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RESUMO: Há alguns anos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vem 

elaborando estudos de lotação, para melhor distribuição do seu quadro de 

servidores. O objetivo deste trabalho é demonstrar que com o estudo de lotação 

2015, forma desenvolvidos critérios objetivos para realização daquele. Foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica dos estudos realizados até o ano de 2015. O trabalho 

propõe ajustes finos para que se possa utilizar os critérios objetivos encontrados m 

outros estudos a serem realizados pelo Tribunal. 

 

PALAVRAS CHAVES: lotação, critérios objetivos. 

 

ABSTRACT:  A few years ago, the Rio de Janeiro State Court of Justice has been 

developing stocking studies to better distribute its staff. The objective of this work is 

to demonstrate that with the 2015 stocking study, objective criteria were developed 

for the accomplishment of that one. A bibliographic survey of the studies carried out 

up to the year 2015 was carried out. The work proposes fine adjustments so that the 

objective criteria found in other studies to be carried out by the Court can be used. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
Segundo Chaer, 2009 (2) a criação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

através da Emenda Constitucional nº 45 de 30/12/2004(1), teve o propósito de 

realizar a gestão estratégica e o controle administrativo do Poder Judiciário e  da 

atuação de seus membros, visando sua interação e o aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional, construindo e desenvolvendo ações de forma participativa e alinhadas 

às necessidades mais prementes do Poder Judiciário. 

Em consonância com as diretrizes do CNJ o Tribunal de Justiça do RJ como 

demais tribunais organizaram seus Mapas Estratégicos para descrever a estratégias 

escolhidas como metas e difundi-las entre os operadores da organização em todos 

os níveis. 

Assim foi priorizado as atividades de 1º grau, ou seja, políticas para 

incremento da 1ª instância no TJRJ, tendo como uma dessas ações a necessidade 

de elaboração de critérios para a realização de um estudo de lotação, como solução, 

ou tentativa para solucionar um problema constante, a carência funcional ou má 

distribuição da força de trabalho, nas serventias. 

Apesar de terem sido realizados vários estudos de lotação desde 2008. Este 

trabalho vai apenas analisar os critérios do estudo de lotação realizado em 2015, em 

relação aos Analistas Judiciários Sem Especialidade e Técnicos de Atividade 

Judiciária. Não pretendendo criar critérios para realização de estudo de lotação, mas 

apresentar uma análise dos critérios obtidos com o estudo de lotação de 2015. 

O presente trabalho consistiu em uma pesquisa bibliográfica como 

metodologia. 

No primeiro capítulo, faz-se uma descrição dos estudos realizados 

anteriormente ao ano 2015, procura-se detalhar as principais características de cada 
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um. O estudo realizado em 2008, que sequer chegou a ser implantado. O estudo de 

2009, que em sua essência foi apenas um remanejamento de servidores e o de 

2013  no qual houve a criação de um grupo que indicou medidas a serem colocadas 

em práticas, sem que houvesse debate ou a colheita de sugestões entre aqueles 

que seriam atingidos pelo estudo.  

No segundo faz-se uma descrição detalhada do estudo de 2015(8), 

dissecando como foram alcançados os critérios para a realização do mesmo. 

Inclusive como foram colhidas às sugestões e quais foram ou não acolhidas, com os 

motivos para o descarte daquelas. Até se chegar aos critérios aplicados no estudo. 

O terceiro capítulo traz uma análise de todo o estudo de lotação de 2015(8), 

de como foram criados os critérios objetivos, através das críticas as sugestões 

acolhidas ou que por ventura deveriam ter sido acolhidas. 

O capítulo final é a conclusão, na qual foi verificado se os critérios realmente 

elaborados foram objetivos a ponto de sua utilização poder ser além do estudo 

realizado e, assim  norteador dos novos estudos que viram a ser realizados. 
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2. BREVE HISTÓRICO DOS ESTUDOS DE LOTAÇÃO DO TRIBUNAL DE  

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

A primeira tentativa de realização de um estudo de lotação no Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi realizado em 2008, publicado no DJERJ no 

dia 11/8/2008(5). Chegando a algumas conclusões como o próprio estudo aponta “... 

o presente estudo contou com a participação pró-ativa dos Núcleos Regionais ( 

divisão para a gestão administrativa das serventias), onde foi possível elaborar um 

modelo de busca, ao mesmo tempo, atender as metas estabelecidas pela 

administração e respeitar as peculiaridades locais...”.  

