a organização também muda para se adequar as demandas sociais; tem que trabalhar 

com resultados, pois a administração moderna está baseada em metas e objetivos a serem 

alcançados; sem nenhuma sombra de dúvida, são gestores de unidades organizacionais, 

devendo possuir habilidades de gerenciamento de recursos e processos dentro dos critérios de 

qualidade estabelecidos pela instituição; além de todo conhecimento técnico jurídico inerente 

a sua serventia, por exemplo se for uma vara empresarial, conhecimento da lei de recuperação 

judicial, lei de falência, seus prazos e processos, diferente de uma vara de família ou um 

juizado especial criminal. 

De que forma estes chefes de serventias são capacitados para estas competências? 

Este é o papel da (ESAJ) que discutiremos a seguir no próximo capítulo. 

 

 

4.6. O PAPEL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA (ESAJ) 

 

 

O Tribunal de justiça do Rio de Janeiro editou a Resolução nº 7/2013 que dispõe 

sobre o exercício da função de chefe de serventia de primeira instância do Poder Judiciário do 

Estado do Rio de Janeiro. O artigo 6º impõe a capacitação deste servidor pela Escola de 

Administração judiciária, sem contudo vincular a nomeação para o exercício da função a esta 

capacitação anteriormente realizada. Já o artigo 7º afirma que enquanto o servidor permanecer 

designado para função, participará de programa de desenvolvimento gerencial da ESAJ, sendo 

submetido periodicamente à avaliação de desempenho pela DGPES. Atualmente a valiação de 



30 
 

 
 

desempenho tanto dos cursos quanto dos chefes de serventia de 1º instância não tem surtido o 

efeito esperado pela norma interna. 

Distinguir o Papel da EMERJ (Escola da magistratura do Estado do Rio de Janeiro) 

- Formar, aperfeiçoar magistrados e disseminar o conhecimento jurídico; do papel da ESAJ 

(Escola de administração judiciária) - Promover ações de capacitação para formação e 

aperfeiçoamento de servidores de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo PJERJ. É 

fundamental para não confundir as responsabilidades de cada uma delas. A parte de 

capacitação de servidores, que é o tema do presente trabalho está sem sombra de dúvidas, 

afeta a Esaj, além da imposição normativa da Resolução nº 07/2013 supra citada. 

Maria Tereza Leme Fleury e Afonso Fleury (2001) afirmam ser por meio dos 

processos de aprendizagem que a organização desenvolve competências essenciais à 

realização de suas estratégias de negócio. No poder judiciário essa aprendizagem ocorre 

através das escolas judiciais e o negócio se refere a entrega da jurisdição ao cidadão. Essa é a 

missão do poder judiciário 

Em conversas informais realizadas com servidores da ESAJ, constatou-se que as 

competências necessárias para o chefe de serventia de 1º instância são definidas pelo DEDEP 

- Departamento de Desenvolvimento de Pessoas órgão ligado a Diretoria Geral de Pessoas, 

que encaminha as necessidades para que a ESAJ providencie os cursos de capacitação. A 

ESAJ monta os cursos de capacitação e formação de acordo com a solicitação do DEDEP e da 

carga horária necessária para aquela competência específica a ser desenvolvida. 

No ano de 2004, os ocupantes do cargo de Escrivão que estavam na função de 

direção de serventia judicial, foram obrigados a participar do programa de desenvolvimento 

para o exercício da função de direção de serventia judicial. Curso desenvolvido pela ESAJ 

com 122 horas/aula cuja grade era formada por: 

Custas processuais – 18 horas 

Organização Judiciária – 18 horas 

Gestão de pessoas – 24 horas 

Administração dos processos de mudanças – 32 horas 

 Gestão do Processamento integrado – 30 horas; 

O conteúdo programático deste curso não foi trazido aqui, pois não constam mais 

dos arquivos da Esaj. Lembrando que em 2004 o sistema de arquivamento de documentos era 
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em papel, tendo em vista a tabela de temporariedade de conservação dos documentos, estes já 

foram descartados. 

A Esaj possui uma grade referentes a cursos de capacitação de gestão.onde todos os 

servidores devem cumprir 30 horas/aulas de cursos de capacitação anuais e os gestores que 

durante o ano realizarem essas 30 horas/aulas dentro dos cursos da grade informada pela Esaj 

estariam capacitados. Importante frisar que são os próprios servidores que escolhem os cursos 

que desejam fazer, dentro daqueles oferecidos. Nem todos os cursos são oferecidos nas 

comarcas do interior; não há fiscalização, acompanhamento pelo DEDEP ou pela Esaj dos 

cursos realizados pelos servidores ou chefe, apenas é verificado se os servidores concluíram 

as 30 horas de capacitação, pois caso contrário não haverá a progressão na carreira, já que os 

cursos são requisitos da progresão funcional. 

O benchmarking que será usado para verificar a atual formação dos chefes de 

serventia de 1º instância dentro das competências já estabelecidas no capítulo anterior, será o 

curso de Pós Graduação em Gestão de Pessoas oferecido pela Esaj em 2016/2017 cujo 

trabalho de conclusão de curso desta é requisito para obtenção do título de especialista em 

gestão de pessoas. O conteúdo programático desta Pós Gradução possui 380 horas assim 

distribuídas: 

Deontologia Profissional do Serividor Público- 40h 

Sociologia do Direito-40h 

Administração Pública e Políticas Públicas-36h 

Bases para uma Gestão Pública Ética e Eficiente-4h 

Metodologia da Pesquisa-20h 

Gestão Estratégica no Setor Público 36h 

Gestão de Serviços no Setor Público 24h 

Cultura Organizacional no Setor Público 28h 

Encontro de Orientação de TCC 4h 

Gestão Eficaz nos Processos de Trabalho em Unidade Judiciária 4h 

Desafios da Gestão Estratégica no Judiciário 4h 

Gestão do Conhecimento e do Capital Intelectual 20h 

Mapeamento e Gestão dos Processos de Trabalho 20h 
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Negociação e Administração de Conflitos 20h 

Liderança no Setor Público 24h 

Gestão por Competências no Setor Público 24h 

Gestão de Projetos com Pessoas 

Encontro de orientação de TCC 8h 

Desafios da Gestão de Pessoas no Judiciário 4h 

 Ao comparar o conteúdo programático da Pós Graduação e as ferramentas de 

gestão apresentadas com os cursos de capacitação oferecidos pela Esaj para os gestores do 

TJRJ em geral, visualiza-se um grande caminho de melhoria a ser percorrido para que 

possamos realmente chamar os chefes de serventia de 1º instância de gestores. 

Em 04 de julho de 2013 a Esaj adotou o Programa de Capacitação Gerencial para 

Chefes de Serventias – PCG, salientando que atualmente este curso não é aplicado como uma 

capacitação inicial aos chefes de serventias recém nomeados. 

 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL PARA CHEFES DE 

SERVENTIAS - PCG 

Objetivo Geral 

Desenvolver habilidades gerenciais, capacitando o participante a gerenciar equipes 

e processos de trabalhos das serventias, zelar pelo bom atendimento do usuário e utilizar 

informações objetivas para a tomada de decisão em alinhamento com os princípios de gestão 

da qualidade e as diretrizes estratégicas do PJERJ. 

Objetivos Específicos: 

Desenvolver habilidades de comunicação interpessoal. 

Desenvolver habilidades de liderança e coordenação de equipes. 

Capacitar para a utilização de dados gerenciais como base para a tomada de 

decisão. 

Desenvolver a visão sistêmica dos processos de trabalho da serventia judicial. 

Conhecer os princípios de gestão da qualidade aplicados no PJERJ. 

Conhecer as diretrizes estratégicas do PJERJ. 
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Fornecer informações técnicas aplicáveis à gestão do processamento de feitos. 

Capacitar para a fiscalização eficaz do recolhimento das custas processuais. 

Metodologia: 

Diferenciada, de acordo com as particularidades das disciplinas, podendo-se utilizar 

aulas expositivas, promover debates e dinâmicas de grupo, bem como a utilização de recursos 

audiovisuais. 

Disciplinas: 

Sistema Integrado de Gestão (SIGA) – Introdução (SGA) CH: 4 horas 

Breve contextualização histórica 

Definição do SIGA do PJERJ 

Princípios do SIGA do PJERJ 

Benefícios do SIGA 

Composição do SIGA 

Direcionadores estratégicos 

Sistema normativo 

Estrutura organizacional 

Comunicação 

Gestão de pessoas 

Infraestrutura 

Processo de trabalho 

Medição, análise e melhoria de processos de trabalho 

Análise crítica 

Auditoria (interna e externa) e avaliações 

Ação preventiva e corretiva 

Valorizando o Usuário (VLU) CH: 12 horas 

Qualidade pessoal e organizacional 

O que é qualidade 
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Qualidade no atendimento 

Os passos de um bom atendimento 

Conscientização para a função 

Trabalho em equipe 

Como um trabalho integrado contribui para o bom atendimento 

Ética no trabalho 

A importância do atendimento ao público 

Como o usuário espera ser atendido 

Regras básicas para atender bem e melhor 

Cortesia no atendimento, capacidade de colocar-se no lugar do outro 

Cliente interno x Cliente externo 

Comunicação e relacionamento com o cliente 

Postura no atendimento personalizado 

O ciclo da comunicação 

O verbal e o não verbal 

Lidar com usuários difíceis, mas sem perder a razão 

Reconhecimento e valorização 

Motivação grupal e o trabalho de equipe 

Procedimento para o atendimento telefônico 

Importância do uso das técnicas 

Melhoria do atendimento pela interação grupal 

Gestão de Pessoas – Trabalhando em Equipe (GPO) CH: 20 horas 

Motivação 

Comunicação 

Administração de Conflitos/Negociação 

Liderança e Processos Decisórios 

Desenvolvimento de Equipes 
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Gestão por Competências 

Organizando o Ambiente de Trabalho (OAT) CH: 6 horas 

A importância da Gestão da Qualidade 

Evolução do Programa 5S para 8S 

Contextualização do Programa 8S no SIGA 

O Programa 8S 

Implantação do Programa 8S 

Análise de Dados Gerenciais – Serventias Judiciais (ADG) CH: 6 horas 

Apresentação dos objetivos do treinamento. 

Saber extrair relatórios gerenciais do sistema DCP. 

Conhecer os métodos de coleta dos principais indicadores gerenciais do DCP. 

Analisar resultados do Relatório Estatístico Consolidado. 

Entender os níveis de dependência e interferência de determinados indicadores 

sobre outros. 

Elaborar análise de dados na metodologia do SIGA, definindo metas. 

Definir ações gerenciais para melhoria do desempenho dos serviços da serventia. 

Custas Processuais (CTP) CH: 20 horas 

Custas processuais: definição 

Custas judiciais 

Custas extrajudiciais 

Taxa judiciária 

Naturezas jurídicas 

Reconhecimento e diferenciação 

Custas processuais nos diversos procedimentos (ordinário, sumário, sumaríssimo e 

especial) e nas hipóteses de cumulação de pedidos, pedido sem conteúdo econômico, pedido 

ilíquido, litisconsórcio e acordo 
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Custas processuais nas hipóteses de cumprimento de sentença (Portaria CGJ nº 

10/2012), execução por título executivo judicial, execução por título executivo extrajudicial, 

execução de honorários sucumbenciais e execução de honorários periciais 

Custas processuais em sede de Juízo fazendário 

Regra geral (art. 17, IX, da Lei Estadual nº 3.350/99), executivo fiscal e demais 

hipóteses, pessoas jurídicas de direito público (peculiaridades) 

Regra da reciprocidade (art. 166, da CNCGJ) x Exceções e isenções legais 

Custas processuais em sede de Juizados Especiais 

Momentos de cobrança de custas e taxa em sede de Juizado Especial Cível e demais 

Juizados Especiais (Criminais, Fazendários e da Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher) e recurso inominado (diversas variantes) 

Custas processuais em sede de Juízos Criminais 

Regras gerais sobre custas e taxa judiciária (ação penal privada, ação penal pública, 

ação penal privada subsidiária da pública, ação penal pública dependente de representação) e 

especificidades da Vara de Execuções Penais (VEP) 

Custas processuais em sede de Juízos Orfanológicos e de Família 

Regras gerais sobre custas e taxa judiciária, hipóteses de 

inventário/arrolamento/sobrepartilha e alvará x sobrepartilha de pequeno valor (Lei Federal nº 

6.858/80 e Aviso CGJ nº 814/2012) 

Custas processuais em sede de Juízos Empresariais 

Especificidades e peculiaridades relevantes 

Custas processuais nas hipóteses de Carta Precatória, Carta de Ordem, Carta 

Rogatória e em sede de processamento eletrônico 

Custas de Oficial de Justiça (diligência infrutífera e diligência negativa), Avaliador 

Judicial (Comarcas da capital e do interior) e Contador (combinação de valores da Tabela de 

Custas, se necessário) 

Custas processuais nas hipóteses de extinção do processo, sem análise do mérito, 

com base no art. 267, do CPC, e/ou de cancelamento de distribuição (ex.: desistência da ação) 

Recolhimento de custas judiciais e taxa judiciária 

Lei Federal nº 1.060/50 



37 
 

 
 

Lei Estadual nº 3.350/1999 

Lei Estadual nº 6.369/2012 

Decreto-Lei Estadual nº 05/75 

Portaria de Custas Judiciais 

Portaria de Custas Extrajudiciais 

Avisos, provimentos e outras normatizações referentes às custas processuais 

incidentes nos feitos da Justiça Estadual Fluminense 

Jurisprudência administrativa atualizada 

Juizados Especiais 

Lei Federal nº 9.099/95 

Lei Estadual nº 2.556/96 

Jurisprudência administrativa atualizada 

Portal eletrônico do Tribunal de Justiça/RJ e da Corregedoria Geral da Justiça/RJ: 

Legislação on-line sobre a matéria; 

Modelos de GRERJ preenchidos; 

Consultas eletrônicas. 

