
Anexo ao Ato nº 134/2003 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

CAPÍTULO I 
CATEGORIA E FINALIDADE 

 
Art. 1º A Secretaria de Recursos Humanos, órgão de direção 

especializada, subordinada ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, tem por 

finalidade desenvolver as atividades de administração de recursos humanos. 

 
CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 2º A Secretaria de Recursos Humanos – SRH tem a seguinte 
estrutura: 

1. Gabinete 
2. Seção de Atendimento a Magistrados - SEATMA 
3. Subsecretaria de Pessoal - SUPE 

3.1. Divisão de Legislação de Pessoal - DILEP 
3.1.1. Seção de Legislação e Jurisprudência - SELEJU 
3.1.2. Seção de Direitos e Deveres dos Servidores em Atividade 

- SEDESA 
3.1.3. Seção de Aposentadorias e Pensões Estatutárias - 

SEAPES 
3.2. Divisão de Cadastro e Mobilidade Funcional - DCAMF 

3.2.1. Seção de Provimento e Lotação - SEPROL 
3.2.2. Seção de Registros Funcionais de Servidores em 

Atividade - SERGIF 
3.2.3. Seção de Mobilidade Funcional - SEMOBI 
3.2.4. Seção de Controle e Registro de Servidores Requisitados, 

Cedidos e Sem Vínculo - SECORE 
3.3. Divisão de Pagamento de Pessoal - DIPAG 

3.3.1. Seção de Pagamento de Magistrados e Pensionistas - 
SEPMAG 

3.3.2. Seção de Pagamento de Aposentados - SEPGAP 
3.3.3. Seção de Pagamento de Servidores em Atividade - 

SEPASA 
3.3.4. Seção de Pagamento de Servidores Requisitados, 

Cedidos e Sem Vínculo - SEPARC 

4. Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos - 
SDRH 

4.1. Seção de Captação e Alocação de Pessoas - SECAPE 
4.2. Seção de Desenvolvimento Gerencial – SEDEGE 
4.3. Seção de Treinamento - SETREI 
4.4. Seção de Pesquisas e Programas Organizacionais – SEPESP 
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4.5. Seção de Carreiras e Gestão de Desempenho - SECADE 

Art. 3º A Secretaria de Recursos Humanos é dirigida por Secretário; 

as Subsecretarias, por Subsecretários; as Divisões, por Diretores e as Seções por 

Chefes. 

Parágrafo único. Os Cargos em Comissão e as Funções 

Comissionadas serão providos na forma da legislação pertinente. 

Art. 4º Os ocupantes dos cargos e das funções previstos no artigo 

anterior serão substituídos, em seus impedimentos legais, por servidores indicados 

pelo Secretário de Recursos Humanos, respeitados os requisitos exigidos para os 

titulares, que estiverem em exercício na mesma unidade administrativa do titular, 

designados na forma da legislação específica. 

 
CAPÍTULO III 

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 
 

Art. 5º Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio técnico e 

administrativo, assim como incumbir-se do preparo e despacho do expediente do 

Secretário de Recursos Humanos. 

Art. 6º À Seção de Atendimento a Magistrados compete: 

I - instruir os processos de nomeação com a documentação exigida 

pela legislação aplicável e efetuar os registros decorrentes; 

II - lavrar os termos de posse em livro próprio e manter sob sua guarda 

e responsabilidade; 

III – elaborar os atos de designação, dispensa, transferência e 

convocação dos Magistrados para a Corte Especial, órgãos fracionários e 

Comissões Permanentes e Temporárias, para assinatura do Ministro-Presidente; 

IV – registrar, organizar e manter atualizados os assentamentos 

individuais, expedindo as respectivas certidões, declarações, atestados e demais 

dados informativos pertinentes à vida funcional dos Magistrados, ativos e 

aposentados, bem como dos pensionistas e dependentes; 

V – manter atualizado o quadro da composição do Tribunal, incluindo a 

participação dos Ministros no Conselho da Justiça Federal e no TSE, bem como 

submete-lo à apreciação do Secretário de Recursos Humanos, para divulgação; 
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VI - providenciar a emissão de carteiras de identidade funcional dos 

Ministros, ativos e aposentados; 

VII – anotar e controlar as férias coletivas do ano judiciário no Tribunal, 

bem com instruir e informar os processos de férias individuais especificadas em lei e 

registrar a opção da respectiva remuneração; 

VIII – elaborar e encaminhar à Divisão de Pagamento de Pessoal os 

expedientes que impliquem alteração da ficha financeira dos Magistrados, ativos e 

aposentados, bem como dos pensionistas e dependentes; 

IX – elaborar e encaminhar à Subsecretaria de Benefícios os 

expedientes susceptíveis de alterar a condição da qualidade de beneficiário do PRÓ-

SER; 