Mas, como consta no referido estudo esse não chegou a ser implantado “... 

em razão das limitações orçamentárias e do quadro funcional do Poder Judiciário...”, 

apenas ocorrendo uma convocação de servidores concursados. Concluindo ao final 

da necessidade de uma reestruturação na lotação das serventias judiciais. 

Em 2009, foi editada a Portaria nº 01/2009(6), em que houve apenas um 

reajuste nos números de funcionários em relação ao estudo anterior. 

O Ato Conjunto nº 25/2013(7), criou um Grupo de Trabalho _ GT Lotação, e 

conforme justificativas de edição daquele ato, que considerou a necessidade de 

readequação do quadro de funcionários  em razão do processo de informatização, 

em virtude do Programa de Incentivo as Aposentadoria –PIA, a ocorrência de 

carência de servidores na Primeira Instância. Com relatório conclusivo publicado em 

30/07/2013, em que descreve que o método utilizado foi  visita à serventias 

escolhidas de forma aleatória, para verificar a realidade das lotações e os processos 

de trabalho.  
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Também extraída informações através do Sistema Informatizado do TJRJ, 

sobre a lotação atual, distribuição mensal e acervo cartorário de todas as serventias 

judiciais à época. No relatório foram apresentadas 06 sugestões, descritas a seguir: 

1 – a fixação de um quantitativo de servidores considerado “possível” para as 

serventias judiciais de 1ª Instância, considerando-se principalmente a distribuição 

mensal e também o acervo cartorário e a complexidade da matéria; 

2 - a equalização da lotação das serventias da Comarca de Campos do 

Goytacazes, seja pelo remanejamento de servidores ou pela designação de 

prestação de auxílio às serventias das demais Comarcas que compõem a 6ª. 

Região ( Macaé, Cambuci, Conceição de Macabu, Carapebus/Quissamã, São João 

da Barra, São Fidélis, são Francisco do Itabapoana ), onde exista carência de 

servidores; 

3 - o remanejamento de servidores dos Fóruns da Barra da Tijuca e 

Madureira para Unidades organizacionais que se encontram com quantitativo aquém 

do necessário para desenvolver os trabalhos cartorários; 

4 – que os servidores lotados sejam lotados prioritariamente, nas Varas 

Cíveis, da fazenda pública, juizados Especiais Cíveis (Comarca da Capital) e Vara 

Única (Comarcas do interior); 

5 – publicação de edital de remoção voluntária, remoções compulsórias, 

lotações originárias dos novos concursados; e 

6 – criação de Núcleos de Auxílios Recíprocos –NAROJA, composto por 

Oficiais de Justiças para que prestem auxílio as Comarcas do Interior em que 

Oficiais de Justiça encontrem-se lotados na Direções de Fórum e não nas Centrais 

de cumprimentos de mandados.  
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Naquele estudo de 2013, considerou-se que com a adoção das medidas 

acima propostas haveria a equalização e regularização nas serventias judiciais de 

Primeira Instância sem aumento de despesa. 

Em fevereiro de 2015, foi editado o Ato Executivo Conjunto nº 02/2015(4) que 

considerou  GT Lotação de 2013 apresentava defasagens eis que o  considerou que  

o quadro efetivo de servidores em atividade, modificou-se em razão do tempo 

decorrido desde o estudo realizado em 2013.  

O estudo de 2015 (8) foi publicado no DJERJ em 28/01/2016, traçou como 

escopo o estabelecimento de um procedimento de elaboração de um estudo para 

apurar o percentual do movimento forense de cada serventia judicial com vista à 

orientação da Administração na distribuição do corpo de serventuários.  
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3. ESTUDO DE LOTAÇÃO DE 2015  

 

 

Neste capítulo será descrito minuciosamente o estudo de lotação realizado 

em 2015(8).  

