
Croqui e explicação de Oscar Niemeyer para o projeto do complexo predial do Superior Tribunal de Justiça. Fonte ACERVO/STJ

Conteúdo

• AULA 1: Histórico do STJ

• AULA 2: Noções de Planejamento Estratégico

• AULA 3: Formação Continuada

• AULA 4: Avaliação de Desempenho

• AULA 5: Adicional de Qualificação
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Módulo 1

históriA, fUncionAmento e estrUtUrA



Ilustração: Isa Frantz s/ fotos de Gustavo Lima/STJ e google.com

Objetivos

• Apresentar a história do STJ, desde a sua criação pela Constituição Federal de 1988,  
o organograma e as principais obras de arte integrantes da arquitetura do Órgão.

AULA 1
histórico stJ
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 Construção da sede do STJ. Fonte: Acervo/STJ

 Sede do Tribunal Federal de Recursos (TRF), inaugurada 
em 1947 no Rio de Janeiro. Fonte: Acervo/STJ

AULA1: HISTÓRICO DO STJ

AULA 1
histórico do stJ

colega servidor, Vamos conhecer a trajetória do superior tribunal de Justiça?

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em outu-
bro de 2013, completou 25 anos de criação (arts. 
92, 104 e 105 da Constituição Federal). Entretanto, 
sua trajetória começou bem antes, visto que o STJ 
herdou algumas das competências e todos os Mi-
nistros e servidores do Tribunal Federal de Recur-
sos (TFR) chegando até a utilizar suas instalações 
enquanto aguardava que a sua sede ficasse pronta.

O TFR funcionava como órgão de  apelação da 
justiça federal. Era incumbido,  portanto, de julgar, 
em segunda instância, as causas   decididas por esse 
segmento do Poder  Judiciário.

Com o movimento de reforma  democrática do país, momento em que funcionou  a  Assembleia 
Nacional Constituinte, veio à tona a reflexão sobre a reforma do poder judiciário, surgindo a  proposta 
de criação de um tribunal superior para abarcar parcela das  competências do STF.

Em 5 de outubro de 1988, o Congresso  Nacional promulgou a nova Constituição, carta magna 
da qual emanam todas as demais leis. Nela está determinado o lugar do STJ em relação aos outros 
 órgãos do Judiciário, bem como  sua  composição e competência.

Essa Constituição, cognominada Constituição Cidadã, criou, nos arts. 92, 104 e 105, o Superior 
 Tribunal de Justiça, mais tarde chamado de Tribunal da Cidadania. A Constituição Federal determinou 
o  número mínimo de 33 membros, oriundos das classes da Magistratura federal e estadual,  Ministério 
Público e Ordem dos Advogados do Brasil, a serem nomeados pelo Presidente da República após 
 escolha  aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal.

O STJ, fundamentado em suas competên-
cias constitucionais, tem por missão uniformizar 
a  interpretação da lei federal. Ele atua como últi-
ma instância da Justiça brasileira nas causas ditas 
 infraconstitucionais, ou seja, aquelas cuja compe-
tência não cabe ao STF. Ficam fora da competên-
cia do STJ apenas as causas referentes à Justiça es-
pecializada: trabalhista, militar e eleitoral.

Para que essa importante missão fosse cum-
prida, era necessária a adequada instalação do 
 Tribunal e, em 30 de março de 1989, foi edita-
da a Lei n. 7.746 dispondo sobre a composição e 
 instalação do STJ e sobre o funcionamento do Con-
selho da Justiça Federal.

Para sediar o STJ, foi concebido o complexo predial de 138.670,37 m², concluído em 1995 e 
 composto de sete blocos: Administração,  Ministros I, Ministros II, Plenários, Tribunal Pleno, Auditório 
e Restaurante.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES

BLOCO A 
• Auditório

BLOCO B
Tribunal Pleno
Térreo
• Protocolo Geral Administrativo

• Coordenadoria de Taquigrafia

• Secretaria de Comunicação Social

• Fisioterapia/SIS

1º pavimento
• Salas de Estar e Becas de Ministros

• Coordenadorias de TV e de Rádio

• Estúdios de TV e de Rádio/SCO

BLOCO C
Plenários
Térreo
• Terminais Bancários

• Brigada

• Coordenadoria de Atendimento  

 Judiciário

1º pavimento
• Salão de Recepções

• Salão Nobre

• Posto Avançado da SIS

• Comissão Permanente de Ministros

• Salas de Julgamento (1ª a 6ª Tur 

 mas; 1ª a 3ª Seções, Corte Especial)

• Restaurante Privativo e Sala de  

 Lanches dos Ministros

2º pavimento
• Sala de Julgamento (acesso ao  

 público)

• Espaço Cultural do STJ / Museu 

• Gab. Ministro Diretor da Revista

• Ministério Público

• Defensoria Pública

• Secretaria de Gestão Predial   

 (Gabinete)

Subsolo
• Secretaria de Segurança

• Coordenadoria de  

 Engenharia e Arquitetura

• Coordenadoria de Serviços Gerais

• Sala de Digitalização de Processos

• Coordenadoria de Gestão

• Documental 

BLOCO D
Ministros I
1º pavimento
• Gab. do Desemb. Olindo Menezes

• Gab. do Desemb. Ericson Maranho

• Assessoria de Atendimento aos  

 Ministros

• Sala de Vídeo Conferências

2º pavimento
• Gab. Min. Antônio Carlos Ferreira

• Gab. Min. Mauro Campbell

3º pavimento
• Gab. Min. Humberto Martins

• Gab. Min. Herman Benjamin

4º pavimento
• Gab. Min. Assusete Magalhães

• Gab. Min. Rogério Schietti

• Gab. Min. Moura Ribeiro

5º pavimento
• Gab. Min. Gurgel de Faria

• Gab. Min. Villas Boas Cuêva

• Gab. Min. Nefi Cordeiro

6º pavimento
• Gab. Min. Francisco Falcão

• Gab. Min. Jorge Mussi

• Gab. Desemb. Leopoldo Raposo

7º pavimento
• Gab. Min. João Otávio

• Gab. Min. Marco Buzzi

• Gab. Min. Sérgio Kukina

8º pavimento
• Presidência – Diretoria Geral (DG)

• Assessoria de Modernização e  

 Gestão Estratégica (AMG)

• Secretária de Comunicação (SCO)

• Assessoria Jurídica – Diretoria  

 Geral (AJU)

• Assessoria de Gestão Ambiental  

 (AGS)

• Relações Internacionais (ARI)

• Assessoria de Cerimonial e Relações  

 Públicas (ACR)

• Eventos

9º pavimento
• Presidência 

Subsolo
• Coordenadoria de Suprimentos  

 e Patrimônio

• Seção de Controle de Patrimônio

• Garagem Ministros I (privativa)

• Seção de Administração de Edifícios  

 dos Ministros I

BLOCO E
Ministros II
Térreo 
• Bicicletário

• Estacionamento de Motos

1º pavimento
• Gab. Min. Sebastião Reis

• Gab. Min. Isabel Galotti

2º pavimento
• Gab. Min. Regina Helena

• Gab. Min. Geraldo Og

3º pavimento
• Gab. Min. Raul Araújo

• Gab. Min. Laurita Vaz

4º pavimento
• Gab. Min. Napoleão Maia Filho

• Gab. Min. Luis Felipe Salomão

5º pavimento
• Gab. Min. Paulo de Tarso   

 Sanseveriano

• Gab. Min. Benedito Gonçalves

6º pavimento
• Gab. Min. Reynaldo Soares  

 da Fonseca

• Gab. Min Marco Aurélio Bellizze

7º pavimento
• Gab. Min. Maria Thereza

• Gab. Min. Félix Fisher

8º pavimento
• Gab. Min. Ribeiro Dantas

• Gab. Min. Nancy Andrighi

Subsolo
• Seção de Administração de   

 Edifícios/Min. II

• Garagem Ministros II (privativa)

• Vestiário do Bicicletário 

BLOCO F
Administração 
Térreo 
• SIS/Pró-Ser/Berçário

• Restaurantes e Lanchonete

• Praça do Servidor

• Correios

1º pavimento
• Sec. de Tecnologia da Informação

• Sec. de Administração 

• Coord. de Compras e Contratos

• Comissão Permanente de Licitação

• Secretaria de Documentação

• Biblioteca

• Laboratório de Conservação  

 de Documentos

• NURER

2º pavimento
• Coordenadoria da 1ª Turma

• Coordenadoria da 2ª Turma

• Coordenadoria da 3ª Turma

• Coordenadoria da 4ª Turma

• Coordenadoria da 5ª Turma

• Coordenadoria da 6ª Turma

• Coordenadoria da Corte Especial

• Seção de Apoio aos Advogados

• Secretaria de Jurisprudência

• Coordenadoria de Recursos   

 Extraordinários

• STI

• Sala do Projeto Inclusão/  

 Documentação

3º pavimento
• Secretaria Judiciária

• Secretaria de Gestão de Pessoas

• Secretaria de Controle Interno

• Secretaria dos Órgãos Julgadores

• Coordenadoria da 1ª Seção

• Coordenadoria da 2ª Seção

• Coordenadoria da 3ª Seção

• Coordenadoria de Execução   

 Judicial

Subsolo 
• Coordenadoria de Transporte

• Marcenaria (apoio – posto   

 avançado)

• Seção de Reprografia e   

 Encadernação

• Seção de Adm. de Edifícios do  

 Prédio da Administração

• Salas das Empresas Terceirizadas

• Depósito de Água

• Depósito de Processos

• Vestiários dos Terceirizados

• SICOOB

• Agências Bancárias

• Salas de Treinamento da SGP

• Sala Ecumênica

• Seção de Multimídia/   

 Taquigrafia

• Telefonia

o
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VÍDEO

 O Ministro Nilson Naves foi o relator responsável pelo 

primeiro processo da Casa. Fonte: ACERVO/STJ

AULA1: HISTÓRICO DO STJ

A seguir, assista um trecho do Programa stJ 25 anos  
que relata o processo  de construção do tribunal da cidadania:

https://youtu.be/epuAfjogzKg

 Devidamente instalado, o Superior Tribunal de Justiça começou seus traba-
lhos e realizou o  primeiro julgamento, em 3 de maio de 1989. O Ministro Nilson 
Naves foi o relator responsável pelo primeiro processo da Casa.

Vamos conhecer um pouco mais os espaços do STJ? Veja, abaixo,  o mapa de localicação das uni-
dades:

https://youtu.be/epuAfjogzKg
https://youtu.be/epuAfjogzKg
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 Painéis com azulejos, de Athos Bulcão, no 9º andar do 
prédio Ministros I. Fonte: Gustavo Lima/STJ

 Painel com o vitral A Mão de Deus, no Tribunal  
Pleno, de Marianne Peretti. Fonte: Gustavo Lima/STJ

 Painel mural, medindo 30m x 5m, 
com a frase do  filósofo  Protágoras O 
Homem é a Medida de Todas as Coisas, 
em óleo sobre  gesso acrílico, no Salão de 
Recepções dos Plenários, de Vallandro 
Keating. Fonte: Gustavo Lima/STJ

AULA1: HISTÓRICO DO STJ

conhecendo a arquitetura da sede do stJ

 O projeto arquitetonico do STJ traz a assinatura de Oscar Niemeyer e Hermano Gomes  Montenegro. 
A construção ocorreu entre 1990 e 1995 e, para a execução do projeto estrutural, foi utilizada a  moderna 
técnica de concreto armado.