X – instruir processos referentes a: 
a) convocação de Juiz Federal e Desembargador, em razão de 

afastamento de Membro do Tribunal; 

b) afastamento do País em caráter oficial e para participação em 

cursos, conferências e seminários, bem como para prestação de serviços à Justiça 

Eleitoral; 

c) concessão de licença para tratamento de saúde e por motivo de 

doença em pessoa da família, para deliberação da Corte Especial; 

d) concessão de salário-família, auxílio-funeral, licença especial e ajuda 

de custo; 

e) concessão e revisão de aposentadorias facultativas, compulsórias, 

pensões estatutárias e do Montepio Civil da União, processando, inclusive, o 

cadastro no Sistema de Apreciação e Registros dos Atos de Admissões e 

Concessões – SISAC/TCU; 

f) inscrição no Montepio Civil da União, bem como adotar as medidas 

complementares cabíveis; 

g) pensão alimentícia; 

h) pedidos de averbação de tempo de serviço e informar quanto à 

legitimidade e os efeitos da averbação do respectivo tempo, para apreciação do 

Conselho de Administração; 

XI – efetivar o levantamento sistemático de elementos necessários a 

concessão “ex officio” da gratificação adicional por tempo de serviço; 
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XII – emitir dados estatísticos referentes aos Ministros, ativos e 

aposentados, e aos pensionistas, para integrarem a Tomada de Contas do Tribunal; 

XIII – cumprir diligências da Secretaria de Controle Interno e do 

Tribunal de Contas da União, em processos de concessão, revisão e reforma de 

aposentadorias e pensões civis; 

XIV – efetuar os registros referentes à designação de Ministros para 

compor o Tribunal Superior Eleitoral, na forma prevista no art. 119, I, “b”, da 

Constituição Federal; 

XV – convocar os pensionistas a comparecerem ao Tribunal, para 

comprovação de vida e residência, com vistas à  manutenção do benefício; 

XVI – manter atualizada a legislação, jurisprudência e doutrina 

aplicáveis à situação funcional dos Ministros, ativos e aposentados, inclusive 

aquelas aplicáveis subsidiariamente; 

XVII – manter atualizada a lista de endereços dos Ministros ativos e 

aposentados;   

XVIII – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 7º À Subsecretaria de Pessoal compete desenvolver as 

atividades relativas a aplicação da legislação, dos regulamentos e da jurisprudência 

pertinentes ao regime jurídico dos servidores do Tribunal, as atividades de cadastro, 

lotação, mobilidade funcional e pagamento de pessoal, bem como propor ações com 

vistas ao planejamento da Secretaria. 

Art. 8º À Divisão de Legislação de Pessoal compete aplicar a 

legislação e a jurisprudência de pessoal, propor atos normativos, visando a 

regulamentação de matérias da sua área de competência, bem como sugerir ações 

com vistas a subsidiar os planos e projetos desenvolvidos pela Subsecretaria. 

Art. 9º À Seção de Legislação e Jurisprudência compete: 

I - pesquisar, selecionar, catalogar e divulgar a legislação e a 

jurisprudência referentes a pessoal; 

II - fornecer subsídios às demais unidades do Tribunal quanto à 

aplicação da legislação e jurisprudência relativas a pessoal; 
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III - manter organizada e atualizada, para pronta consulta, a 

documentação sobre legislação, jurisprudência, normas e atos administrativos do 

Superior Tribunal de Justiça referentes a pessoal e aplicáveis à situação funcional 

dos servidores, ativos e aposentados; 

IV - emitir parecer e prestar informações em matérias relativas à 

legislação de pessoal; 

V – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 10. À Seção de Direitos e Deveres dos Servidores em Atividade 

compete: 

I - emitir parecer sobre direitos e vantagens dos servidores, revisão 

processual, pedido de reconsideração e de recurso referentes a assuntos da Seção; 

II - efetuar o levantamento sistemático dos elementos necessários à 

concessão "ex ofício" de adicional por tempo de serviço; 

III - examinar, informar e instruir processos referentes à concessão de 

gratificações e vantagens financeiras; 

IV - instruir e informar processos sobre a concessão de licenças e 

afastamentos legais; 

V - providenciar o cumprimento das determinações judiciais referentes 

às pensões alimentícias; 

VI - elaborar e remeter, à unidade competente, expediente relativo à 

situação funcional dos servidores que implique alterações em sua ficha financeira; 

VII – cadastrar dependentes dos servidores ativos, cedidos, 

requisitados e sem vínculo efetivo e manter atualizados os registros para fins de 

imposto de renda e de auxílio natalidade; 

VIII - fornecer subsídios necessários à instrução de ações judiciais; 

IX - examinar certidões de tempo de serviço e emitir parecer quanto à 

legalidade e finalidade da averbação requerida, quando necessário; 

X - expedir certidões requeridas sobre as atividades próprias da Seção; 

XI - preparar os atos e despachos a serem publicados no Boletim de 

Serviço, pertinentes às atividades da Seção, bem como controlar a publicação; 