O estudo de lotação de 2015(8) justificou-se com a verificação de uma 

desproporção na distribuição da força de trabalho pelas serventias de 1ª instância, 

demonstrado através de relatório elaborado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

que foi objeto do processo administrativo nº 2015-027298. 

 Foi realizado a princípio por orientação da Administração Superior uma 

analise de distribuição do quadro de analistas judiciários sem especialização e 

técnicos de atividades judiciários pelas serventias judiciais, retratados nos 

relatórios de lotação constantes nos sistemas RELPRES – RELPRESIDÊNCIA- 

RELATÓRIOS GERENCIAIS DE PESSOAS do TJRJ. 

 Foram colhidas sugestões através dos canais de comunicação  através de 

caixa de e-mail exclusiva  e audiências públicas realizadas com a presença de 

Magistrados e servidores, e verificado aquelas que tinham em seu escopo relação 

com o estudo, abordaram-se algumas questões da seguinte forma, como não 

acolhidas e como acolhidas. 

  Não foram acolhidas as seguintes sugestões: 

1-  servidores readaptados e com necessidades especiais não deveriam constar no 

total de lotação da serventia;  

2- a cada 02 servidores em condições especiais na serventia, lotar 01 servidor em 

condições integrais;  

3- equilibrar o total de servidores nas serventias segundo sua maior ou menor 

experiência no Judiciário;  



13 

 

4- equilibrar  o número de Analistas judiciários sem especialização e Técnicos de 

Atividade Judiciária nas serventias;  

5- assistentes  de gabinetes e chefes de serventias não devem constar no total de 

lotação da serventia;  

6- serventias  com SIGA – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO devem ter maior 

número de servidores na lotação; lotar menos servidores em varas com 

processamento eletrônico.  

A justificação para o não acolhimento das sugestões acima elencadas foi a 

não comprovação, em termos estatísticos que servidores readaptados ou com 

necessidades especiais efetivamente rendam menos que um servidor não sujeito a 

tal condição especial. Essa mesma razão, aplica-se ao tempo de carreira ou aos 

ocupantes de cargos de Analista Judiciário ou Técnicos de Atividade Judiciária.  

No caso dos assistentes de gabinetes e chefes de serventias, foi 

considerado que eles são lotados nas serventias por razões práticas eis que os 

sistemas de pessoal do Tribunal de Justiça, já estão programados assim, e uma 

mudança geraria um dispêndio de recursos públicos e tempo. 

Quanto, as serventias com processamento eletrônico em um primeiro 

momento poder-se-ia imaginar que dependam de um quantitativo menor de 

servidores, o que não há comprovação estatística. Devendo ser considerado que 

nessas serventias se por um lado há uma diminuição de tempo na realização das 

tarefas mais simples, outras tarefas tornaram-se mais custosas eis que demandasse 

mais tempo do servidor processante ou na digitação cartorária. 

Entre as sugestões que foram acolhidas pelo estudo de 2015 estão:  

1. A consideração a distribuição processual da serventia;  

2.  As serventias com a mesma competência e atribuições devem ter o mesmo 
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número de servidores;  

3. levar em conta o acervo (processos em tramitação) da serventia;  

4. buscar exemplos de serventias que tenham melhor desempenho para adotar 

o mesmo procedimento.  

      A distribuição é o ato inicial de provocação da justiça e, consequentemente o 

início do movimento forense que passará a ser realizado por serventuários e 

Magistrados para fazer chegar de um processo à conclusão que assegure uma 

prestação jurisdicional efetiva. Assim, a conclusão que se chega é que quanto 

maior a distribuição maior o número de processos. 

No entanto, deve ser considerado,  a diversidade dos atos processuais 

estabelecidos pela lei, que importam em procedimentos mais ou menos céleres, 

com potencial de gerarem um maior ou menor volume de atos processuais 

impactando no movimento forense da serventia.  

Para efeito do estudo de 2015 (8) considerou-se como acervo ideal, o 

número de ações distribuídas a uma serventia no decorrer de um período 

determinado de tempo. Esse seria aquele arbitrado como o tempo médio e 

razoável de manutenção de um processo na serventia. Para fins daquele estudo, 

foi fixado um  período de 03 anos, sendo  escolhido o período compreendido entre 

agosto de 2012 a julho de 2015.  