Conheça as obras de arte integrantes do complexo predial do STJ:
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VÍDEO

VÍDEO

 Painel de concreto e vidro, de 700m2 sobre um vão livre de 60m, na fachada frontal do  
prédio dos Plenários, obra de Marianne Perretti. Fonte: Gustavo Lima/STJ

AULA1: HISTÓRICO DO STJ

 

Para encerrar esse passeio pela história do stJ,  que tal  
assistir  a um vídeo que apresenta a nossa casa de um jeito diferente? 

https://youtu.be/YhJrm4U55Ag

relatos e histórias interessantes sobre o stJ: 

https://youtu.be/sygXtt0UL3Q

https://youtu.be/YHJrM4U55Ag
 https://youtu.be/SygXTt0UL3Q


AULA 2
NOÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Ilustração: Isa Frantz s/ fotos de Gustavo Lima/STJ e google.com

Objetivos

• Descrever a importância do planejamento estratégico no âmbito do STJ;

• Enunciar os principais valores institucionais, objetivos, programas e projetos  
estratégicos.
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AULA 2: NOÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

AULA 2
NOÇÕES SOBRE GESTÃO ESTRATÉGICA

Gestão Estratégica, um diferencial no STJ

Já dizia Sêneca que “nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir”. Por isso aprende-
mos, desde cedo, a importância do planejamento na vida pessoal e profissional.

O conceito de gestão estratégica não abraça nada que nós já não tenhamos vivido em nossas vidas, 
ou seja, a necessidade de pensar antes de agir. Planejamos as férias, a compra do carro, o orçamento 
do mês, a vinda do filho (nem sempre), a compra ou a construção da casa, a festa de  formatura...

Planejamos porque não queremos correr  riscos desnecessários, porque precisamos economizar, 
porque almejamos o sucesso em nossa empreitada, seja ela qual for. No STJ, não é diferente.

Gerir (conduzir, coordenar, administrar) de forma estratégica, ou seja, com ferramentas, técnicas 
e inteligência é, em poucas palavras, planejar o hoje para que o amanhã não nos pegue de surpresa.

Segundo o austríaco Peter Drucker, um dos grandes estudiosos de administração do século XX, o 
planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. O planejamento é um  instrumento 
para raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje para merecermos um fu-
turo.

Com a rotina globalizada e agitada das instituições, planejar é mais do que preciso. O planejamen-
to está aqui para ajudar e não complicar a vida do servidor. Navegar nas águas da estratégia virou 
questão de sobrevivência. Então, está posto o desafio: como nós, servidores, podemos colaborar para 
o alinhamento aos resultados que a Casa pretende alcançar? 

A resposta é simples: nós somos os agentes da mu-
dança pretendida. Devemos conhecer bem a estratégia 
do STJ; depois, precisamos identificar qual a nossa con-
tribuição para essa estratégia; e,  enfim, agir com atitudes 
diferentes, com ações coerentes e alinhadas, sempre em 
sintonia com a  equipe de trabalho e com seus gestores. 
Esse é o desafio!

Seguindo esse raciocínio, é primordial a compreensão 
do nosso plano estratégico, que visa orientar os esforços 
do Tribunal na busca de uma justiça mais atual, rápida e 
próxima das necessidades do cidadão. O plano permite 
estabelecer uma visão estratégica de longo prazo e tradu-
zir as diretrizes organizacionais em ações concretas.

Aqui está o Plano STJ 2020. Faça um tour por ele, leia-
-o com  atenção e entenda o que o Tribunal pretende fazer 
no período 2015-2020.

O plano foi elaborado com base na metodologia do 
Balanced  Scorecard (BSC), sistema gerencial que permite o alinhamento de  objetivos, indicadores e 
metas, bem como programas e projetos, de forma que as unidades atuem de maneira coordenada. 
No STJ, a  gestão estratégica existe desde 1998 e, o Plano STJ 2020, foi elaborado para viger no período 
de 2015 a 2020, em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
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AULA 2: NOÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Para conhecer mais sobre o planejamento estratégico do STJ,  
acesse a intranet e explore o assunto.

De modo geral, o BSC baseia-se na mensuração do desempenho obtido pela gestão dos pro-
cessos de trabalho de uma organização. Esses processos de trabalho representam o modo como 
a organização transforma seus insumos em produtos e serviços. Assim, para saber quão eficiente é 
um processo, são utilizados indicadores que mostram, por meio de  levantamento estatístico, com 
técnicas e métodos apropriados, informações sobre o desempenho aferido e sobre a necessidade de 
ajustes na trajetória inicialmente proposta pela organização para a melhoria dos serviços que oferece 
à sociedade.

Esses três aspectos são considerados o tripé da gestão estratégica no STJ:

E para que tudo isso aconteça de forma eficiente, cada um de nós precisa compreender a estra-
tégia do Tribunal e contribuir com atividades e resultados a ela alinhados. Então, entendendo que 
estratégia é o caminho mais adequado a ser seguido para alcançar os objetivos da organização, é pre-
ciso construí-la e executá-la, obedecendo a alguns passos básicos. Um dos primeiros é a análise das 
informações do ambiente.

Análise do Ambiente

Consiste no processo de monitorar o cenário organizacional interno e externo para identificar os 
ameaças/fraquezas e as oportunidades/forças presentes e futuras. Esse diagnóstico irá auxiliar na 
elaboração das estratégias na medida em que fornece subsídios importantes para a tomada de deci-
sões administrativas.

Em seguida devem ser enumerados os valores institucionais.

SAIBA MAIS!

https://intrasec.stj.jus.br/SGI/jsps/main.jsp
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AULA 2: NOÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Valores Institucionais

Os valores explicitam as crenças e convicções que orientam o comportamento dos servidores e 
que devem ser defendidos pelo órgão, permeando todas as atividades e relações. São as ideias fun-
damentais em torno das quais se constrói a organização. 

Os valores defendidos pelo Tribunal da Cidadania são:

Aprendizagem contínua

Assumir a responsabilidade de desenvolver-se continuamente, de forma a con-
tribuir para o crescimento pessoal e profissional, bem como para o desempe-
nho organizacional.

Comprometimento

Atuar com dedicação, empenho e envolvimento em suas atividades.

Ética

Agir com honestidade e integridade em todas as suas ações e relações.

Sustentabilidade

Adotar políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e am-
bientalmente  corretas.

Transparência

Disponibilizar e divulgar informações à sociedade, de maneira clara e tempesti-
va, de forma a possibilitar a participação e o controle social.

Conhecidos o cenário em que a organização está inserida e os valores que ela defende, passamos 
para a definição ou confirmação da missão e da visão de futuro.

Missão e Visão de Futuro

 A missão determina o propósito institucional, expressando a sua razão de ser e identificando o 
alcance de ações em termos de serviços e clientes.

MISSÃO DO STJ

Oferecer à sociedade prestação jurisdicional efetiva, assegurando uniformidade à in-
terpretação da legislação federal.

A visão de futuro expressa a situação desejada para a organização e seu contexto de atuação em 
longo prazo. Resulta em conquistas estratégicas de grande valor para a melhoria do desempenho 
 institucional.

VISÃO DE FUTURO

Tornar-se referência na uniformização da jurisprudência, contribuindo para a segu-
rança  jurídica da sociedade brasileira.
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AULA 2: NOÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Mapa Estratégico

O mapa estratégico é a representação gráfica da estratégia construída pela organização. Ele tra-
duz, de forma sintética, os campos de atuação mais importantes para o alcance dos resultados, explici-
tando as relações entre os recursos, as partes interessadas, os processos de trabalho e os resultados.

O mapa estratégico do Superior Tribunal de Justiça observa o seguinte desdobramento: perspec-
tivas e objetivos estratégicos.

A finalidade de organizar o mapa da forma apresentada decorre da necessidade de analisar o que 
a instituição precisa ter (perspectiva pessoas e recursos), para fazer com mais perfeição (perspectiva 
processos internos), a fim de alcançar o resultado almejado (perspectiva sociedade). 

Sugere-se a leitura do mapa estratégico de baixo para cima, para melhor compreensão das rela-
ções de causa e efeito entre objetivos e perspectivas.
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Fonte: Google Imagens

Fonte: Google Imagens
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AULA 2: NOÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Objetivos Estratégicos
O passo a seguir destina-se à definição dos objetivos estratégicos, que são os sinalizadores dos 

pontos de atuação em que o êxito é fundamental para o cumprimento da missão e para o alcance 
da visão de futuro. Os objetivos priorizados pelo STJ estão agrupados por perspectivas, conforme se 
segue:

Perspectiva: Pessoas e Recursos

Assegurar e gerir o orçamento: garantir e administrar os recur-
sos de custeio e investimento, observando os princípios norteadores 
da gestão pública e da gestão de custos.

Fortalecer a governança institucional: aprimorar mecanismos 
de liderança, estratégia e controle em busca de melhoria da gestão e 
dos resultados organizacionais.

Garantir a qualidade dos serviços e soluções de TIC: garantir 
que os serviços de TIC (Tecnologia da Informação e da Comunicação) atendam a requisitos de qualida-
de exigidos pela instituição, além de potencializar a capacidade de produzir e entregar novas soluções 
e aprimorar as existentes, com foco em agregar valor institucional.

Atrair e reter talentos: oferecer ambiente de trabalho motivador, adotando políticas, métodos 
e práticas para valorizar os servidores.

Aprimorar competências: qualificar os servidores observando a gestão de competências e do 
conhecimento para a melhoria do desempenho de suas atribuições.

Perspectiva: Processos Internos

Buscar excelência na prestação jurisdicional: apri-
morar métodos, ferramentas e técnicas de trabalho da pres-
tação jurisdicional, visando oferecer à sociedade justiça tem-
pestiva e de qualidade.

Tratar demandas repetitivas e de grandes litigantes: 
propor inovações para monitorar os assuntos repetitivos e 
as causas dos grandes litigantes, buscando reverter a cultu-
ra da excessiva judicialização.

Priorizar processos relativos à corrupção e improbidade administrativa: implementar ações 
para conferir tratamento preferencial aos processos judiciais relativos a crimes contra a Administra-
ção Pública para preservação da probidade administrativa.

Perspectiva: Sociedade

Oferecer serviços com qualidade: trabalhar com foco 
no cliente e na sociedade, de forma a atender às suas expec-
tativas e conquistar seu reconhecimento.

Promover a cidadania: promover ações socioeducati-
vas e de acessibilidade para o fortalecimento da consciência 
dos direitos, deveres e valores do cidadão.
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SAIBA MAIS!

Fonte: Google Imagens

Fonte: Google Imagens

AULA 2: NOÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Indicadores e Metas

Identificar os indicadores de desempenho e as metas é 
o próximo passo do processo de construção do planejamen-
to estratégico do órgão.

Os indicadores de desempenho são medidas que ex-
pressam ou quantificam um insumo, um resultado, uma ca-
racterística ou o desempenho de um processo, serviço, pro-
duto ou organização. As metas representam os resultados 
a serem alcançados pelo Tribunal para atingir os objetivos 
propostos. Elas permitem um melhor controle do desempe-

nho da instituição, pois são observáveis, contêm prazos de execução e são quantificadas por meio 
de indicadores.

Para conhecer mais sobre os indicadores e metas do STJ,  
acesse a intranet e explore o assunto.

Finalmente chegamos à etapa de identificação, proposição e priorização das iniciativas institucio-
nais com vistas a operacionalizar o planejamento elaborado.

Programas e Projetos Estratégicos

No STJ toda iniciativa que almeja implementar uma nova realidade ou aperfeiçoar o processo de 
trabalho de forma substancial e que, ao mesmo tempo, impacta positivamente na estratégia do órgão 
poderá ser tratada como um programa ou projeto estratégico. 