Palestra Sistemas Corporativos - Chefes de Serventia (PSH) CH: 6 horas 

Conteúdo informações iniciais; 

Conceituar o que é um Processo Eletrônico; 

Conceituar o que são Locais Virtuais e como utilizá-los; 

Demonstrar a visualização do processo eletrônico. 

Sustentabilidade (SSS) CH: 2 horas 

Abordar noções básicas de sustentabilidade 

Demonstrar a interface entre sustentabilidade e solidariedade 

Apresentar os programas de inclusão social desenvolvidos pelo TJ 

Apresentar as atividades desenvolvidas pelo TJ na questão ambiental 

Plano de Ação Governamental (PGG) CH: 2 horas 
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O que é receita? 

O que é despesa? 

Custeio x Investimento. 

Orçamento do TJERJ. 

PAG - Plano de Ação Governamental. 

Execução e Controle do PAG 

Carga horária total do curso: 78 horas 

Em 08 de setembro de 2016 a Esaj compilou o programa anterior da seguinte forma 

(Salientando, mais uma vez, que atualmente este curso não é aplicado como uma capacitação 

inicial aos chefes de serventias recém nomeados): 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL PARA CHEFES DE 

SERVENTIAS - PCSE 

Objetivo Geral 

Desenvolver habilidades gerenciais, capacitando o participante a gerenciar equipes 

e processos de trabalhos das serventias, zelar pelo bom atendimento do usuário e utilizar 

informações objetivas para a tomada de decisão em alinhamento com os princípios de gestão 

da qualidade e as diretrizes estratégicas do PJERJ. 

Objetivos Específicos 

Desenvolver habilidades de comunicação interpessoal. 

Desenvolver habilidades de liderança e coordenação de equipes. 

Capacitar para a utilização de dados gerenciais como base para a tomada de 

decisão. 

Desenvolver a visão sistêmica dos processos de trabalho da serventia judicial. 

Conhecer os princípios de gestão da qualidade aplicados no PJERJ. 

Conhecer as diretrizes estratégicas do PJERJ. 

Fornecer informações técnicas aplicáveis à gestão do processamento de feitos. 

Capacitar para a fiscalização eficaz do recolhimento das custas processuais. 

Metodologia 
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Diferenciada, de acordo com as particularidades das disciplinas, podendo-se utilizar 

aulas expositivas, promover debates e dinâmicas de grupo, bem como a utilização de recursos 

audiovisuais. 

Palestras 

SIGA – PROGRAMA DE CHEFES DE SERVENTIA (SIGA) CH: 3 horas 

 Breve contextualização histórica 

Definição do SIGA do PJERJ 

Princípios do SIGA do PJERJ 

Benefícios do SIGA 

Composição do SIGA 

Direcionadores estratégicos 

Sistema normativo 

Valorizando o Usuário (VALO) CH: 3 horas 

Qualidade pessoal e organizacional 

Trabalho em equipe 

Ética no trabalho 

A importância do atendimento ao público 

Regras básicas para atender bem e melhor 

Cliente interno x Cliente externo 

Comunicação e relacionamento com o cliente 

Gestão de Pessoas – Trabalhando em Equipe (GEST) CH: 3 horas 

Motivação 

Comunicação 

Administração de Conflitos/Negociação 

Liderança e Processos Decisórios 

Desenvolvimento de Equipes 

Gestão por Competências 
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Organizando o Ambiente de Trabalho (ORGT)  CH: 3 horas 

A importância da Gestão da Qualidade 

Evolução do Programa 5S para 8S 

Contextualização do Programa 8S no SIGA 

O Programa 8S 

Implantação do Programa 8S 

Administrando o Cartório – Relatórios Gerenciais (ADMC) CH: 3 horas 

Apresentação dos objetivos do treinamento. 

Saber extrair relatórios gerenciais do sistema DCP. 

Conhecer os métodos de coleta dos principais indicadores gerenciais do DCP. 

Analisar resultados do Relatório Estatístico Consolidado. 

Entender os níveis de dependência e interferência de determinados indicadores 

sobre outros. 

Elaborar análise de dados na metodologia do SIGA, definindo metas. 

Definir ações gerenciais para melhoria do desempenho dos serviços da serventia. 

Custas Processuais (CPRO) CH: 3 horas 

Custas processuais: definição 

Custas judiciais 

Custas extrajudiciais 

Taxa judiciária 

Naturezas jurídicas 

Legislação pertinente 

Processamento Eletrônico (PROC) CH: 3 horas 

Conteúdo informações iniciais; 

Conceituar o que é um Processo Eletrônico; 

Conceituar o que são Locais Virtuais e como utilizá-los; 

Demonstrar a visualização do processo eletrônico. 
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Sustentabilidade (SUST) CH: 3 horas 

Abordar noções básicas de sustentabilidade 

Demonstrar a interface entre sustentabilidade e solidariedade 

Orçamento do Poder Judiciário (PLAG) CH: 3 horas 

O que é receita? 

O que é despesa? 

Custeio x Investimento. 

Orçamento do TJERJ. 

PAG - Plano de Ação Governamental. 

Execução e Controle do PAG 

Verificação de Aprendizagem (PROVA) CH: 1 hora 

Carga horária total: 31 horas 

Recentemente, no dia 12 de setembro de 2017, o TJRJ editou o aviso da 

corregedoria Geral de Justiça nº 598/2017 que determina que todos os chefes de serventias 

que não concluíram um dos seguintes cursos: ARG- Administrando Cartórios – Relatórios 

Gerenciais, AOC- EAD – Administrando o cartório com relatórios gerenciais e T01 – 

Programa de capacitação Gerencial para chefes de serventia, deverão obrigatoriamente 

realizar o curso AOC- EAD – Administrando o cartório com relatórios gerenciais, na 

modalidade on-line. 

Em que pese a preocupação da Esaj em montar cursos de capacitação gerencial para 

os chefes de serventia, para o desenvolvimento de algumas competências de gestão e outras 

técnicas, nota-se que a carga horária do curso foi reduzida das 122 horas em 2004, para 78 

horas em 2013 e 31 horas em 2016, provavelmente devido a resistência gerada pela cultura 

organizacional de se retirar o chefe de serventia dos seu afazeres diários para capacitá-los na 

escola judiciária, haja vista que todo o serviço e responsabilidades ficarão pendentes de 

decisão durante sua ausência. 
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5. RESULTADOS 

 

 

A busca documental e a pesquisa realizada na legislação e na estrutura organizacional 

do TJRJ apontou a lei Nº 4620, de 11 de outubro de 2005.dispõe sobre a reestruturação dos 

cargos do quadro único de pessoal do PJERJ que no seu artigo 5º estabelece a função de chefe 

de serventia de 1º instância, a Consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro que estabelece as atribuições do chefe de serventia de 1º instância, 

bem como diversos atos normativos que dispõe e regulamentam a função de chefe de 

serventia de 1º instância. Já na estrutura do TJRJ temos a Diretoria Geral de Planejamento, 

Coordenação e Finança – (DGPCF) órgão encarregado pelo planejamento estratégico, a 

Diretoria Geral de Pessoas (DGPES) com destaque para o seu Departamento de 

Desenvolvimento de Pessoas (DEDEP) responsável pelo estabelecimento das competências 

necessárias ao exercício da função de chefe de serventia de 1ª instância e a Escola de 

Administração Judiciária (ESAJ) que é responsável pela formação, capacitação e 

aperfeiçoamento dos servidores naquelas competências estabelecidas pelo DEDEP, sendo 

depositada a confiança dos projetos e metas nos referidos órgãos. 

Outra observação colhida foi a extinção de cursos específicos de formação e 

capacitação da função de chefe de serventia de 1ª instância, bem como a diminuição da carga 

horária de 2004 até 2017. 

  

  

6. CONCLUSÃO 

 

 

Da análise dos resultados encontrados podemos concluir que o planejamento 

estratégico do CNJ traz orientação para profissionalização da gestão através da capacitação 

dos servidores do Poder Judiciário Nacional.  

No âmbito do planejamento estratégico do TJRJ, no tema estratégico gestão de 

pessoas, são descritos os seguintes objetivos estratégicos: valorização dos magistrados e da 

carreira da magistratura; valorização dos servidores e da carreira de serventuário da justiça; 
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aprimoramento da capacitação (grifo nosso) e das competências institucionais do TJRJ. 

Verifica-se, portanto, um alinhamento entre o planejamento estratégico do CNJ e o do TJRJ 

no tocante à importância da profissionalização da gestão e o aprimoramento da capacitação 

dos servidores. 

Se o planejamento estratégico determina a capacitação dos servidores e o tema do 

presente trabalho é a capacitação dos chefes de serventias de 1ª instância, em quais 

competências devem ser capacitados ao longo da carreira?  

As competências encontradas na página da ESAJ guardam semelhança no plano 

normativo com aquelas explanadas pela doutrina para cargos e funções de liderança. Portanto, 

sabe-se em quais competências este servidor deve ser capacitado e treinado. Mais uma vez 

encontra-se um alinhamento entre as vinte e sete competências trazidas pela doutrina e 

agrupadas em cinco grandes grupos (Capuano 2015) com aquelas estabelecidas pelo TJRJ 

através do DEDEP contidas na página da ESAJ. Todavia os cursos ofertados pela ESAJ em 

sua grade regular, a exemplo do Aviso 598/2017, não agregam o conhecimento e as 

ferramentas capazes de garantir, em tese, uma capacitação eficaz a abranger as competências 

descritas na própria página da ESAJ, a uma porque o quantitativo de horas/aulas exigidos é, 

em regra, de 30 horas por ano conforme Resolução nº 07/2016 do conselho da magistratura; a 

duas porque hoje aquele que passa a ser designado chefe de serventia de 1ª instância somente 

necessita realizar o curso de análise de relatório gerencial de 20 horas aulas conforme Aviso 

598/2017; a três porque a literatura estabelece que para um(a) cargo/função de chefia, com 

tantas atribuiçoes e responsabilidades como visto, são necessárias aproximadamente 27 

competências gerenciais, além é claro das competências técnicas pertinentes à área de 

atuação; a quatro, não há ferramentas de controle e avaliação periódica do desenvolvimento 

dessas competências para os chefes de serventia de 1ª instâncias.  

Tendo como referência a Pós Gradução de Gestão em Pessoas oferecida pela ESAJ aos 

servidores do Poder Judiciário de um modo geral e não especificamente aos servidores 

ocupantes de cargos ou funções de gestão, verifica-se a necessidade de que os chefes de 

serventia de 1ª instância tenham conhecimento de liderança, clima organizacional, de gestão 

de conflito com uso de ferramentas como TKI (Thomas-Kilmann Instrument), saibam realizar 

um planejamento estratégico utilizando-se de ferramentas como o BSC (Balanced Score 

Card), desenvolver tecnicamente o mapeamento do serviço, gestão de processos com 

utilização do recurso Bizagi (software de gestão de negócio), gestão de projetos com 

utilização do PMBok (Project Management Body of Knowledge), explorar a matriz swot, 
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metodologia GUT (Gravidade, urgência e tendência), dentre outras tantas ferramentas e 

matérias que não são abarcadas pelo atuais cursos da ESAJ. 

Os chefes de serventia de 1ª instância são líderes pela própria natureza da função. É 

preemente que tenham essa consciência e sejam capacitados como tais. Op de Beeck e 

Hondeghem (2010a) ressaltam que ante um mundo dinâmico nas mudanças no serviço 

público as competências, atributos e comportamentos de liderança são mais importantes que 

as competências gerenciais. 

Martins Vieira e Generali da Costa (2013) concluem em sua obra “Liderança no 

Judiciário: o reconhecimento de magistrados como líderes” que a falta de uma formação 

específica em liderança e gestão é uma das barreiras ao reconhecimento de magistrados como 

líderes. A presente conclusão aplica-se perfeitamente aos chefes de serventia de 1ª Instância e 

denotam a importância de capacitá-los nas competências de liderança. 

O TJRJ tem um grande aliado a seu favor na busca da capacitação dos chefes de 

serventias de 1ª instância que é o tempo, pois tem toda a carreira do servidor ao longo da sua 

vida profissional para atingir e aperfeiçoar a sua formação. A carga horária e a diversidade de 

matérias podem ser distribuídas ao longo dos anos como se fosse uma trilha de conhecimento 

a ser percorrida. Tendo um módulo base com uma carga horária maior de capacitação inicial e 

os demais podem ser ministrados ao longo da carreira. O que não deve ocorrer é a nomeação 

de qualquer servidor para as funções de gestão e de liderança como a de chefe de serventia de 

1ª instância sem o atendimento a critérios de formação e competência previamente 

estabelecidos e orientados pela necessidade da instituição e exigidos para o bom desempenho 

do cargo ou função, nos moldes aspirados pelo CNJ. Isso é exatamente o que estabelece o 

inciso VI do artigo 5º da Resolução 240 do CNJ, in verbis: 

VI – prover cargos em comissão e funções de confiança mediante o atendimento a 
critérios previamente estabelecidos, orientados pelas necessidades do órgão, pela 
competência exigida pelo cargo ou função e pelo reconhecimento do mérito, 
promovendo, sempre que possível, processo seletivo transparente e acessível. 