Então para efeito daquele estudo a determinação do quantitativo de 

servidores de cada serventia, seria  alcançado a partir do levantamento do acervo 

formado na serventia no período compreendido entre agosto 2012 a julho 2015, 

acervo este apurado em função da distribuição média das varas de igual 

competência no mesmo foro ou comarca conforme na hipótese dividido pelo 

número de meses considerado (=36) aplicando-se ao resultado em fator de divisão 
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fixado de acordo com o perfil de especialização para se chegar ao resultado final. 

Verifica-se que  optou-se,  por um período fechado e pretérito para evitar 

manipulação do acervo por parte das serventias . 

Após foi elaborado um mecanismo para a distribuição das serventias de 

acordo com perfis de especialização de acordo com o estudo analisado(8), optou-

se por trabalhar em dividir as serventias por segmentos, quais sejam:  

5. -Vara Única;  

     2- 1ª Vara de Comarcas com dois Juízos apenas e competências diversas;  

     3- 2ª Vara de Comarcas  com dois Juízos apenas e de competências diversas; 

     4- Varas Cíveis de Entrância Especial exceto foro central;  

     5- Vara de Infância, da Juventude e do Idoso;  

6 -Varas da Fazenda Pública;  

7  Varas Cíveis da Capital;  

8  Varas de Família;  

9  Varas Criminais;  

10 - Varas Empresariais;  

11 - Varas de Órfãos e Sucessões;  

12 - Varas de Família, Infância, Juventude e Idoso;  

13 - Juizados Especiais Cíveis;  

14 - Juizados Especiais Adjuntos Cíveis;  

15 - Juizados Especiais Criminais;  

16 - Juizados Especiais Adjuntos Criminais;  

17 - Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;  

18 - Juizados Especiais da Fazenda Pública;  

19 - Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Especial 
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Adjunto Criminal; 

20 - Vara de Registro Público.  

A partir, da fixação dos perfis de especialização. Passou-se para o 

estabelecimento do fator divisor a ser aplicado a cada segmento, esse foi obtido 

através  de divisão da média de distribuição das varas de cada segmento entre 

julho/2012 a julho/2015 pela quantidade de servidores lotados na serventia. A 

média da distribuição que se buscou,  foram das varas em que estavam 

implantadas o Sistema Integrado de Gestão – SIGA ou as certificadas pela ISO 

9001. Em algumas serventias, apesar de se obter fator divisor menor, como 

política de valorização dessas serventias e diante do fato de acumularem todas as 

competências, sugeriu-se um fator divisor maior. 
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Após, foram encontrados os seguintes fatores, para cada segmento: 

FATOR                         SEGMENTO 

      9 Vara Única;  

1ª Vara de Comarcas com dois Juízos apenas e competências diversas;  2ª 

Vara de Comarcas  com dois Juízos apenas e de competências diversas;  

Vara Cíveis de Entrância Especial exceto,  foro central;  

Vara de Infância, da Juventude e do Idoso;  

Varas da Fazenda Pública 

       

9,5 

Varas Cíveis da Capital 

       

15 

Vara de Família 

       

8,5 

Varas Criminais 

       

2,5 

Varas Empresariais 

   6 Varas de Órfãos e Sucessões 

       

12,5 

Vara de Família Infância Juventude e Idoso 

       

70 

Juizados Especiais Cíveis e Adjuntos 

       

75  

Juizados Especiais Criminais e Adjuntos 

       

60 

Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;  

Juizados Especiais da Fazenda Pública 

       

65 

Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Especial Adjunto 

Criminal 

       

11 

Vara de Registro Público 
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     Como tentativa do que parece ser alcançar a melhor fórmula de 

elaboração dos critérios, verifica-se que, foram realizadas novas audiências 

públicas ( com a participação de magistrados e servidores), em cada um dos 13 

Núcleos Regionais da Corregedoria-Geral da Justiça, onde foram colhidas críticas 

e sugestões ao relatório preliminar. Essas foram tratadas individualmente, 

justificando seu acolhimento ou não, conforme se descreve abaixo: 

