
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 

 
ATO Nº 88, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1996 

 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 317 do Regimento Interno, resolve: 
         
1º Fica alterado, na forma constante do Anexo, o Regulamento dos Serviços 
Administrativos da Secretaria de Recursos Humanos, criada pela Resolução nº 29, de 
26 de junho de 1991, modificada pelas Resoluções nº 68, de 1º de dezembro de 1992, 
nº 18, de 29 de outubro de 1993, nº 14, de 19 de dezembro de 1994 e nº 18, de 05 
de dezembro de 1995. 
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Fica revogado o Ato nº 215, de 12 de junho de 1995. 
 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Ministro BUENO DE SOUZA 
 
 

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 Secretário-Geral de Administração, tem por finalidade planejar, 
coordenar e supervisionar 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. Assessoria Jurídica 
3. Subsecretaria de Pessoal - SUPE 
3.1. Divisão de Legislação de Pessoal - DILEP 
3.1.1. Seção de Legislação e Jurisprudência. 
3.1.2. Seção de Magistrados 
3.1.3. Seção de Servidores em Atividade 
3.1.4. Seção de Inativos 
3.1.5. Seção de Pensionistas 
3.2. Divisão de Cadastro e Mobilidade Funcional - DCAMF 
3.2.1. Seção de Provimento e Lotação 
3.2.2. Seção de Registros Funcionais 
3.2.3. Seção de Mobilidade Funcional 
3.3. Divisão de Pagamento de Pessoal - DIPAG 
3.3.1. Seção de Pagamento de Magistrados e Pensionistas 
3.3.2. Seção de Pagamento de Inativos 
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3.3.3. Seção de Pagamento de Servidores em Atividade 
4. Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos - SDRH 
4.1. Divisão de Seleção, Avaliação e Carreira - DISAC 
4.1.1. Seção de Recrutamento e Seleção 
4.1.2. Seção de Avaliação de Desempenho 
4.1.3. Seção de Cargos e Carreira 
4.2. Divisão de Capacitação e Desenvolvimento – DICAD 
4.2.1 Seção de Capacitação 
4.2.2 Seção de Desenvolvimento Gerencial 
4.2.3 Seção de Programas Organizacionais 
 

CAPÍTULO III 
 

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 
  
Art. 3º 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. 4º À Assessoria Jurídica compete prestar assessoramento ao Secretário de 
Recursos Humanos em temas conexos e desenvolvimento de recursos humanos e 
administração de pessoal, elaborar pareceres, coligir jurisprudência, bem assim 
desenvolver quaisquer outras atividades típicas da área que lhe forem solicitadas pelo 
titular da Secretaria. 
Art. 5º À Subsecretaria de Pessoal compete coordenar, orientar e controlar a aplicação 
da legislação, dos regulamentos e da jurisprudência pertinentes ao regime jurídico dos 
magistrados e servidores do Tribunal, bem como executar atividades de cadastro, 
controle, mobilidade funcional, pagamento de pessoal e realizar quaisquer atos típicos 
da área jurídica por delegação de competência do titular da Secretaria de Recursos 
Humanos. 
 
§ 1º À Divisão de Legislação de Pessoal compete dirigir, orientar e promover a 
aplicação da legislação e da jurisprudência relativas a pessoal, bem como informar 
expedientes e preparar atos normativos pertinentes. 
 
I - À Seção de Legislação e Jurisprudência compete: 
 
a – pesquisar, selecionar, catalogar e divulgar a legislação e a jurisprudência 
referentes a pessoal; 
b – prestar assistência técnica às demais unidades da Secretaria do Tribunal quanto à 
aplicação da legislação e jurisprudência relativas a pessoal; 
c – manter organizada e atualizada, para pronta consulta, a documentação sobre 
legislação, jurisprudência, normas, doutrina e atos administrativos do Superior 
Tribunal de Justiça referentes a pessoal e aplicáveis a situação funcional dos Ministros 
e dos servidores ativos e inativos; 
d – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
II – À Seção de Magistrados compete: 
 
a – examinar e instruir, observando a legislação pertinente, processos relativos à 
concessão ou revisão de vantagens financeiras, gratificações, pensões e 
aposentadorias, bem como de licenças, salário-família e demais direitos dos 
magistrados; 
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b – acompanhar, para efeito dos controles administrativos, as substituições dos 
magistrados nos casos de férias, licenças e outros afastamentos; 
c – lavrar termo de posse dos magistrados e manter sob sua guarda e 
responsabilidade os respectivos livros; 
d – expedir carteiras de identidade funcional dos magistrados; 
e – efetuar os registros referentes às designações de Ministros para compor o Tribunal 
Superior Eleitoral, na forma do art. 119, I, “b”, da Constituição Federal; 
f – organizar e manter atualizado o assentamento individual dos magistrados, em 
atividade e inativos, guardando sigilo sobre as informações armazenadas e 
preservando a regularidade dos registros; 
g – examinar processos de averbação de tempo de serviço dos magistrados; 
h – efetuar o levantamento sistemático dos elementos necessários à concessão, de 
ofício, da gratificação adicional por tempo de serviço aos magistrados; 
i – expedir certidões, declarações e atestados funcionais requeridos pelos magistrados; 
j – manter atualizados os registros cadastrais referentes aos dependentes dos 
magistrados, bem como dos pensionistas; 
k – fornecer à unidade competente os elementos necessários à elaboração da proposta 
orçamentária no que se refere a despesas com magistrados; 
l – remeter à unidade competente expediente relativo à situação funcional dos 
magistrados que implique alterações em suas fichas financeiras; 
m – cumprir diligências do órgão de controle interno e do Tribunal de Contas da União 
em processos de aposentadoria e pensões relativas aos magistrados; 
n – preparar fichas de concessão de abono provisório a magistrados aposentados e 
proceder ao reajuste de proventos e pensões; 
o – compilar matéria para publicação; 
p – controlar a publicação de atos e despachos; 
q – 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; 
r – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
III – À Seção de Servidores em Atividade compete: 
 