As análises e conclusões trazidas no presente trabalho visam aflorar o tema e fomentar 

o debate de novos estudos e pesquisas para viabilizar a implantação de novas formas de 

capacitação de gestores/líderes não só no TJRJ quanto nos demais Tribunais Nacionais. 
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ANEXOS  

 

 

ATO EXECUTIVO N° 123/2016 Altera e consolida o Plano Estratégico e o Plano de 
Ação Governamental (PAG) e publica a Matriz de Indicadores Estratégicos e o Relatório de 
Execução e Acompanhamento do PAG - 1º e 2º Quadrimestres de 2016. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, Desembargador LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente o disposto no art. 17, inciso XXIII, da Lei de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (LODJ), e CONSIDERANDO que a 
Resolução TJ/OE/RJ n° 33/2015 aprovou o Plano Estratégico e o Plano de Ação 
Governamental do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo os 
programas e projetos/ações da Administração Judiciária para o biênio 2015/2016 e delegando 
à Administração Superior, na forma do art. 1º, parágrafo único, a sua eventual revisão;  

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do acervo de projetos estratégicos 
aprovados pela Resolução TJ/OE/RJ n° 33/2015, conforme opinam a Comissão de Gestão 
Estratégica e Planejamento - COGEP e o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - 
CGTI; 

CONSIDERANDO que para manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro do 
Plano de Ação Governamental PAG, qualquer incidente de majoração de valores de projetos e 
ações, bem como a inclusão de novo(s) projeto(s) ou ação(ões) deverão ser compensados 
mediante exclusão ou redução de outro(s) projeto(s) ou ação(ões) já contemplados no PAG; 

CONSIDERANDO, por fim, que a aprovação da Matriz de Indicadores Estratégicos 
chancela a medição dos resultados dos projetos estratégicos e sua adequação aos objetivos da 

Administração, na forma dos arts. 9º e 10 da Resolução TJ/OE/RJ nº 16/2015, servindo ao 
amplo e transparente acompanhamento dos projetos; 

RESOLVE: 

Art.1º. Alterar e consolidar o Plano Estratégico e o Plano de Ação Governamental do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o biênio 2015 2016, nos termos dos 
Anexos I, II e III a este Ato, cabendo a toda Administração Judiciária zelar por sua fiel e 
estrita observância. 

Art.2º. Publicar o Relatório de Execução e Acompanhamento do PAG relativo aos 1º e 
2ºQuadrimestres de 2016 (referência: janeiro/16 a agosto/16) e a Matriz de Indicadores 
Estratégicos,conforme Anexos IV e V. 

Art.3º. O presente Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2016. 

Desembargador LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO 

Presidente do Tribunal de Justiça 
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RESOLUÇÃO n° 07/2016 do Conselho da Magistratura – PUBLICADO EM 06/05/2016 

Dispõe sobre os critérios para o Desenvolvimento de Pessoas nas carreiras do Quadro Único 

de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, mediante ações de capacitação.  

O CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, usando das atribuições que lhe confere o art. 9º, do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça e tendo em vista o decidido na sessão realizada em 05 de maio de 2016 
(Processo 0000142- 38.2016.8.19.0810). 
Art. 1º - Considera-se educação continuada, para fins de progressão funcional e promoção as 
seguintes atividades, que poderão ser exercidas nas modalidades presencial ou à distância, 
desde que mantenham coerência com as atividades desenvolvidas pelo servidor no Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro:  
I - Ações de capacitação oferecidas pela Escola de Administração Judiciária - ESAJ, até o 
limite de 60 (sessenta) pontos anuais; 
II - Ações de capacitação custeadas pela ESAJ ou realizadas em cooperação com instituições 
externas ao PJERJ, até o limite de 60 (sessenta) pontos anuais, que serão consideradas ações 
de capacitação realizadas por intermédio da ESAJ;  
III - eventos realizados por unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro e reconhecidas, previamente, pela ESAJ como atividade de capacitação, até o limite 
de 60 (sessenta) pontos anuais;  
IV - cursos externos, inclusive os oferecidos pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro (EMERJ), desde que não exista curso similar oferecido pela ESAJ, limitados a 30 
(trinta) pontos anuais;  
V - cursos de graduação e pós graduação - lato e stricto sensu, integralmente concluídos em 
instituição de ensino legítima e credenciada ao Sistema Educacional, preservando-se os 
critérios do inciso IV, até o limite de 60 (sessenta) pontos anuais;  
VI - Eventos em parceria ESAJ/EMERJ, até o limite de 60 (sessenta) pontos anuais.  
Parágrafo Único - São ações de capacitação: cursos presenciais e à distância; treinamentos em 
local de trabalho; cursos de especialização e aperfeiçoamento; grupos formais de estudo; 
workshops; seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e 
que atendam aos interesses institucionais e que tenham coerência entre o conteúdo 
programático da ação de capacitação com as atividades profissionais desempenhadas e a 
lotação do servidor.  
Art. 2º - Serão atribuídos pontos para progressão funcional e para promoção aos servidores 
que participarem das ações de capacitação, desde que observados os critérios: I - A existência 
de coerência entre o conteúdo programático da ação de capacitação e a atuação profissional e 
lotação do participante, a serem demonstradas no momento de sua inscrição e avaliada pela 
ESAJ;  
II - a formalização da anuência do gestor do participante;  
III - a aprovação do participante na ação de capacitação; Art. 3º - Não será prejudicado o 
cômputo de pontos para progressão funcional e para promoção ainda que sobrevenha, durante 
a realização da ação de capacitação, mudança da unidade de lotação que comprometa a 
coerência mencionada no artigo 1º.  
Art. 4º - Serão atribuídos pontos para progressão funcional e promoção aos servidores que 
atuarem na ESAJ na qualidade de servidores-instrutores ou tutores, sendo 2 (dois) pontos por 
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hora de curso ministrado, observado o limite de 60 (sessenta) pontos anuais.  
Art. 5º - Os cursos de Especialização Lato Sensu oferecidos pela ESAJ poderão ser pontuados 
até o limite de 60 (sessenta) pontos por 2 (dois) anos consecutivos, desde que no primeiro ano 
a carga horária exceda 30h e no segundo ano o participante conclua ocurso com 
aproveitamento.  
Art. 6º - Os eventos realizados por outras unidades organizacionais do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro, à exceção dos promovidos pela EMERJ, poderão ser reconhecidos 
como atividade de capacitação, pela ESAJ, desde que sejam observadas as seguintes 
condições:  
I - o gestor da unidade organizacional, responsável pelo desenvolvimento e realização do 
evento, deverá encaminhar à ESAJ, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias anteriores ao início da 
divulgação, a solicitação de reconhecimento como atividade de capacitação, acompanhada de 
informações acerca da programação e indicação do público alvo.  
II - as informações encaminhadas deverão conter a descrição dos seus objetivos, 
apresentando: a) conteúdo programático; b) carga horária; c) local de realização; d) nomes de 
professores ou palestrantes; e) nos casos aplicáveis, indicação das instituições que apoiam ou 
coparticipam da sua organização.  
III - a ESAJ, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento do pedido, 
procederá a análise quanto à existência de coerência entre o conteúdo programático do evento 
e a atuação profissional do público alvo indicado e informará ao gestor da unidade 
organizacional, quais os cargos e especialidades das carreiras do Quadro Único de Pessoal do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro que terão atribuídos pontos para progressão 
funcional e para promoção;  
IV - a unidade organizacional responsável pelo desenvolvimento e realização do evento 
poderá divulgar a relação dos servidores aos quais serão atribuídos pontos para progressão 
funcional e para promoção, observado o estabelecido pela ESAJ;  
V - encerrado o evento, a unidade organizacional responsável pelo seu desenvolvimento e 
realização encaminhará à ESAJ, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, listagem contendo o 
nome e assinatura, matrícula, cargo, especialidade e unidade de lotação dos servidores 
concluintes, conforme modelo de lista de presença fornecida pela ESAJ;  
VI - a ESAJ procederá ao cômputo dos pontos para progressão funcional e para promoção 
exclusivamente dos servidores do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro indicados na análise prévia à realização do evento.  
VII - a unidade organizacional responsável pelo desenvolvimento e realização do evento 
deverá fazer constar em todo o material de divulgação, impresso ou eletrônicos, tratar-se de 
evento reconhecido pela ESAJ.  
§ 1º - Aos eventos previstos no caput deste artigo serão atribuídos dois pontos por hora de 
capacitação, até o limite de 60 (sessenta) pontos.  
§ 2º - O registro nos sistemas da ESAJ quanto às participações nos eventos/cursos externos 
ocorrerá somente nos casos de atribuição de pontos, sendo vedado para outros fins.  
Art. 7º - Serão atribuídos pontos para progressão funcional e para promoção aos servidores 
que participarem de eventos ou cursos promovidos pela EMERJ, mediante emissão, pela 
EMERJ, observados os critérios mínimos de frequência e/ou aprovação, de documento 
comprobatório da participação do servidor no curso ou evento e da carga horária cumprida;  
§1º - O documento de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por informação, 
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individualizada por servidor, contida em sistema informatizado ao qual a ESAJ tenha acesso.  
§ 2º - O Curso de Especialização para a carreira da magistratura, promovido pela EMERJ, 
será computado como cursos e eventos externos, desde que não haja possibilidade de serem 
oferecidos pela ESAJ, limitados a 30 (trinta) pontos anuais, independente do número de 
módulos concluídos.  
§ 3º - Para fins de reconhecimento de pós graduação e pontuação equivalente, o curso não 
poderá ter sido pontuado na forma do parágrafo anterior. 
§ 4º - O requerimento para o cômputo da pontuação relativa a cursos e eventos de capacitação 
presencial realizados na EMERJ, deverá ser feito preferencialmente por correio eletrônico, 
contendo nome, matrícula, lotação, número de inscrição, evento realizado e período.  
Art. 8º - Consideram-se ações de capacitação na modalidade a distância - EaD, cursos on line, 
palestras, vídeos ou qualquer outro meio de tecnologia da informação que se enquadre nesta 
modalidade de ensino;  
§ 1º - Os cursos externos dependerão de autorização prévia do Serviço de Capacitação à 
Distância, concedido no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data do requerimento que 
deverá ser feito através de correio eletrônico, mencionando o curso, nome, matrícula, lotação 
do servidor e telefone de contato.  
§ 2º - Nos casos previstos no parágrafo anterior, caberá ao servidor solicitar o cômputo dos 
pontos por correio eletrônico, apresentando certificado de conclusão do curso contendo nome 
e data de realização, e informando, ainda, matrícula, cargo e lotação.  
Art. 9º - Serão atribuídos pontos para progressão funcional e para promoção aos servidores 
que participarem de eventos ou cursos externos, desde que observadas as seguintes condições:  
I - emissão, pela entidade organizadora, de documento comprobatório da aprovação do 
servidor, quando se tratar de curso ou sua participação no evento;  
II - eventos de capacitação, nos termos do parágrafo único, do art. 1º; 
III - apresentação, pelo servidor, de declaração emitida pela entidade organizadora do evento 
ou do curso externo, em que conste o conteúdo programático e a respectiva carga horária 
cumprida;  
Art. 10 - Não serão consideradas atividades de capacitação passíveis de atribuição de pontos 
para progressão funcional e para promoção dos servidores do Quadro Único de Pessoal do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro:  
I - reuniões de trabalho;  
II - reuniões de análise crítica;  
III - cursos preparatórios para concurso, exceto:  
a) cursos de especialização da EMERJ, nos termos do § 2º, art. 7º;  
b) cursos preparatórios às carreiras do Ministério Público, da Defensoria Pública e da 
Procuradoria do Estado, desde que promovidos pelas unidades responsáveis pela capacitação 
e aperfeiçoamento das respectivas instituições, cuja atribuição de pontos, entendido como 
cursos e eventos externos, limitados a 30 (trinta) pontos anuais;  
IV - eventos de visitação à teatros, museus e afins;  
V - implementação de rotinas administrativas;  
VI - auditor interno em treinamento.  
Art. 11 - Serão atribuídos pontos para progressão funcional e para promoção apenas às 
atividades de capacitação concluídas que se enquadrarem nos critérios previstos nesta 
Resolução, desde que sua duração total não seja inferior a 60 (sessenta) minutos.  
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§ 1º - observados os limites anuais de pontuação serão atribuídos 2 (dois) pontos por hora de 
capacitação.  
§ 2º - nas atividades de capacitação cujo tempo de duração seja superior a sessenta minutos 
será atribuído um ponto para cada 30 (trinta) minutos de duração da atividade, 
desconsiderando-se as frações de tempos inferiores.  
Art. 12 - As ações de capacitação da Escola de Administração Judiciária serão realizadas no 
período compreendido entre 15 de janeiro e 14 de dezembro.  
Art. 13 - Fica assegurado aos servidores titulares de cargo de provimento efetivo do Quadro 
Único de Pessoal do Poder Judiciário o direito de participar de ações de capacitação 
promovidas pela ESAJ, excetuadas as seguintes hipóteses, em que fica vedada a sua 
participação: 
I - Disposição para outro órgão, mesmo que com ônus para este Poder Judiciário, ainda que a 
cessão ocorra sem prejuízo de vencimentos e vantagens, enquanto esta durar, ressalvada a 
hipótese da cessão ocorrer para outro órgão do Poder Judiciário;  
II - licenças que impliquem na cessação da percepção de vencimentos.  
§ 1º - A pontuação relativa à educação continuada será atribuída:  
I - às ações de capacitação concluídas até 31 de dezembro de cada ano;  
II - aos cursos de graduação e pós graduação, considerando-se exclusivamente aqueles cujos 
pedidos de averbação forem protocolizados até o último dia útil de cada ano, desde que 
concluídos no ano em que se requereu a averbação, ou no ano imediatamente anterior, 
validados a partir do encerramento do curso e não da expedição do certificado ou da 
declaração.  
III - para os demais cursos externos, inclusive on line, considerando-se exclusivamente 
aqueles cujos pedidos de averbação forem protocolizados até o último dia útil de cada ano, 
desde que concluídos no ano em que se requereu a averbação, validados a partir do 
encerramento do curso e não da expedição do certificado ou da declaração.  
§ 2º - Tratando-se de atividades de capacitação, inclusive cursos de graduação e pós 
graduação, cuja carga horária corresponda a uma pontuação maior do que o limite máximo 
anual de 60 (sessenta) pontos, não serão considerados para os anos seguintes os pontos 
excedentes.  
§ 3º - A responsabilidade pelo acompanhamento da pontuação lançada é do próprio servidor, o 
qual poderá, a qualquer tempo, interpor reclamação quanto a erros no lançamento dos pontos.  
§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, sendo pertinente a correção, a mesma será realizada 
sem caráter retroativo.  
Art. 14 - Ao servidor que, nos termos da Resolução nº 12/2012, deste Conselho da 
Magistratura, houver cumprido pelo menos 30 (trinta) horas, por ano, em ações de 
capacitação promovidas pela ESAJ, nos exercícios de 2004 e 2005, serão atribuídos 60 
(sessenta) pontos de educação continuada para cada um desses anos.  
§ 1º - se a carga horária a que se refere o caput deste artigo houver sido inferior a 30 (trinta) 
horas em cada exercício, serão atribuídos 2 (dois) pontos para cada hora de atividade de 
capacitação cumprida.  
§ 2º - o disposto no artigo 1º, desta Resolução, aplica se aos cursos da ESAJ realizados a 
partir de 1º de janeiro de 2006.  
§3º - O disposto no artigo 1º, I, parte final, desta Resolução, não se aplica aos cursos da ESAJ 
iniciados ou concluídos até o último dia útil de agosto de 2006.  
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Art. 15 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, expressamente a norma: Resolução CM 13/2013. 
 