1 – Acervos médios ou individualizados deveriam ser considerados no 

cálculo. Esta já havia sido apresentada como questão quando das audiências que 

deram ensejo ao relatório preliminar. Esclarece-se, novamente, que a partir da 

concepção de acervo ideal, em que se considera a duração média e razoável do 

processo, neste estudo esta estimada em três anos. A ideia de se considerar 

acervos médios ou individualizados, poderia estimular a prática indesejada de 

retenção indevida de processos na serventia, o que provocaria aumento do acervo 

apenas com a finalidade de no futuro obter a lotação de mais servidores, bem 

como poderia estar prestigiando justamente aqueles que se mostram ou 

mostraram, mais inoperantes, contemplando com mais servidores quem menos 

produz.  

2 – A distribuição estatística deveria ser pautar pelos dados de processos 

“tombados geral” - feitos ou incidentes que são expurgados por serem incidentes 

que não impactam ou impactam muito pouco no trabalho das serventias e não de 

“tombados” – todos os processos em tramitação na serventia. 

3 – Nos Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 

deveria levar-se em consideração a decisão do STF de que em se tratando de 

violência dessa natureza, a ação penal é publica incondicionada, o que se 

aproximaria do perfil das varas criminais. Esse argumento não reflete números 
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estatísticos, em vista de que na grande maioria os feitos, extinguem-se sem 

apreciação do mérito, não indo além das medidas cautelares protetivas legalmente 

previstas. Assim, mostrando os dados estatísticos que há um percentual mínimo 

de sentenças de mérito e, dessas, quase nenhuma condenatória. 

4 – Nos Juizados Especiais Criminais deveria ser considerado o percentual 

de Audiências de Instrução e Julgamento realizadas pelo magistrado em relação 

ao número de feitos tombados, de forma a que quanto maior seja essa relação, 

maior seja o número de servidores na serventia. Esse critério é subjetivo, em 

função do agir do magistrado. Esse poderia manipular o critério marcando 

audiências desnecessárias para obtenção de lotação de mais servidores na 

serventia. 

5 – Deveria atribuir um segmento próprio para as varas de família que 

agrupam Registro Civil de Pessoas Naturais – RCPN. Como algumas varas de 

família agregam esta competência haveria, supostamente um aumento de 

trabalho. Isso, no entanto não ocorre, pois todo o processamento, é realizado em 

cartório próprio, ou seja nos ofícios extrajudiciais, vindo o processo apenas para o 

magistrado. 

6 – A Vara de Registros Públicos da capital deveria ter seu fator divisor 

reavaliado. Não se verifica qualquer razão para alterar esse fator divisor, eis que 

da análise dos indicadores daquela não há qualquer sugestão de um quadro 

insatisfatório de servidores, e também pelas mesmas razões da sugestão anterior,  

haver ofícios extrajudiciais que processam tais feitos, não recaindo o trabalho para 

a serventia. 

7 – as Varas Criminais que não constam com apoio de Central de Penas e 

Medidas Alternativas - CPMA, deveriam ser melhor assistidas. O que se verifica 
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através de relatórios que todas as varas e juizados criminais, contam com suporte 

de CPMA. 

      Assim que as sugestões acima apresentadas, pelas justificativas 

expostas não devem ser acolhidas. 

      Passemos agora, as sugestões apresentadas que foram acolhidas, nas 

novas audiências públicas realizadas para elaboração do estudo de lotação com 

as justificativas para tal: 

1 – as varas criminais deveriam ter três grupos de segmentos: a) só 

criminais; b) criminais mais Tribunal do Juri e; c) só Tribunal do Juri. O 

procedimento do Tribunal do Juri acarreta um volume superior de trabalho, seja por 

sua maior formalidade, seja por sua dupla fase de instrução ou seja pela 

organização da sessão de julgamento. Assim, revendo no que tange a 

competência das varas criminais, a instituição de três segmentos (Varas Criminais, 

Varas exclusivas de Tribunal do Juri e Varas competência mista- crime comum + 

Tribunal do Juri), cada uma com seu fator divisor. 

