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O Superior Tribunal 

de Justiça





• Cerca de 2.900 
servidores

• Uniformizar a 
interpretação da lei 
federal 

• Solução definitiva dos 
casos civis e criminais 
que não envolvam 
matéria constitucional 
nem a justiça 
especializada  (militar, 
eleitoral ou trabalhista)

• Ética
• Sustentabilidade
• Comprometimento
• Transparência
• Aprendizagem Contínua
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Estimular a  vontade 

de aprender
continuamente



O Contexto



Ampliação do 
acesso à Justiça

Volume de 
processos



Racionalizar 
recursos 

Melhorar o 
fluxo de 
trabalho

Investir em 
tecnologia

Melhorar a 
prestação 

jurisdicional



valorização
Oportunidade de crescimento

Desafios na 

Carreira

Reconhecimento

Recomposição 

Remuneratória



O Problema



Há conhecimentos 
necessários para o 
STJ, que são criados 
no próprio órgão.



Instituições
educacionais
privadas e até
mesmo outros 

órgãos não detêm o 
conhecimento

peculiar, específico
e customizado.



Cursos genéricos não atendem às 
demandas e não levam em conta a 

jurisprudência adotada e/ou produzida no 
STJ.



A Solução



GECC















Formação de Instrutores







Banco de Instrutores



Dar oportunidade para todos os servidores se candidatarem 
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Individual

Grupos

Equipes



Os Benefícios



Servidores mais 
experientes se 
destacam em 

determinada área, 
por criarem novas 
soluções para os 

problemas 
organizacionais

Servidores 
experientes atuam 
como instrutores 

para os servidores 
menos experientes, e 

os capacitam para 
que disseminem e 

multipliquem o 
conhecimento

Servidores 
instrutores recebem 

gratificação por 
encargo de curso, 

sentem-se 
valorizados e tendem 

a permanecer no 
STJ, além de 

inspirarem outros 
servidores a se 

tornarem instrutores.

O nível do 
conhecimento se 

eleva. 

Os servidores são 
capazes de resolver 

problemas mais 
difíceis e mais 

complexos. 

Os conteúdos 
produzidos nas 
ações (vídeos, 

slides, apostilas, 
etc.) são 

disponibilizados em 
banco de 

conhecimentos, 
inclusive para 

pessoas externas 
ao STJ





BEDUC

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/120521


2016 2017 2018

94,97% 95,27%
98,69%

89,05%
94,92% 96,10%

Avaliação de Satisfação Média das Ações 

Executadas com Instrutores Internos x Externos



2016 2017 2018

141
157

177

71
82

115

Ações Executadas com Instrutores Internos x Externos

Número de turmas executadas com instrutores internos

Número de turmas executadas com instrutores externos



Lições Aprendidas



Lições Aprendidas

Vale a pena investir em instrutoria interna: é bom para o servidor, é bom para a 
instituição, é bom para a sociedade.

Há limitações de 120 horas anuais, podendo ser ampliadas com autorização do 
dirigente máximo do órgão

É preciso manter controles para que o servidor atue como instrutor fora da jornada, 
ou compense as horas.

Além de ter o conhecimento específico, o instrutor interno conhece a cultura e os 
processos internos

É importante mesclar instrutoria interna e externa, para “oxigenar” o conhecimento e 
trazer novos olhares para as necessidades de conhecimento do órgão.



Conhecimento e 
afeto: se se 

guarda, se perde

Mário Sérgio Cortella



Pablo Freitas
Doutor e Mestre em 

Administração – UnB

Diretor Substituto da Escola 

Corporativa do STJ

Até a 
próxima!

pablofreitas.prof

pablofreitas.prof

pablof@stj.jus.br