Entende-se por projeto um esforço temporário, com 
início e fim definidos, cujo objetivo é criar produtos, servi-
ços ou resultados exclusivos por meio de atividades plane-
jadas, executadas e controladas, utilizando recursos huma-
nos, materiais e financeiros específicos.

Um programa pode ser definido com duas acepções. 
A primeira diz respeito a um conjunto de projetos que são 
gerenciados de forma coordenada para a obtenção de be-
nefícios que não estariam disponíveis se eles fossem ge-
ridos individualmente. E a segunda traz a concepção de 
programa como ação institucional contínua que traduz po-
líticas de atuação contribuindo diretamente para o alcance 
de um indicador.

https://intrasec.stj.jus.br/SGI/jsps/main.jsp
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SAIBA MAIS!

SAIBA MAIS!

AULA 2: NOÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A carteira ou portfólio dos programas e projetos estratégicos é dinâmica. Assim, durante a vi-
gência do Plano Estratégico, a qualquer tempo, novas iniciativas podem surgir. Para que as iniciativas 
sejam tratadas como estratégicas, é preciso que as unidades gestoras encaminhem à Assessoria de 
Modernização e Gestão Estratégica –AMG um termo de abertura, documento que identifica o proble-
ma ou oportunidade, a solução proposta, os objetivos e o alinhamento estratégico. Esse documento 
é analisado tecnicamente pela AMG. Se a proposta é viável, é apresentada em reuniões de análise 
estratégica que ocorrem trimestralmente. Havendo aprovação, a iniciativa poderá compor o portfólio 
estratégico.

Daí em diante, os programas e projetos são acompanhados pela equipe do Escritório Corpora-
tivo de Projetos que funciona na Coordenadoria de Planejamento Estratégico/AMG. O Escritório uti-
liza métodos e técnicas delineados na metodologia de gestão de projetos do STJ — MGSTJ, baseada 
nos conceitos do guia PMBOK (Project Management Book of Knowledge), publicação do PMI (Project 
 Management Institute).

Bom trabalho, colega!!!

Para conhecer mais sobre os projetos estratégicos do STJ,   
as  ferramentas e a metodologia de gestão de projetos,  

acesse a intranet e explore o assunto.

Os Guias da Gestão Estratégica no STJ são uma boa fonte  
de informações sobre o assunto. Acesse-os na intranet.

 

https://intrasec.stj.jus.br/SGI/jsps/main.jsp
http://intranet.stj.gov.br/SGI/jsps/main.jsp?imInTab=QOP2&imInTabPai=GE


AULA 3
FORMAÇÃO CONTINUADA

Ilustração: Isa Frantz s/ foto Patrick Mansell  Fonte imagem: www.flickr.com/photos/pennstatelive/albu-

Objetivos

• Identificar as principais ações relacionadas à capacitação dos servidores do STJ.
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Foto: José Alberto SCO/STJ

AULA 3
FORMAÇÃO CONTINUADA

Prezado(a) servidor(a),

Você sabia que o Superior Tribunal 
de Justiça é reconhecido pelo investi-
mento que faz na capacitação de seu 
corpo funcional?

Esse investimento agrega valor ao 
servidor, ao desenvolver suas com-
petências pessoais e profissionais, e 
também se reflete nos serviços dispo-
nibilizados pelo Tribunal à sociedade 
brasileira e nos resultados alcançados.

Investir em capacitação é uma exi-
gência legal no Poder Judiciário, confor-

me determina a Lei nº 11.416/2006, que prevê a instituição de um Programa Permanente de Capacita-
ção destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, 
visando à preparação dos servidores para desempenharem atribuições de maior complexidade e 
responsabilidade.

As ações de desenvolvimento de servidores do STJ são coordenadas e executadas pela Secretaria 
de Gestão de Pessoas (SGP), apoiadas nas diretrizes abaixo:

• Os processos de aprendizagem devem impulsionar o cumprimento da missão e a 
 realização das estratégias do Tribunal.

• As oportunidades de aprendizagem devem estar disponíveis a todos os servidores.

• A responsabilidade pelo desenvolvimento profissional no Tribunal é compartilhada 
entre o servidor, seu gestor e a área de gestão de pessoas.

• Deve ser priorizada a utilização de instrutoria interna como formas de valorização dos 
 talentos existentes na instituição e de compartilhamento de conhecimentos e de boas 
práticas.

Você terá a oportunidade de participar de ações de educação corporativa realizadas internamen-
te, sejam elas presenciais ou a distância. Também poderá participar de ações promovidas por institui-
ções externas.

Internamente, a capacitação de servidores é regulamentada pela Instrução Normativa n. 7/2015. 
Acesse esse normativo e se informe sobre os critérios e procedimentos para a participação em ações 
de desenvolvimento.

http://intranet.stj.gov.br/docs_intranet/UserFiles/File/Lei11.416_republicado.pdf
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/90567/Int_7_2015_SET_.pdf
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Foto: Gustavo Lima SCO/STJ

Instrutoria Interna

Que tal compartilhar os seus conhecimentos e experiências 
com outros servidores? No STJ, os servidores podem atuar como 
instrutores internos nas ações de desenvolvimento realizadas 
no âmbito do próprio Tribunal. Essa atividade é estruturada e 
coordenada pela SGP e orientada pela Resolução STJ n. 11/2009, 
que estipula uma gratificação pelo desempenho dessa ativida-
de.

Uma ferramenta importante para registrar seus 
interesses e experiências profissionais é o Banco de 
Identificação de Talentos — BIT. Que tal acessá-lo pelo 
Portal do Servidor e mantê-lo atualizado?

Desenvolvimento de Competências

As ações de treinamento voltam-se para o desenvolvimento 
das competências dos servidores.

 O Programa APRIMORE traz o modelo de gestão de pes-
soas por competências adotado pelo STJ. A estrutura do mode-
lo basea-se em quatro pilares: competências técnicas, com-
petências comportamentais, resultados e responsabilidade. 
Fica o convite para que você conheça aqui um pouco mais sobre 
o programa desenvolvido pelo Tribunal.

Indicadores Estratégicos

Existem três indicadores no Plano Estratégico do Tribunal, relativas à capacitação de servidores, 
que precisam ser alcançados com o empenho de todos. Conheça esses indicadores:

• Manter no mínimo em 90% o desempenho por competências dos gestores, até 
dez/2020.

• Aumentar para 60% o percentual de servidores que participam das ações de capacita-
ção oportunizadas pelo STJ, até dez/2020.

• Alcançar 60% das ações de educação conduzidas por instrutores internos até dez/2020.

http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/25848/Res_11_2009_PRE.pdf?sequence=6
http://intranet/intranetstj/rh/bancotalentos/default.asp?imInTab=PSBIT&imInTabPai=PORTSR
http://intranet/intranetstj/rh/bancotalentos/default.asp?imInTab=PSBIT&imInTabPai=PORTSR
http://intranet/SGI/jsps/main.jsp?imInTab=APRSTJ&imInTabPai=RH
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PAC e PDG

As ações de educação coorporativa a serem realizadas pelo Tribunal são consolidadas pela SGP  
no Plano de Ações de Capacitação (PAC).

Esse documento expressa as necessidades de desenvolvimento e aperfeiçoamento percebidas 
pelos servidores, pelas unidades e pelo Tribunal, de forma geral.

O PAC pode ser acessado pela intranet/gestão de pessoas/capacitação.

As inscrições para os cursos oferecidos pelo Tribunal, normalmente, são feitas pela in-
tranet no Portal do Servidor, devendo ser autorizadas pela chefia imediata do servidor.

Portal de Educação a Distância do STJ

O STJ possui seu Portal de Educação a Distância (EaD) voltado à realização de cursos para os ser-
vidores do Tribunal na modalidade a distância.

O ambiente virtual de aprendizagem do STJ utiliza o software livre Moodle 2.7, desenvolvido, man-
tido e atualizado pelo trabalho colaborativo de uma comunidade virtual de programadores, desenvol-
vedores, administradores de sistema, professores, designers e usuários de todo o mundo.

Os cursos a distância desenvolvidos pelo Tribunal valorizam o capital intelectual existente no STJ 
com o aproveitamento dos servidores nas atividades de produção de conteúdo, revisão, inserção na 
plataforma de EaD e suporte de tutoria durante a realização dos eventos.

Esses cursos, portanto, são produzidos totalmente com recursos internos, assegurando resulta-
dos mais voltados às necessidades e à realidade da Casa.

Acesse o Portal de Ead do STJ. Solicite a criação de seu perfil de acesso ao Portal à Seção 
de Educação a Distância, unidade vinculada à Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Pessoas/SGP. Ramais: 9643, 9582, 9651.

http://intranet/servidor/login?acao=sair&aplicacao=servidor
http://ead.stj.jus.br/ead/
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Programa de bolsas de pós-graduação

O STJ possui o Programa de Pós-Graduação que visa incentivar a capacitação dos seus servidores 
por meio do reembolso de valores custeados em cursos de pós-graduação lato sensu. O programa 
tem como objetivo desenvolver as potencialidades dos servidores nas respectivas áreas de atuação e, 
assim, contribuir para a efetividade da estratégia do Tribunal.

Com base em critérios pré-estabelecidos, as bolsas são concedidas mediante processo seletivo e 
são reembolsadas as despesas realizadas pelo servidor à entidade de ensino. O reembolso não pode 
exceder a 70% do valor total do curso, limitado ao valor de R$ 7.000,00 para pós-graduação lato sensu 
e R$ 27.000,00 para stricto sensu em 2015. Neste mesmo ano, foram beneficiados 100 servidores na 
categoria lato sensu e 30 na stricto sensu.

A boa notícia é que os servidores em estágio probatório podem participar do processo seletivo e 
concorrer a uma bolsa de pós-graduação. Para saber mais a respeito, acesse o Edital SGP n. 1/2015.

Contatos na Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas

Unidade Sigla Email Ramais Localização

Gabinete CDEP desenvolvimentodepessoas@stj.jus.br 9098
9096

3º andar  
Ed. Administração

Seção de Aprimoramento 
Gerencial e Cidadania SAGEC desenvolvimentogerencial@stj.jus.br 9918

9964
3º andar  
Ed. Administração

Seção de Aprimoramento  
Jurídico SAJUR educacao.juridica@stj.jus.br 9634

9222
3º andar  
Ed. Administração

Seção de Aprimoramento 
Estratégico e 
Técnico-Administrativo

SAEST desenvolvimento.tecnico@stj.jus.br 9978
9712

3º andar  
Ed. Administração

Seção de Eventos Externos 
e Programa de Bolsas SEVEP sevep@stj.jus.br 9097

9210
3º andar  
Ed. Administração

Seção de Gestão de Desem-
penho e Desenvolvimento na  
Carreira

SEDEC desempenho@stj.jus.br 9641
9878

3º andar  
Ed. Administração

Seção de Educação a Distân-
cia SEADI ead@stj.jus.br 9643

9582
3º andar  
Ed. Administração

Centro de Treinamentos CT ct@stj.jus.br 8950
8951 Subsolo Ed. Plenários

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/94756/EDT12015SGP.pdf


AULA 4
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Ilustração: Isa Frantz s/ foto José Alberto SCO/STJ

Objetivos

• Identificar as características da avaliação de desempenho no STJ; 
• Diferenciar promoção e progressão funcional.
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AULA 4
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Do que se trata, afinal?

A avaliação de desempenho é a “verifica-
ção sistemática e formal da atuação do ser-
vidor no exercício das atribuições do cargo 
no âmbito de sua área ou especialidade, me-
diante critérios objetivos”. (art. 6º, Resolução 
n. 10/2011)

Sua finalidade, conforme o art. 7º da re-
ferida resolução, é:

I) Verificar, no período do estágio proba-
tório, a aptidão do servidor para o exercício 
das atribuições do cargo efetivo;

II) Subsidiar a concessão da progressão 
funcional e da promoção;

III) Detectar necessidades de capacitação e desenvolvimento;

IV) Identificar necessidades de adequação na lotação do servidor.