2 -  Os Juizados Especiais Cíveis, incluindo os Adjuntos – serventias que 

são ligadas administrativamente a outra, deveriam ter grupo que pudessem 

diferenciar os que possuem Núcleo de Atendimento, Autuação e Citação – NADAC 

ou Núcleo de Primeiro Atendimento daqueles que acumulam a própria distribuição 

e o primeiro atendimento. No segundo caso, como a própria serventia por possuir 

esses núcleos, acabem por assumir tarefas que inexistem na serventia sem 

NADAC. E, no caso específico dos Juizados Especiais Cíveis que ficam no Foro 

Central, ainda existe um Núcleo Permanente de Conciliação a absorver diversos 

processos que deixam de ser submetidos a julgamento nas serventias de origem, 

só sendo encaminhados na fase de execução. 
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3 – Nas Varas com competência de Infância, Juventude e Idoso ou de 

Família, Infância, Juventude e Idoso o fator divisor está aquém de suas 

necessidades, bem como levando em consideração as peculiaridades de  varas 

apenas de cunho protetivo daquelas que acumulam a competência infracional, 

sobretudo aquelas que tem sob sua jurisdição Centro de Sócio-educação - 

CENSE’S  e  Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas de Infância - 

CRIAD’S, a atraírem para si competência de execução de medidas sócio-

educativas de outras comarcas. Em primeiro lugar, deve-se destacar que a Vara 

da Infância instaladas na Cidade do Rio de Janeiro, concentrarem, segundo dados 

estatísticos, 35,15% das crianças e adolescentes do Estado do Rio de Janeiro em 

regime de acolhimento, gerando um maior movimento nessas serventias. E, assim, 

diferenciar as que tem sob sua jurisdição Centro de Sócio-educação - CENSE’S  e  

Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas de Infância - CRIAD’S, que 

atraem para si tarefas adicionais de execução de medidas sócio-educativas não 

apenas de seus próprios processos como também as oriundas de Juízos situados 

em outras Comarcas. 

4 – Nas Comarcas com as 1ªs Varas com competência cível e as 2ªs Varas 

com competência Criminal e de fazenda Pública, o fator divisor deveria ser revisto 

pois se mostra inadequado as suas realidades. A competência é estabelecida em 

lei e determina os limites do poder de julgar. Em suma, é a limitação do exercício 

da jurisdição atribuída a cada órgão ou grupo de órgãos jurisdicional. Apesar, de 

há mais de uma década o TJRJ ter abandonado este sistema de divisão de 

competência ainda existem três comarcas, nas quais este vigora. Assim, devem 

ser tratadas de maneira diferenciada formando um segmento próprio para evitar 

distorções para, considerando-se que essas abarcariam diversas competências 
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que em outras Comarcas são distribuídas em varas distintas. 

     Com base nas modificações propostas acima, foi revisto os fatores de 

alguns segmentos para readequar a distribuição do quadro de pessoal disponível 

na 1ª Instância. 
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 Sendo adotado o novo quadro abaixo, no relatório final: 

FATOR                         SEGMENTO 

   2,5  Varas Empresariais 

   6  Varas de Órfãos e Sucessões 

   7,5  Varas exclusivas de Tribunal do Juri 

   8  Varas Criminais + tribunal do Juri; 

 2ªs Varas com competência reduzida (fazendária e criminal); 

 Vara de Infância, da Juventude e do Idoso da Capital (1ª, 2ª, 3ª e 4ª);  

 Vara de Infância, da Juventude e do Idoso com CENSE’S ou CRIAD’S agregados. 

        

   8,5 

Varas Criminais sem Tribunal do Juri; 

Vara de Infância, da Juventude e do Idoso sem CENSE’S ou CRIAD’S agregados.  

   9 Varas Cíveis exceto Foro Central; 

1ªs varas com competência reduzida 1 (cível, orfanológica e empresarial sem família) 

       

9,5 

Varas Únicas; 

1ª e 2ª com competência universal (perfil vara única); 

Varas Cíveis do foro Central; 

Varas da Fazenda Pública 

       

10,5 

1ªs Varas com competência reduzida 2 (cível, orfanológica e empresarial e família) 

   11 Vara de Registro Público 

       

11,5 

Varas de Família, Infância, da Juventude e do Idoso com CENSE’S ou CRIAD’S 

    12 Varas de Família, Infância, da Juventude e do Idoso sem CENSE’S ou CRIAD’S 

    15  Varas de Família 

    49 Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;  