XII - elaborar regulamentos e instruções relativas a pessoal e 

colaborar, quando solicitado, nas propostas de anteprojetos de leis; 
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XIII – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 11. À Seção de Aposentadorias e Pensões Estatutárias 
compete: 

I - examinar e instruir processos referentes à concessão e revisão de 

aposentadorias e pensões, bem como reversão ao serviço ativo; 

II - instruir, informar e dar andamento a processos de interesse de 

aposentados e pensionistas, interpretando e observando a legislação pertinente; 

III - preparar e apostilar títulos de inativos e sobre outros assuntos da 

Seção; 

IV - elaborar e remeter à unidade competente expedientes relativos a 

modificações ocorridas na situação de inativos e pensionistas que impliquem 

alterações na ficha financeira; 

V - fornecer à unidade competente os elementos necessários à 

elaboração da proposta orçamentária no que se refere a despesa com aposentados 

e pensionistas; 

VI - preparar os atos e despachos a serem publicados no Boletim de 

Serviço, pertinentes às atividades da Seção, bem como controlar a publicação; 

VII - expedir certidões e declarações funcionais requeridas pelos 

aposentados e pensionistas; 

VIII - manter atualizados os registros dos aposentados, dependentes e 

pensionistas; 

IX - controlar os prazos de apresentação dos inativos à inspeção 

médica periódica e proceder ao seu encaminhamento à junta médica, observada a 

legislação própria; 

X - efetuar registro e atualização dos dados referentes às fichas de 

concessão de aposentadorias e pensões, no Sistema de Apreciação e Registro dos 

Atos de Admissão e Concessões – SISAC, do Tribunal de Contas da União, para 

análise pela  Secretaria de Controle Interno; 

XI - emitir parecer em processos relativos à aposentadorias e pensões 

estatutárias; 

XII - convocar os pensionistas a comparecerem ao órgão de pessoal 

dentro dos prazos previstos, para comprovação de vida, residência e invalidez, com 

vistas à manutenção do benefício; 
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XIII – elaborar relatórios estatísticos relativos a aposentadorias e 

pensões estatutárias; 

XIV – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 12. À Divisão de Cadastro e Mobilidade Funcional compete 

executar as atividades relativas à organização e manutenção das informações 

cadastrais dos servidores do Tribunal, bem como sugerir ações com vistas a 

subsidiar os planos e projetos desenvolvidos pela Subsecretaria. 

Art. 13. À Seção de Provimento e Lotação compete: 

I – executar as atividades relativas ao provimento e à vacância de 

cargos em comissão e funções comissionadas; 

II - organizar e manter atualizados os registros da lotação de cargos 

efetivos e em comissão das funções comissionadas; 

III – realizar o processamento de promoções funcionais e 

movimentação de padrão, bem como a lavratura, revisão e alteração dos respectivos 

atos; 

IV - lavrar atos administrativos relativos aos assuntos da Seção; 

V - preparar os atos e despachos a serem publicados no Boletim de 

Serviço, pertinentes às atividades da Seção, bem como controlar a publicação; 

VI - encaminhar à Secretaria de Controle Interno a Relação dos 

Ordenadores de Despesa; 

VII - verificar o cumprimento dos requisitos legais para investidura em 

cargos em comissão e funções comissionadas, lavrando os termos de posse, 

quando for o caso; 

VIII – alimentar a base de dados relativa ao Sistema de Administração 

de Recursos Humanos com informações de competência da Seção; 

IX - elaborar relatórios e estatísticas referentes a provimento e lotação; 

X – expedir certidões de tempo de serviço em cargo efetivo; 

XI – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 14. À Seção de Registros Funcionais de Servidores em 

Atividade compete: 
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I - organizar e manter atualizados, nos assentamentos individuais, os 

registros funcionais dos servidores; 

II - instruir processo de freqüência mensal, comunicando às unidades 

competentes as alterações decorrentes; 

III - controlar e registrar os afastamentos e licenças informados no 

Boletim de Freqüência; 

IV - controlar os períodos e comunicar à unidade competente as 

alterações na ficha financeira do servidor das licenças por motivo de doença em 

pessoa da família, para tratamento de saúde e à gestante e licença paternidade; 

V - controlar as concessões previstas no Art. 97 da Lei 8.112/90; 

VI - instruir e informar processos sobre registro e alteração de dados de 

identidade do servidor, anotando as modificações autorizadas; 

VII - proceder à anotação de certificados de conclusão de cursos, 

exercício de cargos em comissão, funções comissionadas e demais dados 

referentes à vida funcional dos servidores; 

VIII – expedir certidões requeridas sobre as atividades próprias da 

Seção; 

IX - elaborar e fazer publicar a escala de férias dos servidores, bem 

como controlar as alterações e os períodos de gozo; 

X - preparar os atos e despachos a serem publicados no Boletim de 

Serviço, pertinentes às atividades da Seção, bem como controlar a publicação; 