A avaliação de desempenho no STJ é composta obrigatoriamente pela autoavaliação do servidor 
(peso 1) e pela avaliação do chefe imediato ou do seu substituto legal (peso 2). O resultado final é a 
média ponderada da autoavaliação (peso 1) e da avaliação feita pela chefia (peso 2).

Além da avaliação de desempenho, há outras avaliações:

• A avaliação no Estágio Probatório ocorre em 3 (três) etapas dentro de um período de 36 me-
ses. Durante esse ínterim, verifica-se se o servidor apresenta ou não aptidão e capacidade para o 
exercício do cargo.

• A avaliação funcional é aplicada uma vez ao ano no período de 1º de abril a 31 de março do ano 
subsequente para fins de progressão e promoção funcional. 

• A Progressão Funcional é a mudança de padrão anual. Para você ter acesso a esse direito, é 
necessário obter nota maior ou igual a 70% na avaliação de desempenho. Atualmente, a carreira é 
composta por 13 padrões. Importante informar que o servidor em estágio probatório também recebe 
a progressão.

• A Promoção é a mudança de classe e ocorre a cada 5 (cinco) anos. Para você ter acesso a esse 
instituto, é necessário obter nota maior ou igual a 70% na avaliação de desempenho e também apre-
sentar 80 horas de ações de educação corporativa. Caso o servidor não cumpra um dos requisitos 
exigidos anteriormente, ficará congelado na carreira e só terá direito a uma nova promoção um ano 
depois do seu interstício.
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O Processo Avaliativo pode ser resumido da seguinte forma:

A avaliação de desempenho começa no 1º dia da lotação do servidor na área. A 
chefia deve realizar uma reunião com o novo servidor informando o padrão de desem-
penho esperado e negociar metas a serem alcançadas. Depois desse acordo, o servidor 
realiza o trabalho. Esse processo finaliza-se com a Avaliação do Servidor. Cabe destacar 
que a chefia deve fornecer feedback ao servidor durante todo o processo.

Você já se perguntou sobre...

1) Qual é a pontuação que preciso atingir 
na avaliação de desempenho?

• Para obter resultado satisfatório na 
avaliação de desempenho, o servidor deve-
rá alcançar média igual ou superior a 70%, 
considerando as notas obtidas nas etapas 
avaliativas. 

• Ao final do Estágio Probatório (36 
meses) e alcançado resultado satisfatório, 
o servidor estará efetivado no cargo.

 • Na progressão (anual), o servidor estará apto a perceber a vantagem pecuniária se o seu re-
sultado na avaliação alcançar a média.

Atenção: Durante o Estágio Probatório, o servidor é progredido caso atinja a média.

• A promoção ocorrerá nas mudanças de classe (A, B e C). Terá direito o servidor que, além de 
alcançar a média já citada, participar, durante o período de permanência em cada classe (mínimo de 
5 anos), de ações educacionais que totalizem o mínimo de 80 horas.

• A promoção ou progressão funcional ocorrerão no mês em que o servidor comemora aniver-
sário de STJ, o que equivale a 12 meses consecutivos de efetivo exercício, ressalvadas as hipóteses de 
suspensão/interrupção previstas em lei.

ATENÇÃO SERVIDOR!

• Se ficar por mais de 90 dias sob a supervisão de uma chefia, deverá ser avaliado por 
ela.

• Se sua chefia deixar a função, deverá finalizar as avaliações pendentes.

2) Posso entrar com recurso caso não concorde com a avaliação? 

Ao servidor que não concordar com o resultado da avaliação de desempenho, será concedido 
prazo de 15 dias, contados da data da ciência do resultado ou do encerramento automático, para a 
interposição de recurso dirigido à Secretária de Gestão de Pessoas. 

O servidor terá um prazo máximo de 15 dias para tomar ciência do resultado da avaliação após a 
conclusão da chefia.
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3) Como faço para acessar o sistema Gestão de Desempenho? 

Para acessar o sistema informatizado da Gestão de Desempenho (GD), siga o caminho:  
Intranet – Mais links – Gestão de Pessoas – Gestão de Desempenho – ícone azul. Digite o “nome do 
usuário” (login) e a senha de acesso à rede do STJ.

4) Tenho como visualizar minhas avaliações de desempenho? 

No (GD), o servidor acessa o Relatório de Avaliação Individual. Ele deve ser acessado antes e de-
pois de encerrada a avaliação. Nele, é possível conferir as menções atribuídas ao servidor e ter acesso 
ao resultado da avaliação. Além disso, o servidor pode visualizar todas as avaliações já realizadas.

Para acessar, siga o caminho: Relatórios - Avaliação Individual.

5) Como posso saber quantas horas de treinamento possuo para a minha promoção? 

No relatório de Horas de Treinamento, o servidor poderá consultar quantas horas já possui para 
a promoção funcional. Para acessar, siga o caminho: Relatórios - Horas de Treinamento, preencha o 
“período” e o “nome do servidor” ou “unidade” e clique em “emitir relatório”.

6) Como posso acessar mais informações?

Acesse, na Intranet, o endereço: Mais links - Gestão de Pessoas - Gestão de Desempenho e confi-
ra:

• Passo a passo de acesso e navegação no sistema informatizado GD;

• Legislações correlatas e a Resolução n. 10/2011 que normatiza a avaliação de Desempenho no 
STJ;

• Guias personalizados para o Gestor e o servidor avaliado.

Visite nossa página na intranet: Mais links - Gestão de Pessoas - Gestão de Desempenho.

Fundamentação Legal

• Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

• Lei n. 11.416/2006 – Carreira

• Portaria Conjunta n. 1/2007 – Tribunais Superiores

• Resolução STJ n. 10/2011 – Desenvolvimento na Carreira

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Ramais da SEDEC: 9641 / 9630 / 9212/ 9878

E-mail: desempenho@stj.gov.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11416.htm
http://ead.stj.jus.br/ead/pluginfile.php/15945/mod_resource/content/1/PORTARIACONJUNTAGP001-2007%5B1%5D.pdf
http://ead.stj.jus.br/ead/pluginfile.php/15946/mod_resource/content/1/2302_Resolucao_10-2011%5B1%5D.pdf


AULA 5
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO

Ilustração: Isa Frantz s/ foto de Gustavo Lima/STJ

Objetivos

• Enunciar a legislação que rege o adicional de qualificação no STJ;
• Apontar as principais dúvidas referentes ao adicional de qualificação.
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AULA 5
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO

Um dos assuntos mais comentado pelos servidores do Tribunal é o adicional de qualifi cação. O 
setor responsável por esse tema é a Seção de Eventos Externos e Programas de Bolsas (SEVEP). Diaria-
mente, a equipe da SEVEP recebe diversas perguntas sobre o adicional. Pegamos as mais importantes 
e montamos uma cartilha que você pode conferir a seguir:

1) O que é o Adicional de Qualifi cação de Pós-Graduação e de Treinamento?

O AQ de Pós-graduação é a retribuição pecuniária devida ao servidor, decorrente da apresenta-
ção de diplomas de doutorado, mestrado e certifi cados de pós-graduação lato sensu. Corresponde 
aos percentuais de 7,5% para Especialização, 10% para Mestrado e 12,5% para Doutorado, estabele-
cidos no art. 5º da Resolução n. 2, de 17 de março de 2010, cuja base de cálculo tem como valor de 
referência o vencimento básico do cargo efetivo do servidor. 

Já o AQ de Treinamento decorre da apresentação de certifi cados de conclusão de ações de edu-
cação corporativa. Corresponde ao percentual de 1% ao servidor que possuir conjunto de ações de 
treinamento que totalize, pelo menos, 120 horas, observado o limite de 3%, estabelecidos no art. 5º 
da Resolução n. 2, de 17 de março de 2010, cuja base de cálculo tem como valor o vencimento básico 
do cargo efetivo do servidor.

Ambos devem ter pertinência com as atribuições do cargo efetivo ou com as ativi-
dades desempenhadas pelo servidor no exercício do cargo efetivo em sua unidade de 
lotação ou no exercício de cargo em comissão e função comissionada.

Os dois benefícios incidem sobre o vencimento básico do servidor.



3/5

Fonte imagem: https://www.fl ickr.com/photos/unia/8005913577/in/photostream/Fonte imagem: https://www.fl ickr.com/photos/unia/8005913577/in/photostream/Fonte imagem: https://www.fl ickr.com/photos/unia/8005913577/in/photostream/

AULA 5: ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO

2) E quem terá direito a esses adicionais?

Os servidores ocupantes de cargo efetivo do quadro de pessoal do STJ, ou cedidos a outros ór-
gãos, desde que recebam seu pagamento pelo Tribunal.  

3)  Como dar entrada na requisição do AQ?

Você deverá preencher o formulário próprio para cada caso e anexar cópia dos certifi cados ori-
ginais. Os formulários estão disponíveis na intranet, no seguinte caminho: Mais links - Gestão de 
Pessoas - Formulários/Requerimentos - Adicional de Qualifi cação (AQ) – Ações de Treinamento – 
Encaminhamento de Certificados ou Adicional de Qualifi cação (AQ) – Encaminhamento de certifi cado 
de Ação externa de Educação Corporativa custeada pelo STJ ou Adicional de Qualifi cação (AQ) – Pós-
Graduação – Encaminhamento de Certificados/Títulos”.

Os formulários deverão ser entregues à Seção 
de Eventos Externos e Programas de Bolsas.

4) Como funciona o pagamento do adi-
cional de qualifi cação?

O adicional começa a ser contado a partir da 
data de protocolo da solicitação. Os certifi cados 
de treinamento precisam ter seu nome, nome do 
curso, carga horária, conteúdo e período de reali-
zação. Já os de pós-graduação devem seguir os re-
quisitos exigidos pelo MEC, na época de expedição 
do certifi cado ou do diploma.

O servidor receberá ao dicional por 4 anos 
para as ações de treinamento, sempre contando 
da data de conclusão da última ação  que imple-
mentou o percentual. Já o AQ de pós-graduação, 
você receberá mesmo depois de aposentado.   

5) O servidor poderá recorrer caso não concorde com a decisão proferida?

Sim. Da decisão proferida cabe pedido de reconsideração, encaminhado ao dirigente máximo da 
unidade de gestão de pessoas e, do pedido de reconsideração indeferido, cabe recurso ao dirigente 
máximo do órgão.

6) Qual a carga horária que será exigida para a concessão do AQ por ações de 
treinamento? 

É exigido um conjunto de ações de treinamento que totalize, pelo menos, 120 (cento e vinte) ho-
ras, observado o limite de 3% (três conjuntos de pelo menos 120hs cada).

7) Quais eventos serão aceitos para a concessão do AQ por ações de treinamen-
to? Aqueles que:

• Apresentarem, no mínimo, carga horária de 8 (oito) horas/aula, para cursos não custeados pelo 
STJ;
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• Foram concluídos a partir 1º de junho de 2002;

• Tenham correlação com áreas de interesse do Tribunal, guardem pertinência com as atribuições 
do cargo ocupado (efetivo/comissionado) ou com a unidade de lotação e exercício.

8) Quais eventos NÃO serão considerados para a concessão do AQ por ações de 
treinamento?