Juizados Especiais da Fazenda Pública 

    55 Juizados Especiais Cíveis e Adjuntos Cíveis sem NADAC e Núcleo de Primeiro 

Atendimento; 

Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Adjunto Criminal 

   60 Juizados Especiais Criminais e Adjuntos Criminais com NADAC e Núcleo de Primeiro 

Atendimento 

   70 Juizados Especiais Cíveis e Adjuntos Cíveis com NADAC e Núcleo de Primeiro 

Atendimento 

   80 Juizados Especiais Cíveis do Foro da Capital 
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4. ANÁLISE DO ESTUDO DE LOTAÇÃO DE 2015 

 

Algumas das justificativas para a realização do estudo de lotação de 2015, 

foram a defasagem do número de servidores lotadas nas serventias devido a 

aposentadoria de muitos, com a implementação do PIA – Programa de Incentivo a 

Aposentadoria e a saída de tantos outros para outros órgãos, através de concurso 

público.  

Outra justificativa foi a criação de critérios objetivos que norteariam a 

movimentação dos servidores, evitando assim distorções quando da lotação em 

serventias de igual competência. 

Para a elaboração dos critérios foram colhidas sugestões através de caixa 

de e-mail, criada para esse fim, e audiências públicas realizadas nos 13 NUR’s, com 

participação de Magistrados e servidores, o que demonstrou a democratização do 

estudo eis que aqueles que foram atingidos diretamente puderam expor suas 

sugestões. 

Entre as sugestões não acolhidas na primeira fase de  audiências públicas, 

Deve ser reforçada que não há comprovação de que servidores readaptados ou com 

necessidades especiais produzam menos,  o que acontece é um direcionamento no 

trabalho a ser executado, de acordo com as limitações de cada um. 

Critica-se o fato de a sugestão elencada na primeira rodada de audiências 

públicas, referentes a “assistentes  de gabinetes e chefes de serventias não devem 

constar no total de lotação da serventia”. Os assistentes de gabinete, como a 

própria nomenclatura demonstra, apesar de lotados nas serventias prestam serviço 

diretamente para os gabinetes, não participando de qualquer processo de trabalho 
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daquelas. E, quanto aos chefes de serventias, esses em sua maioria exercem a 

gestão das serventias e nem sempre atuam diretamente  no processamento 

judicial. 

Assim, acabam contando como número de lotação nas serventias apesar de 

não atuarem diretamente nos processos de trabalho daquelas eis que praticam 

atos de auxílio ao Magistrado. 

Em relação, as serventias em que foi implantado o Sistema Integrado de 

Gestão – SIGA, SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, que consiste em  um 

conjunto de elementos inter-relacionados que auxiliam a gestão das unidades 

organizacionais do Poder Judiciário, mediante a disseminação e uso de ferramentas 

gerenciais que  foi implementado no Tribunal Justiça para certificação das unidades, 

com o escopo de atestar que determinados juízos quanto aplicação de rotinas 

administrativas padronizadas de funcionamento, para execução do trabalho com 

maior eficiência, traria por consequência fazer mais com menos. Correto afirmar que  

com a implantação do Sistema Integrado de Gestão, gestão melhorou e criaaram-se 

rotinas administrativas nos processos de trabalho, otimizando e facilitando sua 

execução por todos os servidores envolvidos.  

Com a implementação do processo eletrônico, foram otimizados várias 

tarefas, diminuindo a demanda de tempo para tarefas  simples, como juntada de 

petições físicas, e acesso aos usuários ao andamento dos processos sem 

necessidade de deslocamento e atendimento presencial, direcionando servidores 

para tarefas mais complexas, como processamento e digitação cartorária. Não se 

justificando assim, que essas serventia tenham um quantitativo maior de servidores 

em relação as que não tenham ainda implantado o processo eletrônico.  