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2016. 
 

Desembargador LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 240 de 09/09/2016 - Ementa: Dispõe sobre a Política Nacional de 

Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário. 

Origem: Presidência 

  

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) , no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a missão constitucional do CNJ de coordenar o planejamento e a gestão 
estratégica do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância dos princípios estabelecidos 
no art. 37 da Constituição Federal, entre eles o da eficiência; 

CONSIDERANDO o dever constitucional de proteção ao meio ambiente, nele incluído o de 
trabalho (CF, art. 170, VI, art. 225, caput, e § 1º, V e VI); 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o modelo de gestão de pessoas do Poder 
Judiciário às exigências da sociedade atual, às transformações das relações de trabalho e aos 
avanços da tecnologia da informação e da comunicação; 

CONSIDERANDO que a melhoria da gestão de pessoas é um dos macrodesafios 
estabelecidos na Estratégia Judiciário 2020, a teor da Resolução CNJ 198, 1º de julho de 
2014; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer princípios e diretrizes nacionais para 
fundamentar as práticas de gestão de pessoas nos órgãos do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO que desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes nas pessoas, 
promover meios para motivá-las e comprometê- las e buscar a melhoria contínua do clima 
organizacional e da qualidade de vida são requisitos essenciais para o alcance dos objetivos da 
instituição; 

CONSIDERANDO as recomendações contidas no Acórdão TCU 3023/2013, para que este 
Conselho oriente os órgãos do Poder Judiciário sobre a necessidade de estabelecer, entre 
outros, objetivos, indicadores e metas para as áreas de gestão de pessoas, como também 
mecanismos para que a alta administração acompanhe o seu desempenho; 

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do CNJ no Procedimento de Competência de 
Comissão 0002624-61.2014.2.00.0000, na 18ª Sessão Virtual, realizada em 30 de agosto de 
2016; 

  

RESOLVE:  

  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 1º Instituir a Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, com as 
seguintes finalidades: 

I – contribuir para o alcance dos propósitos estratégicos do Poder Judiciário e para a 
realização da justiça; 
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II – estabelecer princípios e diretrizes em gestão de pessoas e organização do trabalho; 

III – fomentar o aprimoramento da capacidade de atuação dos órgãos a partir do 
desenvolvimento profissional dos servidores e suas competências e do favorecimento à 
cooperação; 

IV – subsidiar o gerenciamento, a redução de riscos e a promoção de saúde em gestão de 
pessoas; 

V – instituir mecanismos de governança a fim de assegurar a aplicação desta política e o 
acompanhamento de seus resultados, bem como do desempenho da gestão de pessoas; 

VI – tornar públicas as premissas que fundamentam a atuação das unidades de gestão de 
pessoas. 

  

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

  

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: 

I – gestão de pessoas: conjunto de políticas, métodos e práticas de uma organização voltados a 
propiciar condições para que os trabalhadores de uma instituição possam desenvolver o seu 
trabalho, favorecendo o desenvolvimento profissional, a relação interpessoal, a saúde e a 
cooperação, com vistas ao alcance efetivo dos seus objetivos estratégicos; 

II – governança de pessoas: conjunto de mecanismos de avaliação, direcionamento e 
monitoramento da gestão de pessoas para garantir a realização da missão institucional com 
qualidade, ética, eficiência, efetividade e de modo sustentável, com redução de riscos e 
promoção da saúde; 

III – política de gestão de pessoas: conjunto de princípios e diretrizes que orientam as práticas 
em gestão de pessoas, com vistas à obtenção de resultados desejados pelo servidor, pela 
instituição e pela sociedade; 

IV – princípios: crenças e valores institucionais e profissionais que apoiam e norteiam as 
relações de trabalho e sustentam as diretrizes de atuação da área de gestão de pessoas; 

V – diretrizes: instruções, orientações ou indicações direcionadas às ações fundamentais em 
gestão de pessoas e que devem ser consideradas no planejamento e na execução; 

VI – eficiência: grau de otimização na utilização, conservação e desenvolvimento dos 
recursos potenciais e atuais na consecução dos fins do Poder Judiciário; 

VII – efetividade: grau de atingimento dos resultados na consecução dos fins constitucionais e 
legais do Poder Judiciário; 

VIII – ambiente de trabalho: conjunto de fatores, como bens, instrumentos, processos e meios 
de natureza material e imaterial que condiciona e organiza, e no qual são exercidas atividades 
laborais; 

IX – processo de trabalho: conjunto de recursos e atividades organizadas e inter-relacionadas, 
desenvolvidas individualmente ou em equipe, que transformam insumos e produzem serviços; 

X – condições de trabalho: características do ambiente de trabalho, os recursos e a mediação 
física-estrutural e organizacional para o trabalho humano; 
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XI – organização do trabalho: conjunto de normas, instruções, práticas e processos que 
modulam as relações hierárquicas e competências, os mecanismos de deliberação, a divisão e 
o conteúdo dos tempos de trabalho, o conteúdo das tarefas, os modos operatórios, os critérios 
de qualidade e de desempenho; 

XII – cooperação: mobilização, pelas pessoas, de seus recursos subjetivos para, juntas, 
superarem coletivamente as deficiências e contradições que surgem da própria natureza ou da 
essência da organização prescrita do trabalho e da concordância entre singularidades, por 
meio da construção dialogal de regras informais, técnicas e éticas, que orientam o trabalho 
real; 

XIII – cooperação horizontal, vertical e transversal: respectivamente, a cooperação entre os 
pares e os membros de equipes de trabalho; entre os ocupantes de diferentes níveis da linha 
hierárquica sempre no duplo sentido ascendente-descendente; entre trabalhadores da 
organização e usuários, beneficiários, auxiliares e advogados, assim como com integrantes de 
outras instituições correlatas; 

XIV – variabilidade: a variação, de caráter ineliminável e imprevisível, dos diversos 
elementos de uma situação de trabalho, envolvendo os aspectos intra e interindividual, 
condições técnicas, organizacionais, ambientais e suas interações; 

XV – competência: conjunto de saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes 
correlacionados, que devem ser mobilizados para o atingimento dos resultados 
organizacionais; 

XVI – gestão do conhecimento: processo de identificação, maximização, codificação e 
compartilhamento do conhecimento organizacional; 

XVII – gestor: magistrado ou servidor que exerce atividades com poder de decisão, liderança 
de indivíduos e de equipes e, por meio de gestão de pessoas, de recursos, das condições 
organizacionais e de processos de trabalho, viabilizando o alcance dos resultados 
institucionais; 

XVIII – grupo gestor: colegiado de gestores e/ou representantes com a finalidade de analisar, 
discutir e deliberar sobre melhorias que visem ao alcance dos resultados estratégicos; 

XIX – grupos de trabalho: coletivos de servidores e/ou magistrados constituídos para discutir 
questões relativas ao planejamento estratégico e às diretrizes que dizem respeito a seu 
trabalho, com objetivo de propor melhorias ou realizar avaliação do trabalho; 

XX – representantes: servidores e magistrados integrantes dos grupos gestores ou grupos de 
trabalho. 

  

CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS 

  

Art. 3º A Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário será orientada pelos 
seguintes princípios: 

I – valorização dos magistrados e servidores e de sua experiência, conhecimentos, habilidades 
e atitudes; 
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II – promoção da saúde, vista como dinâmica de construção contínua, tendo como referência 
um estado de completo bem-estar físico, mental e social (preâmbulo da Constituição da 
Organização Mundial de Saúde) e tendo a vivência no trabalho como recurso fundamental; 

III – aprimoramento contínuo das condições de trabalho desde a concepção ergonômica dos 
espaços, instrumentos e processos de trabalho, abrangendo o retorno da experiência de 
servidores, magistrados e demais envolvidos; 

IV – promoção da cultura de valorização social do trabalho, como elemento indispensável à 
dignificação humana, ao desenvolvimento das organizações e aos fins constitucionais do 
Poder Judiciário; 

V – promoção da cultura orientada a resultados, com foco no aperfeiçoamento da eficiência, 
da qualidade e da efetividade dos serviços prestados à sociedade, na consecução dos fins 
jurídicos e metajurídicos da Jurisdição; 

VI – alinhamento do desenvolvimento profissional ao desenvolvimento institucional, 
conforme os objetivos estratégicos, os valores do serviço público judiciário e da magistratura; 

VII – reconhecimento de que as atividades desempenhadas exigem competências específicas e 
o aprendizado individual e coletivo contínuo vinculado à experiência de trabalho; 

VIII – reconhecimento de que as instituições são responsáveis pela identificação e pela 
promoção de ações de desenvolvimento de pessoas; 

IX – estímulo ao desenvolvimento de talentos, ao trabalho criativo e à inovação; 

X – práticas em gestão de pessoas pautadas, entre outros, pela ética, cooperação, eficiência, 
eficácia, efetividade, isonomia, publicidade, mérito, transparência e respeito à diversidade; 

XI – fomento à gestão do conhecimento e ao desenvolvimento das competências e da 
aprendizagem contínua baseada no compartilhamento das experiências vividas no exercício 
profissional; 

XII – respeito à diversidade e à consideração da variabilidade pessoal, das tarefas, dos 
contextos de produção e das condições de trabalho para a concepção e a implementação de 
mecanismos de avaliação e de alocação de recursos; 

XIII – garantia de acessibilidade a todos do Poder Judiciário, com a adaptação do meio e a 
remoção de barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais, de modo a 
promover o amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência às suas dependências, aos 
serviços que prestam e às respectivas carreiras; 

XIV – caráter participativo da gestão, com fomento à cooperação vertical, horizontal e 
transversal. 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES DE GESTÃO DE PESSOAS 

Seção I 

Do Planejamento em Gestão de Pessoas 

  

Art. 4º São diretrizes para o planejamento das ações relacionadas à gestão de pessoas: 
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I – instituir e executar plano estratégico de gestão de pessoas, alinhado ao planejamento 
estratégico nacional do Poder Judiciário e institucional do órgão, bem como às diretrizes desta 
Política, com objetivos, indicadores, metas e planos de ação específicos; 

II – garantir que os responsáveis pela área de gestão de pessoas participem efetivamente do 
planejamento, da execução e do aprimoramento da estratégia do órgão; 

III – assegurar a gestão participativa, com a integração de representantes de magistrados e 
servidores nos grupos gestores; 

IV – zelar pela instituição e pela manutenção de carreiras que permitam progressão 
remuneratória e desenvolvimento do servidor ao longo da vida profissional; 

V – fomentar o compartilhamento da experiência, a deliberação coletiva e a cooperação 
vertical, horizontal e transversal; 

VI – garantir os recursos necessários ao cumprimento dos objetivos da gestão de pessoas, 
como pessoal, orçamento, mecanismos organizacionais, infraestrutura e tecnologia da 
informação; 

VII – instituir e manter carreiras que permitam progressão remuneratória e desenvolvimento 
do servidor ao longo da vida profissional, zelando para que não haja distinção entre carreiras 
de servidores de diferentes graus de jurisdição; 

VIII – criar e fortalecer mecanismos que estimulem o desenvolvimento e a retenção dos 
talentos; 

IX – dimensionar, distribuir e avaliar a força de trabalho a partir do estabelecimento de 
critérios de análise da produção que contemplem as competências requeridas, a variabilidade 
das condições de atuação, as necessidades do órgão e dos serviços prestados à sociedade, a 
otimização das quantidades de atos realizados em relação ao grau de atingimento dos fins 
jurídicos e metajurídicos da jurisdição. 