Não serão consideradas para fins de concessão do Adicional de Qualificação, ainda que patroci-
nadas pelo Tribunal:

• As reuniões de trabalho, os treinamentos em serviço, os treinamentos de usuários em sistemas 
informatizados e a participação em comissões ou similares;

• A elaboração de monografia ou artigo científico destinado à conclusão de cursos de nível supe-
rior ou de especialização, de dissertação para mestrado ou de tese para doutorado;

• A participação em programa de reciclagem anual oferecido aos ocupantes do cargo efetivo de 
Analista ou Técnico Judiciário – área administrativa – especialidade segurança, para fins de per-
cepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS);

• A conclusão de curso de nível superior, graduação ou pós-graduação;

• A conclusão de disciplinas, módulos ou similares, de cursos de graduação, nível superior ou pós-
-graduação;

• Programa ou curso de formação para ingresso em cargo público;

• Ações de programas de responsabilidade social, programas de qualidade de vida, programas 
vinculados à cidadania organizacional ou programas equivalentes; 

• Cursos de ambientação para novos servidores.

9) Como acompanhar o meu AQ por ações de treinamento?

Quando o Adicional de Qualificação por ações de treinamento é gerado, os servidores podem co-
nhecer os percentuais a que fazem jus, assim como as ações de treinamento que foram consideradas 
em cada percentual, na Intranet do Tribunal, seguindo os passos: Portal do Servidor - Direitos e Van-
tagens - Adicional de Qualificação.
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Será apresentada a seguinte tela:

Clicando em “treinamentos”, será possível visualizar as ações de treinamento que foram compu-
tadas em cada percentual.

Esclareça-se que, na opção “Clique aqui para ver as Ações de Treinamento ainda não vinculadas 
a nenhum Adicional de Qualificação”, o servidor verá as ações que não estão vinculadas a nenhum 
percentual. Isso significa que as ações:

• ainda não foram analisadas; ou

• ainda não somaram as 120 horas exigidas por lei para a geração do Adicional de Qualificação; ou

• o Adicional de Qualificação ainda não foi gerado.

IMPORTANTE: 

• Quando o título for requisito para ingresso no cargo, o servidor não receberá adicional 
de qualificação referente a esse título.

• Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente o valor de mais de um 
título dentre os relacionados nos incisos de I a III do art. 5º da Resolução STJ n. 2, de 17 
de março de 2010.

• Para a concessão do AQ de Pós-Graduação, referente à pós-graduação stricto sensu, 
só serão aceitos DIPLOMAS que estiverem de acordo com a Resolução CNE/CES n. 01 
de 2001. Não serão aceitas declarações ou documentos equivalentes. 

• O adicional concedido em decorrência de cursos de pós-graduação incorpora-se aos 
vencimentos do cargo efetivo e integra a remuneração desse cargo para efeito de cál-
culo de férias, gratificação natalina, serviço extraordinário e adicional noturno (art. 18, 
Portaria Conjunta n. 1/2007).

• Sobre os valores pagos a título de adicional de qualificação de pós-graduação incidirá 
contribuição para a previdência social do servidor público.

• O servidor que se encontrar no exercício de cargo em comissão ou função comissio-
nada e tiver optado pela percepção da remuneração integral desse cargo ou função 
deixará de receber o adicional durante esse período.



AULA 6
CADEIA DE VALORES

Ilustração: Isa Frantz s/ foto de Gustavo Lima/STJ

Objetivos

• Apresentar o conceito de “cadeia de valores” e de que forma ele se relaciona com 
a realidade do STJ.



2/3

Fonte: http://intranet.stj.gov.br/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=17578

AULA 6: CADEIA DE VALORES

AULA 6
CADEIA DE VALOR

Você já ouviu falar no termo “Cadeia de Valor”?

Trata-se de uma forma de identifi car os principais fl uxos de trabalho em uma organização e o pa-
pel de cada unidade na produção do produto da Instituição. No caso do STJ, é a prestação jurisdicio-
nal.  Ela é utilizada para explicar melhor a trajetória do processo judicial em seu caminho processual 
em três momentos básicos: início, meio e fi m, descritos a seguir.

O início se dá na Secretaria Judiciária com Recebimento/Registro; Virtualização: Higienização, Di-
gitalização, Validação; Autuação; Análise de pressupostos objetivos; Classifi cação de temas jurídicos; 
Triagem de Repetitivos; Distribuição, Protocolo de petições e Informações processuais. Por oportu-
no, registra recente integração com o NURER – Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, 
Secretaria Judiciária, Presidência e Coordenadorias dos Órgãos Julgadores quanto aos recursos com 
pressupostos de admissibilidade não observados e aos processos repetitivos, atualmente perfazendo 
um total de 45% de processos que são resolvidos no âmbito da Presidência antes da distribuição aos 
Gabinetes de Ministros.

O meio se dá com os atos processuais produzidos pelos Gabinetes de Ministros (Decisões – mo-
nocráticas e colegiadas e Despachos), bem como com a Secretaria dos Órgãos Julgadores – SOJ (Aten-
dimento e publicação; Processamento e  petições; Apoio ao julgamento; Atos ordinatórios de expe-
diente; Comunicações; Audiências; Notas taquigráfi cas; Jurisprudência; Execução Judicial e Análise e 
baixa).

O fi m se dá por meio da prestação jurisdicional consolidada nas decisões transitadas em julgado 
ou nos decursos de prazo, atos processuais desenvolvidos  SOJ que remetem os processos ao STF, 
baixam aos Tribunais de Origem e ao Arquivo do STJ (quando dos processos originários).

Notou os fl uxos de trabalho envolvidos? Saber este caminho é de suma importância para melhor 
conhecer os trâmites processuais e, como servidor da casa, poder auxiliar na otimização da prestação 
jurisdicional.
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Para entender melhor a Cadeia de Valor do STJ, veja o infográfi co a seguir e acompanhe as etapas 
que o processo percorre aqui dentro. Em todas elas está presente a valiosa e imprescindível participa-
ção dos servidores públicos que aqui trabalham, inclusive você e eu!

É importante salientar que é a participação de todos os servidores e todas as unidades que per-
mitem a qualidade, rapidez e efetividade da realização do trâmite processual no STJ. 
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Conteúdo

• AULA 1: Benefícios e Dicas

• AULA 2: Licenças e Afastamentos

• AULA 3: Lotação, Seleção e Movimentação Interna

• AULA 4: Sistemas SEI e Justiça

• AULA 5: Registro de Frequência em Sistema Informatizado com Banco de Horas

• AULA 6: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal  

        do Poder Judiciário (Funpresp - Jud)

Módulo 2
FERRAMENTAS DE TRABALHO, NORMAS DE CONDUTA 
E BENEFÍCIOS DIVERSOS

Milhares de pessoas, dentre servidores, estagiários, terceirizados, estudantes e advogados, circulam diariamente pelas  
instalações do Tribunal da Cidadania. Foto: Gustavo Lima/STJ
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Ilustração: Isa Frantz s/ foto Gustavo Lima/STJ

Objetivos

• Apresentar os principais benefícios oferecidos pelo STJ, bem como sua forma de  
utilização e/ou inscrição.

AULA 1
BENEFÍCIOS E DICAS
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AULA 1
BENEFÍCIOS E DICAS

O Superior Tribunal de Justiça oferece diversos benefícios aos servidores, como o plano de saúde 
Pró-Ser e o programa de Qualidade de Vida. A seguir você conhecerá esses e outros benefícios.

Identidade Funcional

1) Carteira funcional

É o documento de identificação profissional, constando nome completo, filiação, data e local de 
nascimento e foto, reconhecida por lei como documento de identidade válido em território nacional, 
para emitir passaporte e para votar.

2) Crachá

É o documento de identificação pessoal do servidor no STJ e de uso obrigatório, devendo estar 
sempre visível acima da linha da cintura. Por seu intermédio, os servidores podem circular interna-
mente e, quando autorizados, poderão também utilizar garagem e/ou estacionamento interno.

Após a apresentação dos servidores à Seção de Provimento e Vacância, essa unidade envia e-mail 
à Secretaria de Segurança informando a matrícula do servidor. Em seguida, o servidor deverá compa-
recer à Seção de Monitoramento Eletrônico de Segurança (SEMOE) para confecção do crachá.

Em caso de extravio, o servidor/prestador de serviço/estagiário deverá comunicá-lo à SEMOE para 
bloqueio e, enquanto não for encontrado, poderá ser utilizado um crachá provisório por no máximo 
três dias. Após esse prazo, deverá ser solicitada a confecção de outro.

Caso seja necessário confeccionar outro crachá, o servidor efetivo deverá pagar uma taxa de 
R$18,95 (dezoito reais e noventa e cinco centavos) a ser descontada em folha de pagamento.

Secretaria de Serviços Integrados de Saúde

A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde / SIS tem como objetivo principal o atendimento 
assistencial e preventivo. Sua finalidade é promover o bem-estar biopsicossocial aos Senhores Minis-
tros, servidores ativos e inativos do STJ e CJF, bem como a seus dependentes legais, além da prestação 
de atendimento emergencial em eventuais acontecimentos nas dependências do Tribunal. Os servi-
ços oferecidos abrangem atendimento médico, odontológico, nutricional, fisioterápico, psicossocial 
e de enfermagem.

As especialidades médicas disponíveis são: Nutrição, Fisioterapia, Assistência Social, Psicologia, 
Odontologia, Clínica Médica, Cardiologia, Ginecologia, Ortopedia, Psiquiatria e Pediatria.

Há também outros programas como o STJ de Olho na Balança e o Gerenciamento de Stress, den-
tre outros, que tratam a saúde do servidor em outros aspectos além da visita médica.
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Como Utilizar os Serviços da SIS

1) Marcação de Consultas

Todos os servidores podem utilizar os 
serviços do corpo médico do STJ, ainda que 
não seja associado do Pró-Ser. Para marcar 
uma consulta, basta solicitar o agendamen-
to de horário para consulta ou perícia médi-
ca ou odontológica por meio dos telefones 
3319-9445 / 9446. No dia e hora marcados, 
comparecer na recepção do Serviço de Saú-
de.

Atenção:

a) Caso não possa comparecer, ligar com antecedência mínima de 24 horas, cancelando 
o horário para que este possa ser ocupado por outro servidor.

b) É imprescindível o agendamento prévio para os atendimentos no Serviço de Saúde, 
salvo os casos de urgência identificados pela Enfermagem.

Obs.: A marcação de consulta para avaliação fisioterápica, mediante diagnóstico e en-
caminhamento médico, deve ser feito por meio do telefone 3319-6525, no Edifício Mi-
nistros I, 9º andar.

2) Homologação de Atestados

a) Para homologar atestado, o servidor deverá, pessoalmente, procurar a recepção do Serviço de 
Saúde, sem marcação prévia, no prazo de 48 horas, conforme Resolução nº 9, de 12 de novembro de 
2003. A recepção fará o encaminhamento ao médico e(ou) cirurgião-dentista disponível.

b) A Licença para Tratamento de Saúde ou para Acompanhamento da Pessoa da Família poderá 
ser concedida por médico da SIS/STJ. No caso de atestado emitido por outros médicos, a homologa-
ção dar-se-á após análise pericial do profissional da SIS/STJ.

c) Nos casos de internação ou impossibilidade de comparecimento, o servidor deverá comunicar 
o fato à SIS pelos telefones 3319-9445 / 9446 e à chefia imediata, informando o motivo do afastamen-
to, bem como o local onde se encontra, a fim de receber orientação do Serviço Social.

d) Atestado de Saúde para a prática de atividades físicas somente será possível obter mediante 
marcação de consulta.