Com as sugestões acolhidas foram determinados três critérios para que 
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fosse realizado o estudo de lotação, critérios esses objetivos para que pudessem ser 

utilizados nos próximos estudos a serem realizados quais sejam: determinação de 

números de servidores pelo acervo médio, obtido através da apuração da 

distribuição por 03 anos, entre agosto de 2012 a julho de 2015; divisão das 

serventias por perfil de especialização de suas competências jurisdicionais; e, fator 

divisor que seria aplicado a cada segmento alcançado através da média da 

distribuição de cada segmento no período retro mencionado pela quantidade de 

servidores lotados nas serventias paradigmas. 

A determinação de acervo médio realizado pela apuração do quantitativo da 

distribuição de 03 anos, por um período anterior ao do estudo, tem a vantagem da 

não possibilidade de manipulação do acervo. O que retrataria a realidade das 

serventias. 

A divisão das serventias por perfis de especialização, também merece 

destaque eis que agrupando serventias iguais, tem-se a possibilidade de igualar a 

forma de trabalho, trabalhando com realidades idênticas. Ressalta-se que a divisão 

por perfis permite reajustes de acordo com as alterações de competências que 

vierem a ocorrer, conforme verificado durante a realização do próprio estudo de 

lotação. 

O mais complexo foi a elaboração de um fator divisor, que seria um número 

alcançado através da divisão da média de distribuição pelo número de servidores, 

para alcançar um quantitativo ideal de servidores necessários para a realização do 

trabalho. A opção de escolha das serventias para realização entre aquelas que 

tiveram implementado o SIGA e  com melhor desempenho, demonstra  na prática 

quantidade necessária de servidores para a realização dos processos de trabalho 

a serem desempenhados.  
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 Com efeito, as conclusões finais desse estudo,  é que alcançou-se os 

objetivos almejados pelo Ato Executivo Conjunto nº  2/2015, que foi fixar um 

quadro de pessoal determinado por critérios objetivos, com a utilização de fórmulas 

clara para alcance dos mesmos, e que permitirá distribuir as forças de trabalho das 

serventias judiciais de forma proporcional e justa. 
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5. CONCLUSÃO 

 

       A distribuição de servidores no setor público é tarefa difícil, ou seja,  

equacionar a distribuição de sua mão-de-obra, para obtenção de melhores 

resultados, diga-se: menos custo com melhor qualidade na prestação do serviço. 

        O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como demonstrado 

neste trabalho, vem tentando há alguns anos solucionar essa equação. Isso, como 

se verifica não é fácil. Além de vontade da administração, que no TJRJ se renova a 

cada 02 anos. Requer um esforço considerável do seu quadro de gestores para 

obtenção critérios objetivos. 

        Os estudos realizados anteriormente conforme foram descritos, em 

alguns casos não podem sequer serem chamados de estudo porque apenas se fez 

um remanejamento dos servidores, sem uma análise das necessidades das 

serventias. 

         Esse trabalho vem demonstrar que foi possível traçar de forma clara 

critérios para a movimentação dos servidores. O que foi realizado através do estudo 

de lotação de 2015 (8). 

         Com o estudo realizado em 2015(8), chegou-se a três critérios objetivos, 

que se resumem em obtenção de um acervo ideal (quantitativo de processos em 

andamento), divisão das serventias em perfis de especialização e quantidade de 

servidores necessários para a realização do trabalho. O primeiro critério a que se 

chegou, no estudo analisado, ou seja, o acervo ideal que foi obtido pelo 

levantamento da destruição no período 03 anos compreendido  entre agosto de 

2012 a julho de 2015. Período anterior ao estudo e que não poderia ser manipulado. 

   Demonstrado então que a utilização dos critérios objetivos obtidos através 

do estudo realizado em 2015, apesar da necessidade de pequenos ajustes, 
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conforme visto no capítulo anterior, vem evitar que com as sucessivas mudanças na 

direção superior do Tribunal a cada 02 anos, a movimentação dos servidores seja 

realizada apenas por razões políticas de caráter pessoal, sem considerara a 

realidade do trabalho desempenhado. 

Destaca-se também que depois de se criar critérios objetivos esses podem 

ser utilizados novamente, ou seja, nos próximos estudos a serem realizados. 

         Por derradeiro, critérios objetivos causam menos trauma quando da 

movimentação do quadro de pessoal eis que quando as regras são previamente 

conhecidas e atingem a todos paira uma sensação de “justiça”. 
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