  

Seção II 

Da Seleção, do Ingresso e da Lotação de Servidores 

  

Art. 5º São diretrizes para a seleção, o ingresso e a lotação de servidores: 

I – zelar para que os concursos públicos privilegiem a seleção de candidatos com 
conhecimentos e habilidades compatíveis com os requisitos e as competências dos cargos, em 
condições de igualdade e acessibilidade; 

II – garantir que todo servidor recém-ingresso participe de programa de ambientação 
composto, dentre outras, por atividades relacionadas à estrutura orgânica, plano estratégico, 
processos de trabalho, integração, saúde no trabalho, benefícios, segurança da informação e 
gestão de pessoas; 

III – distribuir a força de trabalho de forma equânime, de modo a assegurar a realização dos 
fins do Poder Judiciário de acordo com as necessidades operacionais do órgão e de cada 
unidade, considerando as condições de variabilidade; 

IV – movimentar servidores de acordo com a necessidade do órgão, as atribuições do cargo e 
as competências individuais, mediante procedimento transparente, devendo ser mantido banco 
de talentos e de interesses; 
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V – definir formalmente perfil profissional desejado para as posições de liderança de pessoas; 

VI – prover cargos em comissão e funções de confiança mediante o atendimento a critérios 
previamente estabelecidos, orientados pelas necessidades do órgão, pela competência exigida 
pelo cargo ou função e pelo reconhecimento do mérito, promovendo, sempre que possível, 
processo seletivo transparente e acessível. 

  

Seção III 

Do Acompanhamento e do Desenvolvimento de Servidores 

  

Art. 6º São diretrizes para o acompanhamento e o desenvolvimento de servidores: 

I – adotar mecanismos de gestão de desempenho baseados em competências que contemplem 
o planejamento, o acompanhamento e a avaliação do desempenho dos servidores, assim como 
técnicas de feedback e compartilhamento de experiências; 

II – desenvolver a gestão de desempenho baseada na realidade do trabalho e que considerem a 
qualidade, a eficiência e a efetividade das ações desenvolvidas, assim como a variabilidade 
das condições de desempenho; 

III – vincular o desenvolvimento na carreira ao desempenho e ao aprimoramento das 
competências do servidor, sem prejuízo do fomento à cooperação; 

IV – aferir o desempenho de todos os servidores e gestores mediante critérios objetivos, 
utilizando-se, preferencialmente, da autoavaliação, da avaliação de pares, de subordinados e 
de gestores; 

V – utilizar as avaliações de desempenho como suporte e informação às ações de gestão de 
pessoas, em especial para orientar as ações de capacitação e desenvolvimento; 

VI – desenvolver ações de educação fundadas na Política Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, possibilitando a aquisição, o 
desenvolvimento e o alinhamento de competências individuais e organizacionais. 

  

Seção IV 

Do Acompanhamento e do Desenvolvimento de Gestores 

  

Art. 7º São diretrizes para o acompanhamento e o desenvolvimento de gestores: 

I – disseminar a compreensão de que o gestor de cada unidade é responsável pela 
comunicação entre os profissionais na linha hierárquica, pela integração e cooperação em sua 
equipe e corresponsável pelo seu desenvolvimento profissional e pelo ambiente de trabalho; 

II – estabelecer estratégias que garantam o desenvolvimento de potenciais sucessores dos 
ocupantes de cargos e funções gerenciais; 

III – assegurar oportunidades de desenvolvimento e de aquisição de competências gerenciais 
aos gestores e potenciais sucessores em condições de igualdade e acessibilidade; 
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IV – divulgar a cultura da autoridade cooperativa, da confiança, de valorização do retorno da 
experiência de trabalho, de discussão e deliberação coletiva e de compromisso com a 
qualidade e a efetividade dos serviços judiciários. 

  

Seção V 

Da Valorização e do Ambiente de Trabalho 

  

Art. 8º São diretrizes para promover a valorização e para garantir ambiente de trabalho 
adequado e qualidade de vida aos magistrados e servidores: 

I – realizar, periodicamente, pesquisas com participação de magistrados e servidores, sem 
prejuízo de outros métodos de investigação, com o objetivo de fornecer subsídios para ações 
de melhoria no ambiente de trabalho; 

II – instituir grupos de discussão de magistrados e servidores, com o objetivo de identificar 
problemas e propor ações de melhoria no ambiente de trabalho; 

III – promover ações de melhoria contínua no ambiente de trabalho de forma integrada e 
contínua, contemplando as dimensões física, social, psicológica e organizacional, favorecendo 
a adoção de hábitos saudáveis, a melhoria das relações de trabalho, a qualidade e efetividade 
dos serviços e o aumento do desempenho; 

IV – adequar as tecnologias da informação e da comunicação às necessidades dos seus 
usuários de modo a facilitar o seu trabalho e a favorecer a evolução das relações de trabalho, 
com vistas ao constante aperfeiçoamento dos níveis de satisfação, de qualidade, de 
produtividade e de efetividade; 

V – implementar o trabalho a distância, nos termos da Resolução CNJ 227, o qual deverá 
prestigiar a cooperação, a integração e a participação, além de não embaraçar o direito ao 
tempo livre; 

VI – favorecer a implementação da Política de Atenção Integral à Saúde de magistrados e 
servidores, nos termos da Resolução CNJ 207/2015; 

VII – promover mecanismos que possibilitem a participação de magistrados e servidores na 
gestão da instituição, diretamente ou por intermédio de representantes; 

VIII – promover a criação e o fortalecimento de grupos de discussão e deliberação que 
fomentem a manifestação de ideias e a apresentação de sugestões e projetos; 

IX – assegurar o cumprimento da Política Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência 
e as normativas e recomendações de acessibilidade ao Poder Judiciário; 

X – estimular, de forma integrada e contínua, a adoção de ações de promoção da saúde, 
redução de riscos e prevenção de acidentes e doenças, inclusive com a melhoria das condições 
de trabalho, do conteúdo e organização das tarefas e processos de trabalho, usabilidade dos 
sistemas e acessibilidade, baseadas em preceitos das ciências do trabalho e nos princípios de 
prevenção e precaução; 

XI – favorecer ações que incrementem a sustentabilidade ambiental, econômica e social, 
voltadas tanto para o público interno como aos destinatários dos serviços judiciários; 
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XII – instituir regras de conduta ética e realizar ações de prevenção e combate a mecanismos, 
gestão e atitudes que favoreçam o assédio ou o desrespeito aos valores profissionais do 
serviço público judiciário e da magistratura; 

XIII – promover ações de favorecimento da visibilidade e de reconhecimento da contribuição 
do trabalho, de modo a fomentar a cooperação e o desempenho coletivo e individual; 

XIV – primar para que as condições de trabalho e as ações de valorização favoreçam a 
motivação, o comprometimento organizacional, a cooperação e a retenção de talentos; 

XV – monitorar as causas dos desligamentos voluntários e adotar medidas que mitiguem sua 
ocorrência por meio de melhorias institucionais; 

XVI – estabelecer, no decorrer da vida profissional, ações de preparação para aposentadoria e 
pós-carreira; 

XVII – desenvolver ações que favoreçam o retorno ao trabalho após afastamentos por doença; 

XVIII – reconhecer e valorizar a história institucional dos servidores ativos e aposentados, 
incentivando a sua participação em atividades da organização, inclusive mediante 
voluntariado. 

  

CAPÍTULO V 

DA GOVERNANÇA DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS 

  

Art. 9º A Política será gerida e implementada pela Rede de Gestão de Pessoas do Poder 
Judiciário, constituída pelo Comitê Gestor Nacional e pelos Comitês Gestores Locais, sob a 
coordenação da Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do 
CNJ, observando os princípios de gestão participativa e de cooperação. 

§ 1º A Rede de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário atuará em permanente interação com a 
Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário e outras com atuação em temas 
análogos. 

§ 2º Ato do CNJ definirá as atribuições e a composição do Comitê Gestor Nacional de Gestão 
de Pessoas. 

§ 3º Os Conselhos e/ou Tribunais poderão instituir objetivos, programas e ações, assim como 
os seus mecanismos de avaliação, para o alcance dos princípios e diretrizes desta Política. 

Art. 10. Os Tribunais devem instituir Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, no prazo de 
90 (noventa) dias, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras definidas nos seus atos 
de constituição: 

I – propor e coordenar plano estratégico local de gestão de pessoas, alinhado aos objetivos 
institucionais e às diretrizes desta Política; 

II – atuar na interlocução com a Rede de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, 
compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados; 

III – monitorar, avaliar e divulgar o desempenho e os resultados alcançados pela gestão de 
pessoas; 

IV – instituir grupos de discussão e trabalho com o objetivo de propor e de subsidiar a 
avaliação da Política e medidas de Gestão de Pessoas. 
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Art. 11. O Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas terá, no mínimo, a seguinte 
composição, para mandato de 2 (dois) anos, com 1 (uma) possível recondução: 

I – 1 (um) magistrado indicado pelo Tribunal respectivo; 

II – 1 (um) magistrado escolhido pelo Tribunal a partir de lista de inscritos aberta a todos os 
interessados; 

III – 2 (dois) magistrados eleitos por votação direta entre os magistrados do primeiro grau, da 
respectiva jurisdição, a partir de lista de inscrição; 

IV – 1 (um) servidor indicado pelo Tribunal respectivo; 

V – 1 (um) servidor escolhido pelo Tribunal a partir de lista de inscritos aberta a todos os 
interessados; 

VI – 2 (dois) servidores eleitos por votação direta entre os servidores, a partir de lista de 
inscrição. 

§ 1º O Comitê Gestor Local será coordenado por magistrado, não vinculado à órgão diretivo 
do Tribunal, eleito por seus próprios integrantes. 

§ 2º Será indicado 1 (um) suplente para cada membro do Comitê Gestor Local. 

§ 3º Os tribunais adotarão as medidas necessárias para proporcionar aos membros do Comitê 
Gestor Local condições adequadas ao desempenho de suas atribuições, facultada a designação 
de equipe de apoio às suas atividades. 

§ 4º Os tribunais devem assegurar a participação de magistrados e servidores indicados pelas 
respectivas associações, sem direito a voto. 

Art. 12. Os Tribunais devem avaliar continuamente as atividades, o desempenho e os 
resultados da área de gestão de pessoas. 

Parágrafo único. A avaliação contínua com a participação de grupos de discussão e de 
trabalho, na forma desta Resolução, não prejudica a realização sistemática e necessária de 
auditorias internas na folha de pagamento. 

  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 13. Os órgãos do Poder Judiciário devem estruturar as unidades de gestão de pessoas e 
qualificar os servidores que nelas atuam para que atendam aos princípios e às diretrizes 
previstas nesta Resolução. 

§ 1º As unidades de gestão de pessoas devem ser estruturadas em áreas especializadas de 
atuação, tais como: Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas; Legislação de Pessoal; 
Formação e Capacitação; Pagamento; Saúde; Benefícios e Informações Funcionais. 

§ 2º Os Tribunais devem instituir sistema informatizado para registro, acompanhamento e 
atualização dos dados relativos à gestão de pessoas. 

Art. 14. Durante a jornada de trabalho, deverá ser assegurado o tempo necessário para que as 
pessoas desenvolvam as ações preconizadas nesta política, seja por meio de processos ligados 
ao aprimoramento contínuo, avaliação e participação, seja pela destinação de horários 
específicos para essas diferentes atividades. 
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Art. 15. Os Tribunais devem, observadas as particularidades locais, fomentar a participação 
das unidades de gestão de pessoas nos processos de mudança organizacional relacionados a 
processos de trabalho, força de trabalho, estrutura organizacional e outros que impactem as 
condições laborais. 

Art. 16. As unidades de gestão de pessoas devem atuar como consultores internos em assuntos 
afetos à área, fornecendo orientação e suporte aos gestores e servidores. 

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI  
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ATO NORMATIVO Nº 14/2013*- Dispõe sobre a capacitação dos servidores para o 
exercício da função de Chefia de Serventia Judicial de primeira instância do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, Desembargadora Leila Mariano, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a Lei nº 6471, de 12 de junho de 2013, que alterou a redação da 
Lei nº 4620, de 11 de outubro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos do 
Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º da Lei nº 6471/2013, que determina ao 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a regulamentação necessária à sua 
implementação; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 07, de 13 de junho de 2013, estabelece que a 
designação para a função de Chefe de Serventia impõe a capacitação pela Escola de 
Administração Judiciária, bem como que enquanto permanecer designado para a função, o 
servidor participará de programa de desenvolvimento gerencial, sendo submetido 
periodicamente à avaliação de desempenho pela DGPES. 

RESOLVE: 

Art. 1º. A Escola de Administração Judiciária ESAJ oferecerá Programa de 
Capacitação Gerencial para Chefes de Serventia. 

Art. 2º É condição obrigatória para o exercício da função a participação no Programa 
de Capacitação Gerencial, com bom aproveitamento. 