3) Atendimento na Odontologia

a) Para a primeira consulta, de triagem, o servidor deverá inscrever-se via intranet quando forem 
disponibilizadas as vagas.

b) Após o diagnóstico, o paciente será encaminhado para tratamento com os cirurgiões-dentis-
tas do STJ ou orientado a procurar os profissionais da rede credenciada ao PRÓ-SER.

Ilustração: Isa Frantz s/ foto Gustavo Lima/STJ
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c) As demais consultas (retornos e remarcações) e perícias deverão ser agendadas previamente 
pelos ramais 9475 e 9589. Os atendimentos eventuais para emergência, pelo ramal 9480.

d) Será permitido o atraso máximo de 10 minutos. Após esse prazo, a consulta será remarcada 
conforme disponibilidade da agenda do profissional, a fim de não prejudicar o horário do paciente 
seguinte.

e) Após três atrasos ou faltas, sem justificativa, o atendimento será suspenso e o paciente de-
verá aguardar nova abertura de vagas para consulta de triagem, via intranet.

f) O paciente com idade igual ou inferior a 12 anos deverá comparecer acompanhado dos pais ou 
responsável, que deverão autorizar e acompanhar a realização do tratamento na Odontopediatria.

g) O atendimento de urgência será realizado no intervalo entre as consultas, sendo caracteriza-
do por dor e (ou) comprometimento estético ou funcional definido profissional.

h) Após a conclusão do tratamento, o paciente deverá retornar para controle e reavaliação con-
forme orientações do profissional. A não marcação das consultas de retorno e controle no prazo de 2 
anos implicará a perda de prioridade no agendamento, voltando o paciente a aguardar a abertura de 
novas vagas para consulta de triagem, via intranet.

Plano de Saúde PRó-SER

O PRÓ-SER é o plano de saúde dos servidores do 
STJ e do Conselho da Justiça Federal. A sua gestão é fei-
ta pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, por 
meio da Coordenadoria de Benefícios.

Para aderir ao PRÓ-SER, é necessário dirigir-se à 
Seção de Atendimento do PRÓ-SER (Prédio da Adminis-
tração — Térreo) para preenchimento de ficha de ins-
crição e apresentação dos documentos necessários.

1) O que o PRó-SER oferece?

•  Assistência médico-hospitalar e ambulatorial;

•  Assistência odontológica;

•  Assistência farmacêutica;

•  Benefícios sociais (auxílio funeral, órteses e próteses, tratamento fora do domicílio);

•  Assistência domiciliar;

•  Emergência móvel (VIDA-UTI Móvel);

•  Transporte aeromédico;

•  Auxílio assistência à saúde para servidores que optarem por outro plano de saúde.

2) Contribuição

Para utilizar o programa, o servidor paga mensalmente contribuição fixa de 2%, calculada sobre o 
valor da remuneração, deduzidos o Imposto de Renda retido da fonte, a contribuição para o Plano de 
Seguridade Social e os valores pagos a título de Pensão Alimentícia, quando houver.
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3) Dependente direto

Para cada dependente direto (cônjuge, companheiro e filhos), o servidor contribuirá mensalmen-
te com 0,5% da sua remuneração líquida. A regra vale até o limite de quatro dependentes diretos. A 
partir do quinto dependente direto, não incidirá desconto de contribuição.

4) Dependentes indiretos

No caso dos dependentes indiretos (pai e mãe ou padrasto e madrasta, menor pelo qual o servi-
dor seja legalmente responsável, irmãos inválidos e pessoa inválida), passa a ser cobrada contribuição 
mensal de 2% da remuneração líquida do beneficiário titular, por dependente.

Nas despesas hospitalares, inclusive pequenos atos médicos e cirúrgicos, assim como honorários 
com internação clínica e cirúrgica, o servidor custeia 10% da despesa; nos demais procedimentos de 
assistência média, 30%. Na assistência odontológica, a participação por utilização dos serviços é de 
30% em todos os procedimentos. O desconto é feito em parcelas não superiores a 10% do total da re-
muneração do beneficiário titular, deduzidos o Imposto de Renda retido na fonte, a contribuição para 
o Plano de Seguridade Social, a contribuição mensal ao PRÓ-SER e valores pagos a título de Pensão 
Alimentícia, se for o caso. A participação conjunta de despesas dos dependentes diretos segue a regra 
da coparticipação no custeio das despesas do beneficiário titular. Para os dependentes indiretos, a 
coparticipação no custeio de despesas com internações cirúrgicas e clínicas e demais procedimentos 
médicos e odontológicos é de 20% e 50%, respectivamente.

A lista de credenciados do PRÓ-SER está disponível para consulta na Intranet pelo endereço Mais 
Links - Pró-Ser.

5) Atendimento no PRó-SER

Os atendimentos administrativos (inclusão e alteração de informações cadastrais, protocolos de 
solicitação de reembolso) são realizados no período das 7h30min às 18h30min.

As autorizações de internações e exames eletivos (agendados) são realizadas no período das 8h 
às 18h. Para informações adicionais, o telefone de contato é o (61) 3319-9099.

Para mais informações sobre o Serviço de Saúde 
Ramais: 9099 

E-mail: proser@stj.jus.br 
Acesse o link Conheça a Secretaria de Serviços de Saúde

http://intranet/SGI/jsps/main.jsp?imInTab=SSBCNH&imInTabPai=SSBAPR&imInTabAvo=SSBPP
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Berçário
O STJ disponibiliza um berçário, que se responsabiliza pelos cuidados básicos da criança enquan-

to a mãe trabalha. As crianças poderão permanecer no berçário dos 6 aos 18 meses de idade.

Essa unidade tem capacidade máxima de atendimento para 45 crianças e visa prevenir o absente-
ísmo materno. Para se inscrever e garantir uma vaga, a mãe deverá comparecer à SASME/BERÇÁRIO, 
durante a gestação, ou no prazo de até 90 dias após o nascimento, para preencher a ficha de inscrição.

A Coordenação do berçário entrará em contato com a servidora, durante a licença-maternidade, 
para agendar a data de início da adaptação do bebê, que acontecerá uma semana antes do retorno 
da mãe ao trabalho.

Para mais informações sobre o Berçário 
Ramais: 9270 / 9518 

Regulamentação do Berçário 
Médicos, clínicas e laboratórios credenciados na rede PRó-SER

Programa STJ de Qualidade de Vida

O Superior Tribunal de Justiça, visando disseminar a cultura de qualidade de vida, implantou por 
meio do Ato nº 52, de 27 de março de 2000, o Programa Qualidade de Vida. Esse programa é dividido 
em diversos projetos. Estão entre eles:

1) Vida Ativa

O Projeto Vida Ativa compõe-se de atividades físicas diárias, mensais, semestrais e anuais. Obje-
tiva estimular a adoção de estilo de vida saudável, o desenvolvimento da consciência corporal, a me-
lhoria do desempenho profissional, como também aprimorar as habilidades motoras, a flexibilidade 
e a capacidade cardiorrespiratória.

Ilustração: Isa Frantz s/ foto Gustavo Lima/STJ

http://intranet/SGI/jsps/main.jsp?imInTab=BERREG&imInTabPai=BER&imInTabAvo=SSBPP
http://intranet/web/proser/credenciadosProser?aplicacao=proser.credenciados
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2) Ginastica Laboral

Este projeto tem por objetivo prevenir as lesões no ambiente de trabalho, por meio de atividades 
físicas planejadas, que promovem também a socialização e induzem a práticas de exercício físico.

Para participar, o titular da unidade deverá solicitar ao Centro de Estudos da saúde, por e-mail 
laboral@stj.jus.br, a aplicação da prática em dia e horário pré-agendado, com periodicidade de duas 
vezes na semana.

3) Saúde Financeira

A Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu a expressão “Saúde Financeira” na lista de itens 
que colaboram para a saúde individual do homem moderno.

Atento a essa mudança comportamental e atendendo à demanda dos servidores que buscam o 
equilíbrio, conforto financeiro e prosperidade, o STJ apresenta orientações para a saúde financeira, 
como facilitador na aplicação de novos hábitos saudáveis.

Para mais informações: 
Centro de Estudos da Saúde 

Ramais: 9885 / 9891 / 9806 e 9636 
Acesse o link Programa Qualidade de vida no STJ

Entidades de Classe

1) Associação dos Servidores do STJ — ASSTJ

A Associação dos Servidores do STJ — ASSTJ foi fundada em 25 de 
março de 1991 por um grupo de servidores que queriam uma entidade 
representando exclusivamente os servidores do STJ.

Ela tem por finalidade promover atividades de caráter assistencial, 
a confraternização, o bem-estar dos associados, a união, a harmonia, a coesão e a solidariedade; de-
fender e representar o Quadro Social, em juízo ou fora dele, em qualquer foro ou instancia, na defesa 
de seus interesses individuais ou coletivos.

A ASSTJ possui vários convênios com empresas prestadoras de serviços, uma sede social, que se 
localiza no Setor de Clubes Sul, além de outros serviços.

Para se associar ou acessar outras informações, 
visite o site www.asstj.org.br, 

ou dirija-se ao Ed. dos Plenários, sala 11, subsolo. 
Contatos pelos ramais: 8341 / 8630

http://intranet/SGI/jsps/main.jsp?imInTab=QLV&imInTabPai=SSBAPR&imInTabAvo=SSBPP
http://www.asstj.org.br/
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2) Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do MPU do DF 
— Sindjus

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministé-
rio Público da União no Distrito Federal, chamados SINDJUS, nasceu no dia 25 de maio de 1990, diante 
da necessidade dos servidores se organizarem em torno de um sindicato que os representasse de 
forma ampla durante o período de consolidação democrática e de ampliação direitos.

Assim como a ASSTJ, o SINDJUS possui convênio com empresas prestadoras de serviço, um clube 
campestre, assessoria jurídica e outros serviços.

Para se filiar ou obter outras informações, 
acesse o site www.sindjusdf.org.br, 

dirija-se à sede do sindicato, no Setor de Diversões Sul, Edifício Venâncio V, 
sala 111, ou entre em contato pelo telefone (61) 3212-2613

3) SICOOB - Judiciário

O SICOOB Judiciário, cooperativa de créditos dos trabalhadores 
do Superior Tribunal de Justiça, foi criado em 1991 sob as bases do cooperativismo. Sua principal mis-
são é proporcionar o bem-estar social dos cooperados, ofertando soluções integradas de natureza 
econômica, financeira e social por meio da otimização dos recursos aplicados.

O SICOOB Judiciário oferece serviços de um banco convencional com custo significativamente 
reduzido. O capital social, acima de R$7,6 milhões e as operações de crédito, que atualmente somam 
R$22 milhões, são as principais expressões do crescimento continuado dos últimos anos.

Para informações adicionais,  
acesse o site www.sicoobjudiciario.com.br,  

dirija-se  à sede no STJ, localizada no Edifício dos Plenários, térreo,  
ou entre em contato pelo telefone (61) 3319-8030

Utilização de Recursos de Informática

É responsabilidade da área de Tecnologia da Informação e Comunicação prover e controlar o uso 
dos recursos de informática, tendo em vista os requisitos de segurança, estabilidade, confiabilidade e 
padronização do ambiente computacional, nos termos da Portaria n. 25, de 01/02/2008.

O acesso aos recursos de informática é concedido mediante solicitação do titular ou substituto de 
unidade à área de tecnologia da informação.

Aos usuários são fornecidos mecanismos de identificação, autenticação e autorização baseados 
em conta e senha e/ou certificação digital, de uso pessoal e intransferível, vedada a sua divulgação a 
terceiros.

É responsabilidade do titular da unidade solicitar a alteração nas permissões de uso, nos casos de 
movimentação, afastamento, desligamento ou de infração da referida norma.

http://www.sindjusdf.org.br/
http://www.sicoobjudiciario.com.br/
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Travou, e agora?