XI – alimentar a base de dados relativa ao Sistema de Administração 

de Recursos Humanos com informações de competência da Seção; 

XII – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 15. À Seção de Mobilidade Funcional compete: 

I - instruir processos de nomeação, vacância por posse em outro cargo 

inacumulável, exoneração, redistribuição, acumulação de cargos e remoção; 

II – desenvolver as ações necessárias para a convocação, nomeação e 

posse de candidatos aprovados em concurso público; 

III – manter contato com órgãos do Poder Judiciário, com vistas ao 

aproveitamento de candidatos habilitados em concurso por eles realizados; 
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IV – organizar e manter atualizados os registros dos cargos efetivos, 

providos e vagos; 

V - preparar os atos e despachos a serem publicados no Boletim de 

Serviço, pertinentes às atividades da Seção, bem como controlar a publicação; 

VI - emitir carteira de identidade funcional dos servidores ativos e 

aposentados, bem como recolhê-la, quando da vacância; 

VII – verificar o cumprimento dos requisitos legais para a investidura 

em cargos públicos de provimento efetivo, lavrando os respectivos termos de posse; 

VIII - providenciar o cadastramento dos servidores efetivos no PASEP; 

IX - emitir fichas de admissão e de desligamento;  

X - encaminhar processos de admissão e desligamento à Secretaria de 

Controle Interno; 

XI - elaborar relatórios referentes à Força de Trabalho; 

XII - preparar os atos e despachos a serem publicados no Boletim de 

Serviço, pertinentes às atividades da Seção, bem como controlar a publicação; 

XIII - alimentar a base de dados relativa ao Sistema de Administração 

de Recursos Humanos com informações de competência da Seção; 

XIV – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 16. À Seção de Controle e Registro de Servidores 

Requisitados, Cedidos e Sem Vínculo compete:  

I - instruir processos que versem sobre as atividades da Seção; 
II - controlar a freqüência dos servidores cedidos e com exercício 

provisório em outros órgãos, comunicando às unidades competentes as alterações 

que ocorrerem;  

III - controlar prazos de prorrogação de cessão e requisição; 

IV - organizar e manter atualizados os registros funcionais dos 

servidores requisitados, cedidos, com exercício provisório e sem vínculo; 

V - preparar os atos e despachos a serem publicados no Boletim de 

Serviço, pertinentes às atividades da Seção, bem como controlar a publicação; 

VI - emitir carteira de identidade funcional dos servidores requisitados e 

sem vínculo efetivo; 
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VII - providenciar o cadastramento no PASEP dos servidores sem 

vínculo efetivo; 

VIII - encaminhar aos órgãos cedentes freqüência mensal dos 

servidores requisitados e com exercício provisório no STJ; 

IX – encaminhar processos de cessão, de requisição e de servidores 

sem vínculo efetivo à Secretaria de Controle Interno; 

X - informar às unidades competentes as movimentações ocorridas dos 

servidores requisitados, cedidos, com exercício provisório e sem vínculo; 

XI - alimentar a base de dados relativa ao Sistema de Administração de 

Recursos Humanos com informações de competência da Seção; 

XII – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 17. À Divisão de Pagamento de Pessoal compete executar as 

atividades relacionadas ao pagamento dos Magistrados e servidores, ativos e 

aposentados, e dos pensionistas, bem como sugerir ações com vistas a subsidiar os 

planos e projetos desenvolvidos pela Subsecretaria. 

Art. 18. À Seção de Pagamento de Magistrados e Pensionistas 

compete: 

I - receber e conferir comunicação de alteração de vencimentos, 

vantagens, descontos e consignações em folha de pagamento dos Magistrados, 

ativos e aposentados, e dos pensionistas; 

II - efetuar cálculos de vencimentos, proventos e demais vantagens 

financeiras e descontos incidentes sobre a folha de pagamento dos Magistrados, 

ativos e aposentados, e dos pensionistas; 

III - preparar e conferir folhas de pagamento, promovendo as 

necessárias correções; 

IV - organizar e manter atualizadas fichas financeiras individuais; 

V - preparar demonstrativo de apropriação de despesas, avisos de 

crédito e relatórios inerentes a pagamentos efetuados, encaminhando-os aos órgãos 

de execução financeira e de controle interno; 

VI - distribuir contracheques aos Magistrados, ativos e aposentados, e 

aos pensionistas; 
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VII – preparar cálculos de pensão especial, ajuda de custo, auxílio-

doença, auxílio-funeral, exercícios anteriores e outros; 

VIII - informar processos relativos a Magistrados, ativos e aposentados,  

e a pensionistas que versem sobre dados e cálculos de vencimentos, proventos, 

vantagens e descontos; 

IX - fornecer elementos para elaboração do orçamento e programação 

financeira, na sua área de competência; 

X - encaminhar à Subsecretaria de Orçamento e Finanças 

demonstrativos dos descontos e consignações a recolher, bem como as guias de 

recolhimento dos encargos sociais; 