Parágrafo único. Os Chefes de Serventia que se encontravam no exercício da função 
de Direção de Serventia Judicial, quando da publicação da Resolução 7/2013 CM, não ficam 
dispensados da participação no Programa a que se refere o artigo anterior, mesmo tendo 
participado do programa de desenvolvimento realizado no ano de 2004 para o exercício da 
função de Direção de Serventia Judicial. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º As inscrições serão realizadas eletronicamente, mediante requerimento on line, 
e confirmadas na Secretaria da ESAJ, no caso dos Chefes de Serventias lotados na Capital. 
No interior, as inscrições se darão por intermédio do Agente de Capacitação. 

§ 1º O período de inscrição será divulgado na convocação a ser publicada no Diário da 
Justiça Eletrônico. Não será aceita a inscrição do servidor que não estiver designado para a 
função. 

§ 2º O Programa de Capacitação Gerencial para Chefes de Serventia, designados após 
a resolução 7/2013 - CM, será oferecido oportunamente. 

§ 3º O servidor que não se inscrever no referido programa será dispensado da função. 

DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

Art. 4º. O número de ausências, justificadas ou não, ao Programa de Capacitação 
Gerencial para Chefes de Serventia não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento), da 
freqüência total do curso. 

Par. Único. Os motivos de força maior poderão ser ressalvados a exclusivo critério de 
conveniência da Administração. 

DO CURSO 
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Art. 5º. O Programa de Capacitação Gerencial para Chefes de Serventias abordará as 
seguintes disciplinas: 

I - Valorizando o Usuário; 

II - Gestão de Pessoas - Trabalhando em Equipe; 

III - Organizando o Ambiente de Trabalho; 

IV - Análise de Dados Gerenciais; 

V - Administração do Cartório - Relatórios Gerenciais; 

VI - Custas Processuais; 

VII - Processo Eletrônico; 

VIII - Sustentabilidade; 

IX - Plano de Ação Governamental; 

X - SIGA - Sistema Integrado de Gestão. 

Parágrafo único. As disciplinas que compõem o programa poderão ser alteradas de 
acordo com as orientações do Conselho Nacional de Justiça CNJ, da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados ENFAM ou das diretrizes institucionais do 
TJRJ. 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 6º. Cabe à Diretoria Geral de Gestão de Pessoas - DGPES a avaliação do servidor 
através de parecer conclusivo acerca do seu desempenho na capacitação promovida pela 
Escola de Administração Judiciária. 

Art. 7º. São critérios da avaliação: 

I - freqüência aos cursos oferecidos; 

II - bom aproveitamento no Programa de Capacitação Gerencial, mensurado por meio 
de dinâmicas de grupo e relatório; 

Art. 8º. Sendo considerado apto o servidor, será validada a sua indicação, mantida a 
sua designação. 

Art. 9º. A inaptidão do servidor em sua avaliação no Programa de Capacitação 
Gerencial importará perda da designação, inabilitando o a ser indicado para qualquer 
serventia pelo prazo de dois 

anos, na forma do art. 8º. § 2º, da Resolução nº 07, de 13 de junho de 2013, do 
Conselho da Magistratura. 

Art. 10. O servidor apto, enquanto permanecer designado para a função de Chefe de 
Serventia Judicial de Primeira Instância, participará de programa de desenvolvimento 
gerencial na ESAJ, sendo submetido a cada 02 (dois) anos à avaliação de desempenho pela 
DGPES. 

Art. 11. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2013. 

Desembargadora LEILA MARIANO 

Presidente 

* Republicado por ter saído com incorreção no DJERJ de 23/07/2013 
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ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ Nº 06/2012 - Dispõe sobre os procedimentos a 
serem observados quanto à nomeação para cargo de provimento em comissão e designação 
para função de confiança ou função gratificada, conforme o disposto na Resolução nº 156, de 
08 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO e o CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, em 
especial o que dispõem os artigos 30,incisos II e XXXVII, e 44, inciso XII, do Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro; 

CONSIDERANDO a edição da Resolução nº 156, de 08 de agosto de 2012, do 
Conselho Nacional de Justiça, que proíbe a designação para função de confiança ou 
nomeação para cargo de provimento em comissão de pessoa que tenha praticado atos 
tipificados como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a matéria no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 

R E S O L V E M: 

Art. 1º. A pessoa designada para a função gratificada de chefia e assistência 
intermediária (S-CAI) e para as funções comissionadas de Secretário de Juiz; Direção de 
Serventia Judicial; Responsável pelo Expediente de Serventias Judiciais ou de Serviços 
Extrajudiciais e Encarregado da Central de Cumprimento de Mandados, bem como para 
nomeação nos cargos de provimento em comissão de assistência intermediária (S-DAI); 
gestão, direção ou assessoramento superior (CG/DG e S-DAS), não poderá ter sido 
condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional 
colegiado, nas seguintes hipóteses: 

I atos de improbidade administrativa; 

II crimes: 

a) contra a administração pública; 

b) contra a incolumidade pública; 

c) contra a fé pública; 

d) hediondos; 

e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; 

f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo; 

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 

h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

§ 1º Na mesma proibição dos incisos I e II deste artigo, incide aquele que: 

a) praticou ato que acarretou a perda do cargo ou emprego público; 

b) foi excluído do exercício da profissão por decisão judicial ou administrativa do 
órgão profissional competente; 

c) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 

irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por 
decisão irrecorrível do órgão competente. 

§ 2º. As vedações dispostas neste artigo não se aplicam ao Responsável pelo 
Expediente de Serventia Judicial ou de Serviço Extrajudicial e ao Encarregado da Central de 
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Cumprimento de Mandados, quando indicado para o exercício na função, em decorrência do 
afastamento do titular, por prazo igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos. 

§ 3º. Aplicam se as vedações dispostas neste artigo ao servidor nomeado como 
substituto eventual de ocupante de função gratificada ou cargo de provimento em comissão de 
gestão, direção ou chefia, quando a substituição, decorrente do afastamento do titular, for 
superior a 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos. 

§ 4º. A Diretoria Geral de Gestão de Pessoas comunicará à pessoa enquadrada em uma 
das situações previstas nos §§ 2º e 3º a necessidade de ser apresentada a documentação 
exigida para os fins deste artigo. 

Art. 2º. Não se aplicam as vedações do art. 1º, inciso II, no crime culposo ou 
considerado de menor potencial ofensivo. 

Parágrafo único. Deixam de incidir as vedações do art. 1º, quando decorridos cinco 
anos da:  

I extinção da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvição pela 
instância superior, que retroagirá para todos os efeitos; 

II decisão que tenha ocasionado a exclusão do exercício profissional, a perda do cargo 
ou emprego público; 

III rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; 

IV cessação dos efeitos da suspensão dos direitos políticos. 

Art. 3º. A pessoa indicada para o exercício da função gratificada ou comissionada, ou 
para o provimento de cargo em comissão, no momento da indicação, terá que declarar, 
mediante formulário próprio, sob as penas da lei, não incidir em qualquer das hipóteses de 
vedação previstas no art. 1º, sem embargo da apresentação de declaração de não parentesco, 
em cumprimento à Resolução nº 7 , de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de 
Justiça.  

§ 1º. A pessoa indicada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação do 
ato de sua nomeação ou designação, terá que apresentar as seguintes certidões ou declarações 
negativas: 

I das Justiças: 

a) Federal; 

b) Eleitoral; 

c) Estadual ou Distrital; 

d) do Trabalho; 

e) Militar; 

II dos Tribunais de Contas da União, do Estado e, quando for o caso, do Município; 

III do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa do Conselho Nacional de Justiça; 

IV do conselho ou órgão profissional competente, constando a informação de que não 
foi excluído do exercício da profissão; 

V dos entes públicos em que tenha trabalhado nos últimos dez anos, constando a 
informação de que não foi demitido ou exonerado a bem do serviço público. 
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§ 2º. As certidões ou declarações negativas de que tratam os incisos I e II do § 1º deste 
artigo devem ser emitidas pelos órgãos com jurisdição sobre o domicílio da pessoa indicada. 

§ 3º. A certidão ou declaração negativa de que trata o inciso IV do § 1º deve ser 
apresentada quando a pessoa indicada possuir formação acadêmica para a qual exista 
conselho ou órgão profissional. 

§ 4º. Entende se como domicílio o local de sua lotação na data da indicação, em se 
tratando de servidor público efetivo, e o local de sua residência ou onde habitualmente exerce 
suas atividades profissionais, em se tratando de pessoa indicada para ter exercício 
exclusivamente em cargo de provimento em comissão, consoante o disposto nos artigos 70 e 
seguintes do Código Civil. 

§ 5º. Na hipótese de a pessoa indicada se encontrar designada para a função de 
Secretário de Juiz ou para a função gratificada de Auxiliar de Gabinete (S CAI 3) do 1º grau 
de jurisdição, considera se como domicílio o local de sua residência. 

Art. 4º. A documentação elencada no § 1º do art. 3º deverá ser apresentada nos 
seguintes Protocolos: 

I - Núcleo Regional (NUR) respectivo, em se tratando das seguintes funções 
gratificadas e comissionadas: 

a) Direção de Serventia Judicial; 

b) Responsável pelo Expediente de Serventias Judiciais ou Serviços Extrajudiciais; 

c) Encarregado da Central de Cumprimento de Mandados; 

d) Assistente II (S CAI 4) e Assistente III (S CAI 5) de NUR; 

II - Corregedoria Geral da Justiça, em se tratando dos cargos de provimento em 
comissão; das funções gratificadas e funções comissionadas a ela vinculadas, e ainda das 
seguintes funções: 

a) Secretário de Juiz; 

b) Auxiliar de Gabinete (S CAI 3), no 1º grau de jurisdição; 

c) Síndico Regional (S CAI 4); 

III - Administrativo do Tribunal de Justiça, em se tratando dos demais cargos de 
provimento em comissão; funções gratificadas e funções comissionadas não relacionadas nos 
incisos anteriores, bem como dos demais cargos de provimento em comissão e das funções 
gratificadas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso e da Vara de Execuções Penais, 
após conferência pela Central de Atendimento aos Servidores (CEAPE). 

§ 1º. Fica facultado à pessoa indicada nas situações elencadas nas alíneas "a", "b" e 
"c", do inciso II, e nos órgãos de prestação jurisdicional de 1ª instância relacionados no inciso 
III, apresentar a documentação no Protocolo do NUR onde se encontrar em exercício. 

§ 2º. Nos termos da Lei estadual nº 5.069 , de 16 de julho de 2007, a pessoa indicada 
poderá apresentar cópia da certidão ou declaração, desde que exibido o documento original, 
que será conferido por servidor público efetivo lotado no Protocolo correspondente, nas 
situações elencadas nos incisos I e II; e na CEAPE, naquelas mencionadas no inciso III. 

§ 3º. O Protocolo não receberá documentação insuficiente ou que estiver em 
desacordo com o disposto neste artigo, salvo motivo de força maior devidamente justificado 
pela pessoa indicada, acompanhado da documentação comprobatória. 

Art. 5º. A documentação apresentada na forma dos artigos 4º e 6º será analisada no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua protocolização, pelo respectivo Núcleo 
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Regional, nas  hipóteses estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso I; pela Diretoria 
Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça, nas situações indicadas na alínea 
"d" do inciso I, e no inciso II, alíneas " " e "b"; e pela Diretoria Geral de Gestão de Pessoas, 
naquelas mencionadas na alínea "c" do inciso II, e no inciso III. 

Art. 6º. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Ato, os atuais 
ocupantes dos cargos e funções mencionados no art. 1º terão que apresentar as certidões ou 
declarações elencadas no art. 3º. 

§ 1º. Os servidores de que trata o caput deste artigo ficam dispensados da apresentação 
da certidão ou declaração mencionada no art. 3º, § 1º, inciso I, alínea "c", bem como na alínea 
"e" no que diz respeito a crimes processados e julgados pela Justiça Militar do Estado do Rio 
de Janeiro. 

§ 2º. O disposto no parágrafo anterior não exime o servidor da obrigatoriedade da 
apresentação da certidão ou declaração a ser expedida pelo Superior Tribunal Militar, 
concernentes a crimes processados e julgados pela Justiça Militar da União. 

Art. 7º. A pessoa nomeada ou designada que esteja incurso em qualquer das vedações 
previstas no artigo 1º, e aquela que deixar de apresentar a documentação exigida ou o fizer 
em desacordo com as disposições deste Ato, será exonerada do cargo de provimento em 
comissão ou dispensada da função gratificada ou comissionada, no prazo de até 30 (trinta) 
dias subseqüentes ao término daquele estabelecido no artigo 5º. 

Art. 8º. Os locais onde poderão ser obtidas as certidões ou declarações mencionadas 
no art. 3º, incisos I, II e III são os indicados no Anexo Único deste Ato, ressalvada a hipótese 
de sua alteração a critério do órgão ou unidade responsável pela sua expedição. 

Art. 9º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2012. 