No caso de falha ao acesso à rede, programas travados e impressoras não funcionando, avalie a 
possibilidade de reiniciar o computador, pois alguns problemas podem ser resolvidos com o simples 
reiniciar da máquina.

Caso não funcione, você poderá solicitar suporte através do SAC da Secretaria de Tecnologia da 
Informação (Ramal 9393) ou requerer o serviço por meio do I-SAC.

Todas as operações realizadas com uso dos recursos de informática são passíveis de registro para 
fins de auditoria, portanto os recursos de informática devem ser usados no estrito interesse do Servi-
ço Público.

Vale lembrar que o servidor deve guardar sigilo e confidencialidade sobre informações, fatos e 
documentos sob sua responsabilidade. Por isso, toda cautela é bem-vinda com relação à divulgação 
em redes sociais de informações e fatos ocorridos no âmbito do Tribunal.

Para mais informações sobre a  
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação — STI  

Ramal: 9393 
Acesse Manuais, Procedimentos, Fluxos de Trabalho e Dicas de Informática

Outras Dicas

O STJ também conta com outros serviços, que muitas vezes precisamos e não sabemos que estão 
à nossa disposição, tais como:

• Feira Orgânica, toda quarta-feira na Praça do Servidor;

• Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, no subsolo;

• Agência dos Correios;

• Salão de Beleza;

• Farmácia;

• Solicitação de táxi nas portarias externas;

• Rondas de segurança ostensiva nos estacionamentos externos;

• Ônibus para o trajeto STJ / Rodoviária / STJ...

http://intranet/SGI/jsps/main.jsp?imInTab=STIC73&imInTabPai=STIC70&imInTabAvo=STIC
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Ilustração: Isa Frantz s/ foto Gustavo Lima/STJ

Objetivos

• Enumerar as licenças e afastamentos para os servidores previstas na Lei nº 8.112/1990.

AULA 2
licenças e afastamentos
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AULA 2
licenças e afastamentos

Agora vamos falar sobre mais alguns direitos do servidor, dessa vez os relacionados a licenças e 
afastamento.

A Resolução nº 9, de 12 de novembro de 2003, regulamenta os art. 188, § 1º, 202 a 214 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõem sobre a licença para tratamento de saúde, licença à 
gestante, à adotante, licença-paternidade, licença por acidente de serviço e sobre a concessão de ho-
rário para amamentação. A seguir, veja os detalhes referentes a cada um desses casos:

1) licença para tratamento de saúde

A licença será concedida mediante a apresentação de atestado ou laudo firmado por médico ou 
por odontólogo do Tribunal, dele devendo constar o período de afastamento e o nome completo do 
servidor, bem como assinatura e carimbo de identificação do profissional de saúde.

Sempre que houver necessidade, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou 
no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

Será convocado para inspeção por junta médica do Tribunal o servidor que, no período de doze 
meses, atingir o limite de cento e vinte dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, 
e pleitear a concessão de nova licença, independentemente do prazo de sua duração.

Cabe à Secretaria de Serviços Integrados de Saúde — SIS o controle dessas licenças, assim como 
a marcação prévia da inspeção do servidor pela junta médica do Tribunal.

Não se esqueça de homologar o seu atestado!

O atestado passado por médico particular deverá ser entregue à Secretaria de Ser-
viços Integrados de Saúde pelo próprio servidor, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas a partir de sua emissão, para as providências cabíveis. 

Caso o servidor esteja impossibilitado de comparecer ao Tribunal no prazo estipu-
lado no caput, deverá comunicar o fato à Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 
e à chefia imediata, informando o motivo do afastamento, bem como o local onde se 
encontra, a fim de receber orientação da unidade competente.

2) Da licença à Gestante

Será concedida licença à servidora gestante por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem 
prejuízo da remuneração. Conforme Portaria n. 477, de 28/10/2008.

A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por pres-
crição médica.

No caso de aborto devidamente atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) 
dias de repouso remunerado.

Em caso de falecimento da criança a mãe permanece com o direito de continuar em licença à ges-
tante pelo período que restar, excetuados os casos de natimorto e aborto.
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A servidora gestante exonerada de cargo em comissão ou dispensada da função comissionada 
fará jus à percepção da remuneração desse cargo ou função, como se em exercício estivesse, até o 
término da licença.

Se a licença maternidade coincidir com o início do período de férias, estas serão alteradas para o 
término da licença, caso outra data não seja solicitada pela servidora. Caso a licença seja concedida 
durante o período das férias, estas serão suspensas, e seu saldo será gozado imediatamente após o 
término da licença, considerando-se o remanescente.

3) Da licença à adotante

À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até um ano de idade serão concedi-
dos 135 (cento e trinta e cinco) dias de licença remunerada. Conforme Portaria n. 477, de 28/10/2008.

No caso da criança com mais de um ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 45 
(quarenta e cinco) dias. Obs.: Conforme Portaria n. 477, de 28/10/2008.

A concessão dar-se-á mediante apresentação de termo de adoção ou de guarda e responsabili-
dade.

4) Da licença à Paternidade

Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de cinco dias 
consecutivos.

Para comprovar o nascimento ou adoção, o servidor deverá apresentar a certidão de nascimento, 
termo de adoção ou de guarda e responsabilidade.

Obs.: Se o nascimento da criança ocorrer após o término do expediente, a licença paternidade 
terá início no dia seguinte. Caso ocorra no fim de semana, feriado ou recesso, a contagem inicia da 
data do nascimento.

 Se a licença paternidade coincidir com o início do período de férias, estas serão alteradas para 
o término da licença, caso outra data não seja solicitada pelo servidor. Caso a licença seja concedida 
durante o período das férias, estas serão suspensas, e seu saldo será gozado imediatamente após o 
término da licença, considerando-se o remanescente.

Fonte imagem: https://www.flickr.com/photos/bies/108314345
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5) Da licença por acidente em serviço

Acidente em serviço é o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, relacionado, mediata ou ime-
diatamente, com as atribuições do cargo exercido.

O servidor acidentado em serviço será licenciado com remuneração integral.

São considerados no exercício do trabalho os períodos destinados à refeição ou descanso.

O período de licença por acidente em serviço é considerado como de efetivo exercício.

6) Da concessão de Horário para amamentação

Para amamentar o próprio filho até a idade de seis meses, a servidora lactante terá direito, du-
rante a jornada de trabalho a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de 
meia hora. 

Para essa concessão, a servidora deverá apresentar atestado médico.

7) Da licença para tratamento de saú-
de de Pessoa da família

No que diz respeito às regras para concessão 
do atestado de licença por motivo de doença 
em pessoa da família, deverão ser observados 
os dispositivos da Lei nº 8.112, de 1990, transcri-
tos abaixo. 

Art. 83. Poderá ser concedida licença ao ser-
vidor por motivo de doença do cônjuge ou com-
panheiro, dos pais, do padrasto ou madrasta e 
enteado, ou dependente que viva a suas expen-
sas e conste do seu assentamento funcional, me-
diante comprovação por perícia médica oficial.

§ 1º A licença somente será deferida se a as-
sistência direta do servidor for indispensável e 

não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de 
horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.

§ 2º A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada perío-
dos de doze meses nas seguintes condições:

I - por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; e

II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração.

§ 3º O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data do deferimento da 
primeira licença concedida.

§ 4º A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas 
prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, observado o disposto no § 3º, 
não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e II do § 2º.

Fonte imagem: https://www.flickr.com/photos/patchetudo/417581100
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Fique Atento!

• Os atrasos, ausências e saídas antecipadas do serviço decorrentes de consulta médi-
ca, odontológica ou terapias contínuas serão compensados até o mês subsequente ao 
da ocorrência, a critério da chefia imediata.

• A licença para tratamento de saúde pela mesma causa não excederá a 24(vinte e qua-
tro) meses. Expirado o período de licença, não estando em condições de reassumir o 
cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado por invalidez.

Ao servidor em estágio probatório, de acordo com a lei 8.112/1990, Art. 20, somente poderão 
ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos:

Art. 81, incisos I a IV: 

I - por motivo de doença em pessoa da família; 

II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

III - para o serviço militar; 

IV - para atividade política;

Art. 94: servidor investido em mandato eletivo

I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo; 

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração; 

III - investido no mandato de vereador: 

a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo; 

b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração.

Art. 95: Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior

Art. 96: Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País 

Bem como afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em con-
curso para outro cargo na Administração Pública Federal.

Para saber mais, acesse a Resolução na íntegra: 
http://ead.stj.jus.br/ead/pluginfile.php/16074/mod_resource/content/1/

Res_9_2003_PRE_Atualizado.pdf 

http://ead.stj.jus.br/ead/pluginfile.php/16074/mod_resource/content/1/Res_9_2003_PRE_Atualizado.pdf
http://ead.stj.jus.br/ead/pluginfile.php/16074/mod_resource/content/1/Res_9_2003_PRE_Atualizado.pdf


AULA 3
Lotação, seLeção e movimentação interna

Ilustração: Isa Frantz s/ fotos Luciana Assunção e Gustavo Lima/STJ

Objetivos

• Diferenciar lotação, seleção e movimentação interna.

• Apresentar o serviço de seleção interna disponibilizado pela Secretaria de Gestão de 
Pessoas.
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Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJob_interview_0001.jpg

AULA 3
Lotação, seLeção e movimentação interna

Lotação é um processo de inserção 
do servidor em uma unidade adminis-
trativa, onde desempenhará suas atri-
buições funcionais.

Movimentação Interna é a mudan-
ça de lotação do servidor de uma uni-
dade administrativa do Tribunal para 
outra.

Os procedimentos de lotação e 
movimentação interna são regulamen-
tados pela instrução normativa stJ n. 3, 
de 20/9/2012.

seleção interna

É um serviço disponibilizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas que consiste em identificar 
servidores que possuem perfis compatíveis com as necessidades das unidades-clientes, por meio de 
análise curricular e de entrevistas.

1) Qual o objetivo da seleção interna?

Identificar e valorizar os servidores do quadro de pessoal do Tribunal, possibilitando que os pos-
tos de trabalho sejam ocupados por pessoas com perfil adequado aos requisitos definidos pelas uni-
dades-cliente.

2) Como fico sabendo que há uma seleção interna aberta?

Todas as seleções internas são divulgadas na Intranet, no link Seleções on-line, localizado à  es-
querda do vídeo. Além disso, há o envio de e-mail para todos os servidores com as seleções abertas. 
Para se inscrever, basta clicar na seleção desejada e na opção “Quero participar dessa seleção.”

3) Quem pode participar da seleção?

A princípio, todos os servidores do Tribunal podem participar. Entretanto, é importante que o 
candidato fique atento aos requisitos mínimos (cargo, escolaridade, experiências etc.) exigidos para 
a ocupação da vaga, pois aqueles que não preenchem os requisitos não serão encaminhados para 
entrevista na unidade solicitante.

Contatos SEMOP: ramais 9492 / 9493 / 9501

http://ead.stj.jus.br/ead/pluginfile.php/16070/mod_resource/content/1/Int_3_2012_PRE.pdf
http://ead.stj.jus.br/ead/pluginfile.php/16070/mod_resource/content/1/Int_3_2012_PRE.pdf


AULA 4
sistemas sei e justiça

Ilustração: Isa Frantz s/ foto Gustavo Lima/STJ

Objetivos

• Apresentar as principais características do Sistema Eletrônico de Informações e Sistema 
Justiça.
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SAIBA MAIS!