XI - emitir guias de recolhimento em caso de pagamento indevido; 

XII - fornecer declarações financeiras a Magistrados e pensionistas; 

XIII - prestar informações para fins de empréstimos sob consignação 

em folha de pagamento, calcular margens consignáveis, averbar e processar 

descontos; 

XIV - fornecer informações financeiras aos Magistrados e pensionistas 

referentes ao PASEP; 

XV – fornecer, no seu âmbito de atuação, subsídios à Secretaria de 

Informática visando a emissão das declarações de rendimentos para fins de imposto 

de renda, bem como conferi-las e expedi-las; 

XVI - manter atualizado cadastro de entidades consignatárias, 

registrando o total do pagamento das importâncias descontadas dos Magistrados e 

pensionistas; 

XVII - alimentar a base de dados do histórico financeiro; 

XVIII - confeccionar relatórios contendo despesas mensais realizadas 

com  pensionistas  e  encaminhá-los  à  Secretaria  de Controle Interno  para  fins  

de  

prestação de contas junto ao TCU; 

XIX – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 
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Art. 19. À Seção de Pagamento de Aposentados compete; 

I - receber e conferir comunicação de alteração de proventos, 

vantagens, descontos e consignações em folha de pagamento dos inativos; 

II - efetuar cálculos de proventos e demais vantagens financeiras e 

descontos incidentes sobre a folha de pagamento dos aposentados; 

III - preparar e conferir folhas de pagamento, promovendo as 

necessárias correções; 

IV - organizar e manter atualizadas fichas financeiras individuais; 

V - preparar demonstrativo de apropriação de despesas, avisos de 

crédito e relatórios inerentes a pagamentos efetuados, encaminhando-os à 

Subsecretaria de Orçamento e Finanças e à Secretaria de Controle Interno; 

VI - distribuir contracheques aos servidores aposentados; 

VII - instruir e informar processos que versem sobre as atividades da 

Seção; 

VIII - fornecer elementos para elaboração do orçamento e programação 

financeira, na sua área de competência; 

IX - encaminhar à Subsecretaria de Orçamento e Finanças os 

demonstrativos dos descontos e consignações a recolher, bem como as guias de 

recolhimento dos encargos sociais; 

X - emitir guias de recolhimento, em caso de pagamento indevido; 

XI - fornecer declarações financeiras a aposentados; 

XII - prestar informações para fins de empréstimos sob consignação 

em folha de pagamento, calcular margens consignáveis, averbar e processar 

descontos; 

XIII – fornecer, no seu âmbito de atuação, subsídios à Secretaria de 

Informática visando a emissão das declarações de rendimentos para fins de imposto 

de renda, bem como conferi-las e expedi-las; 

XIV - manter cadastro de entidades consignatárias, registrando o total 

do pagamento das importâncias descontadas dos aposentados; 

XV - alimentar a base de dados do histórico financeiro; 
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XVI – confeccionar relatórios contendo despesas mensais realizadas 

com servidores aposentados e encaminha-lo à Secretaria de Controle Interno para 

fins de prestação de contas junto ao TCU; 

XVII – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 20. À Seção de Pagamento de Servidores em Atividade 

compete: 

I - receber e conferir comunicação de alteração de vencimentos, 

vantagens, descontos e consignações na folha de pagamento; 

II - efetuar cálculos de vencimentos, vantagens financeiras e descontos 

incidentes na folha de pagamento dos servidores em atividade; 

III - preparar e conferir folhas de pagamento, promovendo as 

necessárias correções; 

IV - controlar as despesas de custeio com pessoal e encargos sociais; 

V - organizar e manter atualizadas fichas financeiras individuais; 

VI - preparar demonstrativos de apropriação de despesas, avisos de 

crédito e relatórios inerentes a pagamentos efetuados, encaminhando-os à 

Subsecretaria de Orçamento e Finanças e à Secretaria de Controle Interno; 

VII - distribuir contracheques aos servidores em atividade; 

VIII - instruir e informar processos que versem sobre as atividades da 

Seção; 

IX - fornecer elementos para a elaboração do orçamento e 

programação financeira, na sua área de competência; 

X - encaminhar à Subsecretaria de Orçamento e Finanças 

demonstrativos de descontos e consignações a recolher, bem como guias de 

recolhimento dos encargos sociais; 

XI - emitir guias de recolhimento, em caso de pagamento indevido; 

XII - fornecer declarações financeiras e informações referentes ao 

PASEP a servidores; 

XIII - prestar informações para fins de empréstimo sob consignação em 

folha de pagamento, calcular margens consignáveis, averbar e processar descontos; 
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XIV- receber, conferir e distribuir relatórios referentes ao PASEP e a 

RAIS; 

XV – fornecer, no seu âmbito de atuação, subsídios à Secretaria de 

Informática visando a emissão das declarações de rendimentos para fins de imposto 

de renda e a elaboração da DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na 