Des. MANOEL ALBERTO REBÊLO DOS SANTOS - Presidente 

Des. ANTONIO JOSÉ AZEVEDO PINTO - Corregedor Geral da Justiça 
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AVISO CGJ Nº 598 / 2017- Dispõe sobre a obrigatoriedade da capacitação dos Chefes 
de Serventias, na realização dos cursos junto à ESAJ. 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Desembargador Claudio de Mello Tavares, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso XVIII, do artigo 22, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio 
de Janeiro (nº 6.956/2015); 

CONSIDERANDO a Lei nº 6.471, de 12 de junho de 2013, que alterou a redação da 
Lei nº 4.620, de 11 de outubro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos do 
Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º da Lei nº 6.471/2013, que determina ao 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a regulamentação necessária à sua 
implementação; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei nº 4.620/2005 com a redação 
determinada pela Lei nº 6.471/2013, que determina que a chefia de serventia judicial de 
primeira instância seja função de livre indicação do magistrado titular; 

CONSIDERANDO que a Resolução do Conselho da Magistratura nº 07/2013, que 
regulamentou e disciplinou sobre o exercício da função de Chefia de Serventia de Primeira 
Instância do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; 

CONSIDERANDO que o Ato Normativo nº 14/2013, dispôs sobre a matriz de 
capacitação dos servidores para o exercício da função de Chefia de Serventia Judicial de 
Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; 

CONSIDERANDO a adoção do processo eletrônico pelo Tribunal de Justiça, de 
acordo com a Lei nº 11.419/2006, que permite a implantação de práticas mais consentâneas 
com a modernidade; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento das atividades desenvolvidas, 
bem como da administração gerencial cartorária de monitoramento dos Relatórios de 
Acompanhamento dos Indicadores Justiça e o controle da taxa de congestionamento; 

CONSIDERANDO o decidido no Procedimento Administrativo nº 2017-0110954; 

AVISA aos Senhores Chefes de Serventias que ainda não concluíram um dos seguintes 
cursos:  

ARG-Administrando Cartórios Relatórios Gerenciais, AOC-EAD-Administrando o 
Cartório com Relatórios Gerenciais e T01-Programa de Capacitação Gerencial para Chefes de 
Serventias, que deverão obrigatoriamente realizar o curso EAD-AOC-Administrando o 
Cartório com Relatórios Gerenciais, na modalidade on-line. 

O referido curso será oferecido pela Escola de Administração Judiciária-ESAJ, no mês 
de outubro do corrente ano, no período de 16/10/2017 à 30/10/2017, sendo as inscrições 
realizadas conforme orientações na página ESAJ a partir do dia 18 de setembro de 2017, 
devendo ser observado o disposto nos artigos 6º e 7º da Resolução do Conselho da 
Magistratura nº 07/2013, bem como o artigo 9º do Ato Normativo nº 14/2013, em caso de 
descumprimento. 

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2017. 

Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES 

Corregedor-Geral da Justiça 
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LEI Nº 4620, DE 11 DE OUTUBRO DE 2005. 

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS DO QUADRO ÚNICO 
DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

A Governadora do Estado do Rio de Janeiro, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Ficam criadas as carreiras de Analista Judiciário e Técnico de Atividade 
Judiciária do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que 
passam a ser regidas pelas disposições desta Lei. 

Art. 2º - O Quadro Único de Pessoal compreende os cargos de: 

I – provimento efetivo, organizados em carreira; 

II – provimento em comissão. 

Art. 3º - É serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro todo titular de 
cargo de provimento efetivo, criado por lei e remunerado pelo erário estadual. 

Parágrafo único - O regime disciplinar do serventuário do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro estende-se: 

I – ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão; 

II – aos servidores públicos de outros órgãos que estejam à disposição do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

CAPÍTULO II 

DA CARREIRA 

Art. 4º - As carreiras de Analista Judiciário e Técnico de Atividade Judiciária 
constituem-se dos cargos de provimento efetivo, com a mesma denominação, cuja estrutura, 
dividida em classes e padrões, em áreas distintas de atividade, encontra-se disposta no Anexo 
I. 

§ 1º – As atribuições dos cargos, nas áreas de atividade, serão descritas em 
Regulamento, bem como a distribuição de vagas do Quadro Único de Pessoal, observadas as 
atribuições específicas dos cargos anteriormente ocupados, sem prejuízo de seu novo 
enquadramento. 

§ 2º - As áreas de atividade estabelecidas pelo Regulamento poderão comportar grupos 
e especialidades. 

Art. 5º - A direção de serventia judicial de primeira instância é privativa do titular de 
cargo de Analista Judiciário da Área Judiciária, que integrar a última classe e padrão da 
carreira, na forma disposta em Regulamento. 

§ 1º – Se o número de serventias judiciais for superior ao número de vagas existentes 
no padrão a que se refere o caput deste artigo, a direção da serventia judicial poderá ser 
ocupada por Analista Judiciário que integre o padrão imediatamente inferior da mesma classe. 

§ 2º - Ao servidor que se encontrar na direção de serventias de Juízo e de Juizados 
Especiais é conferida a denominação funcional de Escrivão. 
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* Art. 5° - A chefia de serventia judicial de primeira instância é função de confiança de 
livre indicação do magistrado titular, dentre os ocupantes de cargo de Analista Judiciário ou 
Técnico de Atividade Judiciária, sem especialidade, comprovadamente capacitados para a 
função e que não tenham desabonadoras em sua folha funcional, na forma de Resolução a ser 
estabelecida pelo Conselho da Magistratura. 

§ 1° - Ao servidor que se encontrar na direção de serventias de Juízo e de Juizados 
Especiais é conferida a denominação funcional de Chefe de Serventia. 

§ 2° - É vedada a nomeação para os cargos de que trata e sta Lei de pessoas que 
estejam respondendo ou sofrido sanção por ato de improbidade administrativa, conforme Lei 
Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992, ou ainda se enquadrem nas condições de 
inelegibilidade da Lei Complementar Federal n° 135, de 04 de junho de 2010 e do inciso 
XXIX do Art. 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

* Nova redação dada pela Le i 6471/2013. 

CAPÍTULO III 

DO INGRESSO 

Art. 6º - O ingresso nas carreiras do Quadro Único do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro será mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, no primeiro 
padrão remuneratório da classe inicial da respectiva carreira, observados os limites legais das 
despesas com pessoal e a escolaridade exigida para o ingresso em cada carreira. 

* Parágrafo único. Em caso de concurso regionalizado, os candidatos serão 
classificados por região, para os fins de provimento do cargo, só podendo haver remoção para 
outra região após dois anos da nomeação, de acordo com a lotação aprovada e observado o 
interesse da Administração. 

* Incluído pela Lei 6282/2012. 

Art. 7º - Os requisitos de escolaridade para ingresso nas carreiras do Quadro Único, 
atendidas, quando for o caso, formação especializada e experiência profissional definidas em 
Regulamento e especificadas nos editais de concurso, são os seguintes: 

I – para a carreira de Analista Judiciário, o nível superior completo; 

II – para a carreira de Técnico de Atividade Judiciária, o nível médio completo ou 
curso técnico equivalente; 

III – para o cargo de Analista Judiciário na especialidade de cumprimento de 
mandados (Oficial de Justiça Avaliador), o nível superior completo em Direito. 

Art. 8º - O desenvolvimento do serventuário nas carreiras de que trata esta Lei 
ocorrerá mediante progressão funcional e promoção, segundo calendário que observe os 
limites legais das despesas com pessoal. 

Art. 8°. O desenvolvimento do serventuário nas carreiras de que trata esta lei ocorrerá 
mediante progressão funcional e promoção, na medida em que se der a vacância dos cargos, 
observado o percentual ideal de vagas estabelecido no Anexo IV desta Lei. 

* Nova redação dada pela Lei 6282/2012. 

§ 1º - Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento 
imediatamente superior dentro de uma mesma classe. 

§ 2º - Promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o 
primeiro padrão da classe imediatamente superior. 
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§ 3º - A progressão funcional e a promoção deverão atender os pré-requisitos 
estabelecidos em Regulamento, preponderando a antiguidade sobre os demais, dentro do 
número de vagas previsto no Quadro Único de Pessoal, observado o interstício mínimo de 
dois anos, que poderá serdispensado em caso de ausência de candidato que o preencha. 

§ 3º. A progressão funcional e a promoção deverão atender os critérios e pré-requisitos 

estabelecidos em Regulamento, preponderando a antiguidade sobre os demais, dentro do 
número de vagas previsto no Quadro Único de Pessoal. 

* Nova redação dada pela Lei 6282/2012. 

* § 4º - A classificação que o serventuário obteve, no concurso público para o 
provimento de seu cargo, deverá ser observada na primeira progressão. 

* Revogado pela Lei nº 6282/2012. 

* § 5º - Em caso de concurso regionalizado, os candidatos serão classificados por 
região, para os fins de provimento do cargo, e em quadro geral, para os fins do § 3º deste 
artigo, só podendo haver remoção para outra região após dois anos da nomeação, de acordo 
com a lotação aprovada e observado o interesse da Administração. 

* Revogado pela Lei nº 6282/2012. 

CAPÍTULO IV 

DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUN ÇÕES GRATIFICADAS 

Art. 9º - O provimento dos cargos em comissão, de direção, chefia e assessoramento, 
será reservado no mínimo de setenta e cinco por cento, exclusivamente, para os serventuários 
ativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

Parágrafo único - Não integram a reserva prevista neste artigo os cargos em comissão 
de assessoramento direto a desembargador. 

Art. 10 - O exercício de função gratificada é privativo de serventuário ativo do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 1º - A função gratificada cujo exercício exija habilitação específica, inexistente no 
Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, poderá ser 
exercida por servidor público titular de cargo de provimento efetivo do Estado do Rio de 
Janeiro. 

§ 2º - O número de funções gratificadas excepcionadas no parágrafo anterior não 
poderá ser superior a trinta por cento do total. 

§ 3º - Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo poderão optar pela não 
incidência dos valores percebidos pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada 
na base de cálculo para o custeio do sistema de previdência. 

Art. 11 - É vedada a nomeação ou designação para cargo em comissão ou função 
gratificada a servidor que se encontre em estágio experimental. 

* Art. 11. Os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas de que trata 
este Capítulo, bem como as funções comissionadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro,  encontram-se dispostos no Anexo VI, desta Lei. 

* Nova redação dada pela Lei nº 6963/2015. 

* § 1º. A remuneração e as atribuições dos cargos e funções de que trata o caput 
encontram-se estabelecidas nos Anexos VII e VIII, respectivamente, desta Lei. 
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* § 2º. A remuneração dos cargos de provimento em comissão de Diretor Geral e 
Chefe de Gabinete, símbolos DG e CG, respectivamente, quando ocupados por servidor 
efetivo do Quadro Único de Pessoal, ou servidor requisitado de outro órgão, corresponde a 
75% (setenta e cinco por cento) do valor estabelecido no Anexo VII desta Lei. 

* § 3º. Fica atribuído o símbolo CAI-6 à função gratificada de Secretário de Juiz 
criada pela Lei nº 2.369, de 26 de dezembro de 1994, que passa a ser remunerada na forma do 
Anexo VII desta Lei. 

* § 4º. A remuneração dos cargos e funções de que trata o caput não poderá ultrapassar 
o valor atribuído ao subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. 

* § 5º. O Órgão Especial, desde que não implique em aumento de despesas, poderá 
extinguir e transformar os cargos e funções de que trata o caput. 

* Incluídos pela Lei nº 6963/2015. 

CAPÍTULO V 

DA REMUNERAÇ ÃO 

Art. 12 – Às carreiras do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro corresponderão as classes estabelecidas na tabela do Anexo I, designadas 
como A, B e C, divididas em padrões, sendo A a inicial e C a final. 

Art. 13 - Os serventuários do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro perceberão 
os valores constantes do Anexo III, integrando sua remuneração, além do vencimento: 

I – Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, correspondente a cem por cento 

sobre o valor do vencimento do cargo, observada dedicação exclusiva que cumpra 

carga mínima de oito horas diárias e quarenta horas semanais de trabalho, sem 

prejuízo da situação regulada nos §§ 1.º e 2.º do art. 20 desta Lei; 

II – Adicional de Padrão Judiciário – APJ, correspondente a cem po r cento sobre o 

valor do vencimento do cargo. 

* § 1°. Sobre o vencimento e as demais parcelas remuneratórias mencionadas neste 
artigo, incidiráo adicional por tempo de serviço, a que fará jus o servidor a cada três anos de 
efetivo exercício no serviço público, correspondente a cinco por cento, à exceção do primeiro 
triênio, que corresponde a dez por cento de acréscimo. 

* Incluído pela Lei 6282/2012 . 

* § 2°. O adicional por tempo de serviço é limitado a 60 % (sessenta por cento) do 
vencimento e das demais parcelas remuneratórias mencionadas neste artigo, sendo 
computado, para fins de sua concessão, o período exercido pelo servidor em cargo e emprego 
público da Administração Direta e Indireta federal, estaduais e municipais. 

* Incluído pela Lei 6282/2012. 

Art. 14 – Ao Analista Judiciário a que se refere o artigo 5º desta Lei, que desempenhar 
função de direção de serventia de primeira instância como titular, será atribuída gratificação 
de titularidade, no valor de 52% (cinqüenta e dois por cento) sobre a remuneração do padrão 
12 da classe C, na respectiva carreira, a que fará jus enquanto permanecer no efetivo 
desempenho da função de direção da serventia, ressalvadas as situações constituídas sob a 
égide da Lei nº 2.400, de 17 de maio de 1995. 
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* Art. 14 – Ao serventuário a que se refere o artigo 5º desta Lei, que desempenhar 
função de Chefe de Serventia de Primeira Instância será atribuída gratificação CAI-6, a que 
fará jus enquanto permanecer no efetivo desempenho da função, ressalvadas as situações 
constituídas sob a égide da Lei nº 2400 de 17 de maio de 1995. 

* Nova redação dada pela Lei nº 647 1/2013. 

* § 1º - A gratificação de titularidade de que trata o caput deste artigo integrará os 
proventos de inatividade, na forma da legislação aplicável à aposentadoria do serventuário. 