Ilustração Mascote SEI: Vitor Dutra / STJ

AULA 4
sistemas sei e justiça

sistema sei

Atualmente, o STJ tramita processos administrativos em meio virtual 
utilizando o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tri-
bunal Regional Federal da 4ª Região e cedido, gratuitamente, ao Superior 
Tribunal de Justiça. É um sistema com interface amigável, que atende aos 
requisitos de gestão documental e apresenta práticas inovadoras de traba-
lho.

O SEI permite a produção, edição, assinatura, trâmite, controle de pra-
zos e acompanhamento de documentos dentro do próprio sistema, bem 
como a disponibilização de acesso a usuários externos e a possibilidade de 

atuação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo em um mesmo processo, colaborando para 
a redução no tempo de realização das atividades. 

Para acesso à íntegra das funcionalidades do SEI e às dicas de sua utilização, recomendamos a 
consulta ao Manual do Usuário do SEI, que foi elaborado, conjuntamente, por órgãos e colaboradores 
do projeto Processo Eletrônico Nacional do Governo Federal. 

Na intranet, acesse Gestão Documental, localizado na barra de tarefas, na parte superior da pá-
gina.

Conheça o Guia Prático do sei: 

http://intranet/docs_intranet/userFiles/File/agilis/Guiasei.pdf

O SEI também disponibiliza vídeos com o passo a passo de várias funcionalidades, porém, caso 
necessite de auxílio, entre em contato com a Coordenadoria de Gestão Documental – CGED. A equipe  
está à sua disposição!

sistema justiça

O que é?

O Sistema Justiça (SIAJ – Sistema Integrado da Ativi¬dade Judiciária) foi concebido para acompa-
nhamento dos processos judiciários que tramitam no STJ, além de dar acesso a grande parte da prá-
tica cartorária adotada pelas diversas unidades do Tribunal.

Para ter acesso à ferramenta é necessária a solicitação pela chefia imediata, ou pelo titular da uni-
dade, para STI. Após a liberação do acesso para utilizar o sistema basta clicar no ícone   e digitar 
a o usuário e senha.

Serviço de atendimento ao cliente 

Ramal: 9393 

Email: sac@stj.jus.br

http://ead.stj.jus.br/ead/pluginfile.php/15967/mod_resource/content/1/GuiaSEI.pdf
http://ead.stj.jus.br/ead/pluginfile.php/15967/mod_resource/content/1/GuiaSEI.pdf
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e-stj 

O E-STJ permite a visualização do inteiro teor do processo e o peticionamento eletrônico a advo-
gados – desde que possuam certificado digital. Os cidadãos podem acompanhar as fases e acessar o 
inteiro teor das decisões publicadas em um processo, permitindo à sociedade o acesso a demandas 
submetidas ao Poder Judiciário. 

Os processos em segredo de justiça serão acessados apenas pelos advogados constituídos nos 
autos. 

A partir da Lei nº 11.419/2006 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm) 
e da Resolução n° 1 do STJ, de 10 de fevereiro de 2010, o Superior Tribunal de Justiça passou a digita-
lizar os seus processos com o objetivo de facilitar a tramitação interna e tornar a gestão documental 
mais transparente e acessível ao jurisdicionado.

Serviço de atendimento ao cliente 

Ramal: 9393 

Email:sac@stj.jus.br 106

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm


AULA 5
REGISTRO DE FREQUÊNCIA EM SISTEMA INFORMATIZADO 
COM BANCO DE HORAS

Ilustração: Isa Frantz s/ foto de Gustavo Lima/STJ

Objetivos

• Explicar como funciona o banco de horas e controle de frequência no STJ.
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AULA 5
REGISTRO DE FREQUÊNCIA EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BANCO DE HORAS

Ponto Eletrônico e Banco de Horas

Um dos assuntos que mais geram dúvidas nos servidores é o ponto eletrônico e banco de horas. 
A Portaria STJ n. 663, de 30 de outubro de 2012, dispõe sobre a jornada de trabalho no STJ, bem como 
sobre o expediente, o controle de frequência e o banco de horas dos servidores da Secretaria do Tri-
bunal.

Como é Feito o Controle de Frequência?

Para o controle de frequência, é utilizado o sistema informatizado de biometria integrado ao 
ponto eletrônico e consolidado em boletim de frequência. Compete à chefi a imediata administrar a 
frequência dos servidores lotados em sua unidade.

O servidor deverá cumprir a jornada de trabalho no período compreendido entre as 6 e as 21 ho-
ras e poderá consultar o saldo diário das horas trabalhadas no sistema de ponto eletrônico.

Os servidores sujeitos ao controle de frequência por meio de sistema informatizado poderão uti-
lizar banco de horas para o registro individualizado de horas trabalhadas, visando à compensação de 
carga horária inferior ou excedente à jornada de trabalho fi xada.

As horas excedentes à jornada diária trabalhada para fi ns de compensação não caracterizam ser-
viço extraordinário, ressalvada a concessão mediante prévia autorização na forma da regulamenta-
ção específi ca do serviço extraordinário.

Consideram-se horas efetivamente trabalhadas aquelas em que o servidor esteja participando de 
programa de treinamento legalmente instituído, desde que este tenha sido autorizado pelo Tribunal 
e ocorra, em dias úteis, no período compreendido entre as 6 e as 21 horas.
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Qual o limite de horas positivas e/ou negativas que o servidor pode acumular? 
Como é feita a compensação?

O servidor poderá acumular o quantitativo máximo de 44 horas positivas, desde que no interesse 
do serviço, mediante autorização da chefia imediata.

O saldo de horas negativas do mês será transportado para o mês subsequente até o limite de 22 
horas. Caso esse limite seja ultrapassado, o valor correspondente ao número de horas excedentes 
será descontado da remuneração do servidor.

Assim, o saldo negativo de horas até o limite de 22 horas deve ser compensado no mês subse-
quente, sob pena de desconto na remuneração do servidor, ressalvadas as hipóteses de licenças e 
afastamentos legais, circunstância em que o saldo negativo deverá ser compensado até o final do mês 
subsequente ao retorno do servidor. 

Não se esqueça de que a utilização do banco de horas deve ser negociada com sua chefia, confor-
me necessidade da sua unidade.

Não se esqueça de registrar suas ocorrências!

Os afastamentos, licenças e ausências deverão ser consignados na frequência do servidor me-
diante registro de ocorrência. As ocorrências registradas que exijam a apresentação de documenta-
ção comprobatória serão ratificadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Quais são os comprovantes de licenças/afastamentos que necessitam de  
documentação comprobatória?

• Alistamento como eleitor;

• Casamento;

• Doação de sangue; 

• Falecimento de pessoa da família (cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos);

• Serviço eleitoral;

• Licença Paternidade;

• Participação em júri/Serviço obrigatório por lei.

Os comprovantes devem ser encaminhados à Seção de Registros Funcionais 

E-mail: registrosfuncionais@stj.jus.br



AULA 6
funpresp - JuD

Fonte: www.google.com.br

Objetivos

• Apresentar a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário (Funpresp-Jud), bem como formas de participação e legislação correlata.
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Ilustração: Isa Frantz s/ foto de Gustavo Lima/STJ

AuLA 6: FUNPRESP-JUD

AULA 6
funpresp-JuD

Você já deve ter ouvido falar que o regime próprio de previdência social (RPPS) do servidor públi-
co sofreu uma grande modificação com a publicação da Lei n. 12.618, de 30/4/2012. A partir dela, o 
serviço público passou a ser regido também pelo teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
o mesmo aplicado aos trabalhadores celetistas. A diferença é que, com essa lei, foram instituídos dois 
fundos complementares de previdência: Funpresp-Exe (do Executivo e do Legislativo) e Funpresp-Jud 
(do Judiciário e do MPU/CNMP).

Os magistrados e servidores empossados no Poder Judiciário após o dia 14 de outubro de 2013 
estão sujeitos ao novo regime (RPPS limitado ao teto do RGPS), podendo aderir ou não ao plano com-
plementar do Funpresp-Jud. Servidores egressos do serviço público federal que estavam no regime 
anterior poderão nele permanecer, desde que não tenha havido quebra de vínculo.

Vamos entender melhor como funciona esse 
plano complementar?

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) foi cria-
da pela Resolução STF n. 496, de 25/10/2012, com a finali-
dade de administrar e executar planos de benefícios de ca-
ráter previdenciário para os membros e para os servidores 
públicos titulares de cargo efetivo do Poder Judiciário da 
União, do Ministério Público da União e do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público.

O regime de previdência complementar é facultativo e 
visa assegurar o melhor retorno possível no investimento 
dos recursos destinados à complementação das aposenta-
dorias e pensões.

Ao se inscrever no Plano de Benefícios da Funpresp-
-Jud, você inicia uma poupança a longo prazo.  

A Funpresp-Jud oferece a opção de inscrição como par-
ticipante patrocinado. Com uma característica muito especial: você não poupa sozinho! O órgão ao 
qual você está vinculado (patrocinador) também realizará contribuições para você, de forma paritária, 
conforme regulamento do plano.

Também oferece a opção de inscrição como participante vinculado. Para aquele que quer manter 
sua aposentadoria pela regra atual da integralidade/paridade ou da média remuneratória/reajuste.

A renda adicional somada à que você já tem direito no Regime Próprio de Previdência (RPPS) pos-
sibilitará preservar o seu nível de renda do período de atividade.
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Como Aderir ao plano?

É muito fácil! 

Acesse o site: www.funprespjud.com.br

Preencha a ficha de inscrição,  marque a opção de ADESÃO e escolha:

• A remuneração de participação;

• O(s) percentual(is) de contribuição;

• O regime de tributação.

A ficha de inscrição deve ser entregue, em três vias:

• na unidade de gestão de pessoal do seu órgão; ou

• diretamente na Funpresp-Jud.

Você também pode aderir a qualquer tempo, mas, quanto antes começar a INVESTIR, maior será 
seu patrimônio.

Tipos de participantes

participante patrocinado

É aquele que está submetido ao NOVO REGIME e tem como limite máximo para as aposentadorias 
e pensões o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS-INSS) , ou seja, R$ 4.663,75 (em 2015). 
Além da formação do seu patrimônio, você pode contar com as coberturas extraordinárias (FCBE), o 
que é muito importante para você e sua família.

 O Fundo de Cobertura Benefícios Extraordinário (FCBE) que lhe garantirá:

• Aposentadoria por invalidez;

• Pensão por morte do Participante;

• Renda por sobrevivência;

• Aporte extraordinário para aposentadorias com tempo inferior a 35 anos, destinadas às mu-
lheres (acréscimo de 16,66% no saldo acumulado), bem como para pessoas com deficiências ou que 
exerçam atividades de risco ou, sob condições especiais, que prejudiquem sua saúde ou integridade 
física.

Possui paridade com o PATROCINADOR, ou seja, para cada real de contribuição, o órgão também 
contribui com um real, nas faixas dos percentuais de 6,5% a 8,5%.

É possível, ainda, realizar contribuições facultativas mensais ou esporádicas para aumentar os 
rendimentos na aposentadoria.

http://www.funprespjud.com.br/
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participante Vinculado

• É aquele que não está submetido ao Novo Regime.

• Que não quer exercer a opção do art. 3º da Lei n. 12.618/2012.

• Que quer investir e tem como objetivo compensar as perdas decorrentes do cálculo da apo-
sentadoria.

• Que não tem a contribuição do Patrocinador e não participa do Fundo de Cobertura Benefícios 
Extraordinários (FCBE).

A intranet do sTJ agora conta com um hotsite da funpresp-Jud!  
Lá estão disponíveis informações sobre os regimes de aposentadoria e 

tributação, dicas e até uma simulação de contribuições.

para acessar o novo espaço, clique no ícone
  localizado à esquerda da página principal da intranet:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12618.htm
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