Fonte; 

XVI - manter atualizado cadastro de entidades consignatárias, 

registrando o total do pagamento das importâncias descontadas dos servidores; 

XVII - alimentar a base de dados do histórico financeiro; 

XVIII - confeccionar relatórios contendo despesas mensais realizadas 

com servidores em atividade e encaminha-los à Secretaria de Controle Interno para 

fins de prestação de contas junto ao TCU; 

XIX – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 21. À Seção de Pagamento de Servidores Requisitados, 
Cedidos e Sem Vínculo compete: 

I - receber e conferir comunicação de alteração de vencimentos, 

vantagens, descontos e consignações na folha de pagamento dos servidores 

requisitados, cedidos, sem vínculo e em exercício provisório no STJ; 

II - efetuar cálculos de vencimentos, vantagens financeiras e descontos 

incidentes na folha de pagamento; 

III - preparar e conferir folhas de pagamento, promovendo as 

necessárias correções;   

IV - controlar as despesas de custeio com pessoal e encargos sociais; 

V - organizar e manter atualizadas fichas financeiras individuais; 

VI - preparar demonstrativo de apropriação de despesas, avisos de 

crédito e relatórios inerentes a pagamentos efetuados, encaminhando-os à 

Subsecretaria de Orçamento e Finanças e à Secretaria de Controle Interno; 

VII - distribuir contracheques aos servidores requisitados, cedidos, sem 

vínculo e em exercício provisório no STJ; 

VIII – instruir e informar processos que versem sobre as atividades da 

Seção; 
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IX - fornecer elementos para a elaboração do orçamento e 

programação financeira, na sua área de competência; 

X - encaminhar à Subsecretaria de Orçamento e Finanças 

demonstrativo de descontos e consignações a recolher; 

XI - emitir guias de recolhimento, em caso de pagamento indevido; 

XII - fornecer declarações financeiras a servidores e as referentes ao 

PASEP; 

XIII - prestar informações para fins de empréstimos sob consignação 

em folha de pagamento, calcular margens consignáveis, averbar e processar 

descontos; 

XIV - elaborar cálculos e informar à Subsecretaria de Orçamento e 

Finanças os valores que deverão ser ressarcidos com servidores requisitados para o 

STJ e com ônus para o Tribunal; 

XV - elaborar, conferir e encaminhar à unidade competente a GPS – 

Guia da Previdência Social; 

XVI – fornecer, no seu âmbito de atuação, subsídios à Secretaria de 

Informática visando a emissão das declarações de rendimentos para fins de imposto 

de renda; 

XVII - manter atualizado cadastro de entidades consignatárias, 

registrando o total do pagamento das importâncias descontadas dos servidores; 

XVIII - alimentar a base de dados do histórico financeiro; 

XIX - confeccionar relatórios contendo despesas mensais realizadas 

com servidores requisitados, cedidos, sem vínculo e em exercício provisório e 

encaminha-los à Secretaria de Controle Interno para fins de prestação de contas 

junto ao TCU; 

XX – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 22. À Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos compete desenvolver as atividades referentes ao suprimento, 

desenvolvimento, adequação e avaliação de desempenho dos recursos humanos 

disponíveis, assim como propor ações com vistas ao planejamento da Secretaria. 

RE
VO

GAD
O



Regulamento de Serviço  16

Art. 23. À Seção de Captação e Alocação de Pessoas compete: 
I – planejar e desenvolver, em parceria com as unidades interessadas, 

ações necessárias à realização de concursos públicos e processos seletivos 

internos; 

II – elaborar e divulgar, após aprovação do Diretor-Geral, editais e 

anúncios referentes a recrutamento; 

III – planejar, coordenar e acompanhar, em parceria com a Seção de 

Pesquisas e Programas Organizaconais, a ambientação para os servidores recém-

empossados; 

IV – executar os procedimentos de acompanhamento funcional e de 

movimentação de pessoal; 

V – propor critérios e ações para suprimento de recursos humanos 

compatíveis com os interesses do Tribunal; 

VI – coordenar e operacionalizar as atividades referentes ao Programa 

de Estágio no STJ; 

VII – propor resoluções, atos e instruções normativas referentes às 

competências da Seção; 

VIII – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 24. À Seção de Desenvolvimento Gerencial compete: 

I – elaborar e propor ações com vistas à promoção do aperfeiçoamento 

e desenvolvimento dos gerentes do Tribunal; 

II – planejar e coordenar a realização de atividades de ambientação 

organizacional para os novos gerentes; 

III – promover encontros entre gerentes para troca de experiências e 

melhoria dos trabalhos realizados em interface; 

IV – desenvolver, em articulação com a Seção de Pesquisas e 

Programas Organizacionais e de Carreiras e Gestão de Desempenho, estudos e 

pesquisas para subsidiar a elaboração de sistema de avaliação de desempenho 

gerencial; 