* § 2º - Os titulares do cargo mencionado neste artigo não deixarão de receber a 
gratificação de titularidade no caso de afastamento até trinta dias e, nesse período, o 
respectivo substituto assumirá suas funções em caráter eventual, recebendo apenas o valor da 
gratificação de substituto, correspondente ao percentual de vinte por cento sobre o 
vencimento do padrão inicial de Analista Judiciário. 

* § 3º - Se o período de afastamento for superior a trinta dias, inclusive nos casos de 
licenças, exceto a médica e a de gestante, o titular deixará de receber a gratificação, sendo 
designado Responsável pelo Expediente, o qual a receberá até o retorno do titular. 

* § 4 - A gratificação paga ao substituto do titular não integra os proventos de 
aposentadoria. * §§ 1º ao 4º revogados pela Lei 6963/2015. 

Art. 15 – O Analista Judiciário na Especialidade de Execução de Mandados, enquanto 
permanecer no exercício de suas funções específicas, receberá gratificação de locomoção 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração do padrão do respectivo 
cargo. 

* Art. 15. O Analista Judiciário na Especialidade de Execução de Mandados, enqua 
nto permanecer no exercício de suas funções específicas, receberá gratificação de locomoção 
correspondente a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do padrão do respectivo cargo. 
(NR) 

* Nova redação dada pela Lei nº 5905/2011. 

§ 1º - A gratificação de que trata o caput deste artigo integrará os proventos de 
inatividade, na forma da legislação aplicável à aposentadoria do serventuário. 

§ 2º - Os Analistas Judiciários na especialidade de execução de mandados não 
deixarão de receber a gratificação de locomoção no caso de afastamento até trinta dias, ou em 
prazo superior nos casos de licença médica e de gestante. 

§ 3º - Ao Analista Judiciário na especialidade de Execução de Mandados é conferida a 
denominação funcional de Oficial de Justiça Avaliador. 

§ 4º - O Analista Judiciário na Especialidade de Execução de Mandados que 
desempenhar função de direção da Central de Cumprimento de Mandados receberá 
gratificação pelo exercício desta função, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a 
remuneração do padrão do respectivo cargo. 

* § 4º O Analista Judiciário na Especialidade de Execução de Mandados que 
desempenhar função de direção da Central de Cumprimento de Mandados receberá 
gratificação pelo exercício desta função, no valor de 20% (vinte por cento) sobre a 
remuneração do padrão do respectivo cargo". 

(NR) 

* Nov a redação dada pela Lei nº 5905/2011. 
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Art. 16 - Fica designado o dia 1º de maio de cada ano para a revisão geral anual 
prevista no art. 37, X, da Constituição Federal. 

* Art. 16. Fica designado o dia 1 ° de setembro de cada ano para a revisão geral anual 
prevista no art. 37, X, da Constituição Federal. 

* Nova redação dada pela Lei 6282/ 2012. 

* Parágrafo único - O percentual de reajuste aplicado à remuneração dos cargos de 
provimento efetivo não poderá ser inferior ao aplicado à remuneração dos cargos em 
comissão e das funções gratificadas e comissionadas de que trata esta Lei. 

* Incluído pela Lei 6963/2015. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TR ANSITÓRIAS 

Art. 17 - Os atuais servidores titulares dos cargos de Técnico Judiciário II, Técnico 
Judiciário III e Escrivão e dos cargos singulares de nível superior serão enquadrados na 
carreira de Analista Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dividida nas 
áreas distintas de atividade dispostas no Anexo II. 

Art. 18 - Os atuais servidores titulares do cargo de Técnico Judiciário I e dos cargos 
singulares de nível médio serão enquadrados na carreira de Técnico de Atividade Judiciária 
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dividida nas áreas distintas de atividade 
dispostas no Anexo II. 

Art. 19 - Os servidores não serão enquadrados em padrão remuneratório inferior, em 
decorrência da reestruturação de cargos, à percebida antes da vigência desta Lei. 

* Parágrafo único – O disposto no caput do artigo 11 não se aplica aos titulares de 
cargo de provimento efetivo que sejam aprovados em concurso público para ingresso em 
cargo do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro diverso 
do que ocupem e aos servidores ocupantes de cargos em comissão, referidos no artigo 2º 
desta Lei, aprovados em concurso público para ingresso em cargo de provimento efetivo do 
Quadro Único de Pessoal. 

* Revogado pela Lei 6963/2015. 

Art. 20 - A jornada normal de trabalho dos cargos efetivos de que trata esta Lei será 
fixada em Regulamento, respeitada a prestação de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) 
horas semanais de trabalho, observada a legislação federal específica. 

§ 1º – O regulamento de que trata o caput deste artigo poderá estabelecer jornada de 
trabalho especial de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, observada, em cada caso, a 
proporcionalidade dos vencimentos sobre o total da remuneração constante do Anexo III 
desta Lei, de acordo com os respectivos padrões de vencimento. 

§ 2º - A proporcionalidade a que se refere o parágrafo anterior será aplicada sobre toda 
a remuneração, incluindo-se as vantagens de caráter pessoal, que sejam calculadas em razão 
do vencimento. 

§ 3º - Dentro da jornada normal de trabalho, será assegurado intervalo para descanso. 

Art. 21 - Até que se promova a implementação desta Lei, na forma prevista no artigo 
27 e seus parágrafos, ficam mantidos os valores nominais de remuneração dos cargos em 
comissão e das funções gratificadas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 
estabelecidos antes de sua vigência. 
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Art. 22 - A criação, extinção e transformação de cargos do Quadro Único do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro deverão ser realizadas de forma a atingir o percentual 
ideal de cargos previsto no Anexo IV. 

Parágrafo único – O Órgão Especial poderá, desde que não implique em aumento de 
despesas, extinguir e transformar cargos do Quadro Único do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro, a fim de atingir o percentual ideal de cargos do Anexo IV. 

Art. 23 - O atual quadro de vagas do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro será estabelecido por Regulamento, que especificará o 
enquadramento dos servidores nas carreiras de que trata a presente Lei. 

Parágrafo único - Fica autorizado o aumento de despesa com pessoal do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro em até 1% (um por cento) para o exercício de 2005 e 
1% (um por cento) para o exercício de 2006, objetivando o enquadramento dos servidores nas 
carreiras de que trata a presente Lei. 

Art. 24 - Não se aplica o disposto no caput e § 1º do artigo 10 ao servidor que na data 
de vigência da presente Lei já se encontre no exercício de função gratificada. 

Art. 25 - Ficam ressalvadas as situações constituídas sob a égide da Lei nº 3.893, de 19 
de julho de 2002. 

Art. 26 - Aplicam-se aos servidores inativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro as mesmas regras aplicáveis aos serventuários ativos do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro, nos termos do disposto na Constituição Federal. 

Art. 27 - O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro procederá, no prazo de 
noventa dias a contar de sua vigência, à regulamentação necessária à implementação desta 
Lei. 

§ 1º – A implementação de que trata o caput deste artigo dar-se-á com efeitos 
funcionais e financeiros após noventa dias de sua regulamentação. 

§ 2º - O Regulamento observará a denominação funcional dos cargos singulares 
estabelecidos pela Lei nº 3.893/02. 

Art. 28 - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações 
orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares. 

Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial, 
revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 6º, § 1º e 12, §§ 3º e 4º da Lei 
nº 793, de 05 de novembro de 1984; o § 1º do artigo 10, da Lei nº 3.309, de 30 de novembro 
de 1999; e a Lei nº 3.893, de 19 de julho de 2002. 

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2005. 

ROSINHA GAROTINHO 

Governadora 
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RESOLUÇÃO Nº 07/2013 -Dispõe sobre o exercício da função de Chefia de 
Serventia de primeira instância do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

O CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 9º, XX, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e tendo em vista o decidido na 
sessão realizada no dia 06 de junho de 2013 (Processo nº 0000248-05.2013.8.19.0810); 

CONSIDERANDO a Lei nº 6471, de 12 de junho de 2013, que alterou a redação da 
Lei nº 4620, de 11 de outubro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos do 
Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º da Lei nº 6471/2013, que determina ao 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a regulamentação necessária à sua 
implementação; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei nº 4620/2005, com a redação 
determinada pela Lei nº 6471/2013, que determina que a chefia de serventia judicial de 
primeira instância seja função de livre indicação do magistrado titular; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 11 da Resolução nº 06, editada por este 
Conselho, aos 29 de dezembro de 2005; 

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle 
Administrativo 000148-89.2010.200.0000 do CNJ. 

RESOLVE: 

Art. 1º A função de Chefia de Serventia Judicial de Primeira Instância é função de 
confiança de livre indicação pelo magistrado titular, dentre os ocupantes de cargo de Analista 
Judiciário sem especialidade ou Técnico de Atividade Judiciária, que não tenham sofrido 
penalidade de suspensão definitiva nos últimos 05 (cinco) anos em sua folha funcional e 
atenda aos requisitos estabelecidos no Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 6, de 05 de 
setembro de 2012. 

§ 1º O servidor indicado não poderá estar cumprindo o estágio probatório, devendo 
contar, preferencialmente, com experiência cartorária mínima de 02 (dois) anos. 

§ 2º O magistrado titular não poderá indicar para o exercício da Chefia de Serventia 
Judicial de Primeira Instância cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto na Resolução nº 7 de 2005, do 
CNJ. 

§ 3º Até que seja formalizada nova designação, ficam designados para a função de que 
trata esta Resolução, os servidores que, em 12 de junho de 2013, se encontravam no exercício 
da função de Direção de Serventia Judicial ou, na hipótese de vacância da função, aqueles que 
se encontravam no exercício da função de Responsável pelo Expediente. 

§ 4º A vedação de que trata o § 1º deste artigo não se aplica ao servidor que, 
cumprindo o estágio probatório, tenha ocupado, sem solução de continuidade, cargo do 
Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e no qual tenha 
adquirido estabilidade. 

Art. 2º Ao servidor designado para a função de Chefia de serventia judicial ou 
serventia judicial especializada é atribuída a denominação funcional de Chefe de Serventia 
Judicial de Primeira Instância. 

Art. 3º A função de Chefe de Serventia Judicial de Primeira Instância deve ser 
exercida por Analista Judiciário sem especialidade ou Técnico de Atividade Judiciária 
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preferencialmente com formação em Direito, Administração, Economia ou Ciências 
Contábeis. 

Art. 4º Inexistindo servidor designado para o exercício da função de Chefia de 
Serventia Judicial de Primeira Instância e magistrado titular, assumirá servidor designado pela 
Administração. 

Art. 5º Os servidores designados para exercício da função de Chefia de Serventia 
Judicial de Primeira Instância têm as atribuições definidas no Código de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro e na Consolidação Normativa da 
Corregedoria Geral da Justiça, relativas às extintas funções de Direção de Serventia Judicial 
(Escrivães) além de outras que venham a ser estabelecidas. 

Parágrafo único. Além das atribuições previstas no caput deste artigo, é atribuição 
comum aos servidores designados para a função de que trata esta Resolução atuar como 
agente arrecadador e fiscalizador dos valores que devam ser recolhidos ao Fundo Especial do 
Tribunal de Justiça. 

Art. 6º A designação para a função de que trata esta Resolução impõe a capacitação 
pela Escola de Administração Judiciária. 

I - Cabe à Diretoria Geral de Gestão de Pessoas - DGPES a avaliação do servidor 
através de parecer conclusivo acerca do seu desempenho na capacitação promovida pela 
Escola de Administração Judiciária. 

II - Os critérios de avaliação e acompanhamento do desempenho da gestão cartorária 
serão definidos por ato normativo da Presidência. 

Art. 7º Enquanto permanecer designado para a função de Chefia de Serventia Judicial 
de Primeira Instância, o servidor participará de programa de desenvolvimento gerencial na 
Escola de  Administração Judiciária - ESAJ, sendo submetido periodicamente à avaliação de 
desempenho pela DGPES. 

Art. 8º A perda da designação da função de Chefe de Serventia de Primeira instância 
somente poderá ocorrer: 

I - mediante pedido de afastamento formulado pelo Juiz Titular ao qual estiver 
subordinado; 

II - ex-officio, decorrente de penalidade aplicada, após decisão definitiva em processo 

administrativo, garantida a ampla defesa, observando se o disposto no artigo 308 do 
Decreto Lei nº 2.479/79; 

III - ex-officio, em razão do resultado da avaliação de desempenho (artigo 6º); 

§ 1º O Chefe de Serventia poderá, mediante pedido, requerer a dispensa da 
designação, com a ciência do magistrado titular. 

§ 2º A perda da designação, na hipótese do inciso II deste artigo, inabilitará o servidor 
a ser indicado para nova serventia pelo prazo de dois anos, quando se tratar de penalidade de 
advertência, repreensão e multa, e pelo prazo de três anos, quando se tratar de penalidade de 
suspensão. 

§3º A perda da designação, na hipótese do inciso III, deste artigo, inabilitará o servidor 
a ser indicado para nova serventia pelo prazo de um ano. 

§4º. Inexistindo magistrado titular na serventia, aplica se ao magistrado em exercício o 
disposto neste artigo. 
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Art. 9º A formalização da designação e da dispensa, bem como a respectiva anotação 
funcional do exercício da função de que trata esta Resolução será de responsabilidade da 
Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
a contar de 13 de junho de 2013, revogada a Resolução nº 02, de 27 de janeiro de 2011, deste 
Conselho da Magistratura. 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2013. 

Desembargadora LEILA MARIANO 

Presidente 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO- PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE 
PESSOAS DO PODER JUDICIÁRIO- ESAJ 
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