V – divulgar cronograma de realização de eventos de competência da 

Seção; 
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VI – acompanhar e divulgar a realização de cursos e eventos de 

desenvolvimento gerencial promovidos por entidades externas, propondo a 

participação de gerentes e realizando inscrições, quando for o caso; 

VII – acompanhar e divulgar a realização de cursos e eventos de 

desenvolvimento gerencial promovidos por entidades externas, propondo a 

participação de gerentes e realizando inscrições, quando for o caso; 

VIII – sugerir tabela de honorários para instrutores, conferencistas e 

colaboradores eventuais; 

IX – propor normas de participação em eventos de treinamento e 

desenvolvimento gerencial e acompanhar o seu cumprimento; 

X – propor e/ou divulgar a realização de conferências, palestras, 

seminários e congressos; 

XI – revisar apostilas, programas, manuais de cursos e outros 

instrumentos didático-pedagógicos elaborados por instrutores; 

XII – disponibilizar aos gerentes publicações e outros materiais 

informativos, com vistas ao autodesenvolvimento; 

XIII – fazer estimativas de despesas com o programa de 

desenvolvimento gerencial, para inclusão em proposta orçamentária, e controlar os 

respectivos recursos orçamentários; 

XIV – selecionar profissionais e instruir processos referentes à 

contratação de instrutores, conferencistas e consultorias de treinamento e 

desenvolvimento gerencial; 

XV – atualizar os currículos dos servidores ocupantes de funções 

gerenciais; 

XVI – expedir certificados de aprovação ou participação em cursos 

gerenciais, seminários e demais eventos realizados; 

XVII – avaliar os resultados do programa de desenvolvimento 

gerencial, confrontando os objetivos propostos com os resultados alcançados; 

XVIII – realizar diagnóstico e prognóstico nas unidades organizacionais 

para subsidiar a elaboração de projetos de consultoria; 

XIX – elaborar, acompanhar e avaliar a implementação de projetos de 

consultoria interna; 
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XX – facilitar os processos de mudança organizacional por meio do 

desenvolvimento de gerentes e equipes; 

XXI – propor ações e subsidiar os gerentes para o desenvolvimento 

das unidades em consonância com os objetivos estratégicos do Tribunal; 

XXII – elaborar e propor alternativas de desenvolvimento individual 

para os gerentes; 

XXIII – pesquisar, adaptar e elaborar material específico para os 

trabalhos de consultoria; 

XXIV – viabilizar parcerias entre as diversas áreas do Tribunal, visando 

a melhoria da comunicação e dos processos internos; 

XXV – implementar, em parceria com a Seção de Pesquisas e 

Programas Organizacionais, projetos e programas visando a melhoria do 

desempenho das unidades organizacionais; 

XXVI – selecionar profissionais e instruir processos referentes à 

contratação de instrutores, conferencistas e consultorias externas diversas; 

XXVII – avaliar os resultados dos trabalhos de consultoria interna 

desenvolvidos no Tribunal; 

XXVIII – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 25. À Seção de Treinamento compete: 

I – elaborar diagnóstico de necessidade de treinamento, 

desenvolvimento e educação; 

II – elaborar e submeter à apreciação superior o plano de ação, com os 

programas e projetos de treinamento, desenvolvimento e educação; 

III – divulgar cronogramas de realização dos eventos de competência 

da Seção; 

IV – implementar, acompanhar e avaliar as ações de treinamento, 

desenvolvimento e educação; 

V – acompanhar e divulgar a realização de cursos programados por 

outras entidades, bem como de conferências, palestras e ciclos de estudos, 

propondo, quando for o caso, a inscrição de servidores; 
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VI – sugerir tabelas de pagamento de instrutores internos e externos, 

conferencistas, consultores e colaboradores eventuais; 

VII – propor normas de participação em treinamento e acompanhar seu 

cumprimento; 

VIII – propor interação com outras instituições quanto a questões de 

treinamento, desenvolvimento e educação para a troca de experiências e utilização 

conjunta de recursos; 

IX – atualizar currículos dos servidores; 

X – revisar apostilas, programas, manuais de cursos e outros 

instrumentos didático-pedagógicos, elaborados por instrutores; 

XI – controlar freqüência dos participantes nos programas de 

treinamento e aperfeiçoamento; 

XII – expedir certificados de aprovação ou participação em cursos, 

seminários e demais eventos; 

XIII – estimar despesas com o Programa de Capacitação, para inclusão 

na proposta orçamentária e controlar os respectivos recursos orçamentários; 

XIV – selecionar profissionais e instruir processos referentes à 

contração de instrutores, consultores e agências de treinamento; 

XV – avaliar resultados de programas de treinamento, desenvolvimento 

e educação; 

XVI – promover a avaliação do desempenho de consultores, 

conferencistas e instrutores dos projetos de capacitação gerencial e de treinamento; 

XVII – propor alterações nos programas de treinamento, 

desenvolvimento e educação, em função dos resultados das avaliações realizadas; 

XVIII – propor resoluções, atos e instruções normativas referentes às 

competências da Seção; 

XIX – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 26 – À Seção de Pesquisas e Programas Organizacionais 

compete: 

I – estabelecer parcerias para realizar pesquisas com vistas à 

elaboração de programas de melhoria organizacional; 
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II – propor e implementar, em parceria com as demais unidades da 

SDRH, programas educacionais visando estimular a cultura de aprendizagem 

contínua e a melhoria do desempenho organizacional; 

III – implementar, em parceria com a Seção de Captação e Alocação 

de Pessoas, programa de treinamento introdutório para os colaboradores que 

ingressaram no Tribunal; 

IV – propor e implementar ações para manutenção do Programa STJ 

de Qualidade de Vida, estimulando o desenvolvimento da cultura de qualidade de 

vida no trabalho; 

V – selecionar profissionais e instruir processos referentes à 

contratação de instrutores, consultores e agências de treinamento; 

VI – divulgar cronogramas de realização dos eventos de competência 

da Seção; 

VII – revisar apostilas, programas, manuais e outros instrumentos 

didático-pedagógicos elaborados por instrutores contratados; 

VIII – disponibilizar aos usuários publicações e outros materiais 

informativos relacionados com os programas desenvolvidos pela Seção; 

IX – acompanhar e divulgar a realização de eventos programados por 

outras entidades, assim como de conferências, palestras e ciclos de estudos, 

propondo, quando for o caso, a inscrição de servidores; 

X – controlar a freqüência dos participantes nos programas 

desenvolvidos; 

XI – avaliar, juntamente com os participantes, os resultados de 

programas organizacionais, confrontando os objetivos propostos com os resultados 

alcançados; 

XII – avaliar o desempenho de consultores, conferencistas e instrutores 

dos programas desenvolvidos; 

XIII – propor alterações nos programas em função do resultado das 

avaliações realizadas; 

XIV – expedir certificados e declarações ou participação nas atividades 

desenvolvidas pela unidade; 
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XV – atualizar os currículos dos servidores que participarem dos 

eventos promovidos pela Seção; 

XVI – fazer estimativas de despesas com os programas desenvolvidos, 

para inclusão na proposta orçamentária, e controlar os respectivos recursos 

orçamentários; 

XVII – sugerir tabelas de honorários para instrutores internos e 

externos, conferencistas, consultores e colaboradores eventuais; 

XVIII – propor normas de participação em treinamento e zelar pelo seu 

cumprimento; 

XIX – propor interface com outras instituições para troca de 

experiências e utilização conjunta de recursos, minimizando custos e maximizando 

resultados; 

XX – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

Art. 27. À Seção de Carreiras e Gestão de Desempenho compete: 

I – participar de comissão instituída para elaboração ou revisão do 

Plano de Carreiras; 

II – elaborar os regulamentos necessários à implantação ou atualização 

do Plano de Carreiras; 

III – acompanhar a aplicação dos regulamentos relacionados ao 

desenvolvimento dos servidores nas carreiras; 

IV – elaborar e atualizar as descrições e especificações de cargos; 

V – elaborar e manter atualizados procedimentos necessários à 

administração de cargos e carreiras; 

VI – propor o quantitativo de cargos efetivos do quadro de pessoal para 

as unidades administrativas do Tribunal; 

VII – avaliar se os recursos humanos disponíveis atendem às 

necessidades do serviço, quantitativa e qualitativamente; 

VIII – elaborar, em articulação com a Seção de Treinamento e a Seção 

de Desenvolvimento Gerencial, o Programa Permanente de Treinamento e 

Desenvolvimento; 
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IX – realizar, em parceria com a Seção de Captação e Alocação de 

Pessoas, estudos sobre propostas de terceirização de mão-de-obra e de outras 

formas de aquisição de força de trabalho; 

X – elaborar e manter atualizado banco de informações sobre os 

conhecimentos e habilidades dos servidores do Tribunal; 

XI – realizar estudos sobre criação, alteração e extinção de cargos 

efetivos; 

XII – coordenar e implementar as atividades dos sistemas de gestão de 

desempenho; 

XIII – manter atualizados os sistemas de gestão de desempenho de 

acordo com a legislação e a realidade organizacional; 

XIV – propor critérios de concessão de premiação, benefício ou 

melhoria funcional, levando em conta os resultados das gestões de desempenho; 

XV – desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 28. Compete às unidades de que trata o presente Regulamento 

fornecerem informações que visem subsidiar o planejamento da Secretaria. 

Art. 29. As atribuições dos titulares dos Cargos em Comissão e das 

Funções Comissionadas estão estabelecidas em título próprio do Manual de 

Organização. 

Art. 30. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do 

presente Regulamento serão solucionados pelo titular da Secretaria de Recursos 

Humanos. 
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