a – emitir pareceres sobre direitos e vantagens dos servidores, revisões processuais e 
pedidos de reconsideração e recurso referentes a assuntos da Seção; 
b – efetuar o levantamento sistemático dos elementos necessários à concessão “ex 
ofício” de gratificação adicional por tempo de serviço e de parcelas de vantagens 
pessoais; 
c  - examinar e informar processos referentes à concessão de gratificações e 
vantagens financeiras; 
d – instruir e informar processos sobre concessão de licenças e outros afastamentos 
legais do exercício do cargo; 
e – fornecer à unidade competente os elementos necessários à elaboração da proposta 
orçamentária no que se refere a despesas com servidores em atividades; 
f – elaborar e remeter à unidade competente expediente relativo à situação funcional 
dos servidores que implique alterações em sua ficha financeira; 
g – fornecer subsídios necessários à instrução de ações judiciais; 
h – examinar certidões de tempo de serviço e emitir parecer quanto à legalidade e 
finalidade da averbação requerida; 
i – expedir certidões requeridas sobre as atividades próprias da Seção; 
j – lavrar apostilas sobre assuntos da Seção; 
k – compilar matéria para publicação; 
l – controlar a publicação de atos e despachos; 
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m – elaborar atos administrativos referentes aos assuntos da área; 
n – colaborar na elaboração de anteprojetos de leis, regulamentos e instruções 
relativos a pessoal; 
o – desenvolver quaisquer outras funções típicas da Seção. 
 
IV – À Seção de Inativos compete: 
 
a – examinar e instruir processos referentes à concessão ou revisão de 
aposentadorias, bem como reversão ao serviço ativo; 
b – instruir, informar e dar andamento a processos de interesse de inativos, 
interpretando e observando a legislação pertinente; 
c – preparar e apostilar títulos de inativos e sobre outros assuntos da Seção; 
d – elaborar e remeter à unidade competente expedientes relativos a modificações 
ocorridas na situação de inativos que impliquem alterações na ficha financeira; 
e – fornecer à unidade competente os elementos necessários à elaboração da proposta 
orçamentária no que se refere a despesas com inativos; 
f – compilar matéria para publicação; 
g – controlar a publicação de atos e despachos; 
h – preparar concessão de abono provisório, providenciando o encaminhamento dos 
processos ao órgão de controle interno; 
i – expedir certidões, declarações e atestados funcionais requeridos pelos inativos; 
j – manter atualizados os registros dos inativos e seus dependentes; 
enviando ao cadastro, quando for o caso, as informações solicitadas e as alterações 
ocorridas; 
k – atender às diligências do órgão de controle interno e do Tribunal de Contas da 
União em processos de aposentadoria e sua revisão; 
l – controlar os prazos de apresentação dos inativos à inspeção médica periódica e 
proceder ao seu encaminhamento à junta médica, observada a legislação própria; 
m – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
V – À Seção de Pensionistas compete: 
 
a – examinar e instruir processos referentes à concessão ou revisão de pensões; 
b – instruir, informar e dar andamento a processos de interesse de pensionistas, 
interpretando e observando a legislação pertinente; 
c – elaborar e remeter à unidade competente expedientes relativos a modificações 
ocorridas na situação de pensionistas que impliquem alterações na ficha financeira; 
d – fornecer à unidade competente os elementos necessários à elaboração da proposta 
orçamentária no que se refere a despesas com pensionistas; 
e – compilar matéria para publicação; 
f – controlar a publicação de atos e despachos; 
g – preparar concessão de pensões, providenciando o encaminhamento dos processos 
ao órgão de controle interno; 
h – expedir certidões, declarações e atestados requeridos pelos pensionistas; 
i – manter atualizados os registros cadastrais dos pensionistas; 
j – atender às diligências do órgão de controle interno e do Tribunal de Contas da 
União em processos de pensões; 
k – 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; 
l – providenciar o cumprimento das determinações judiciais referentes às pensões 
alimentícias; 
m – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
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§ 2º - À Divisão de Cadastro e Mobilidade Funcional compete dirigir, orientar e 
acompanhar a execução das atividades relativas ao registro dos cargos, funções e 
locação de serviços, cadastro funcional e lotação de serviços, cadastro funcional e 
lotação dos servidores, bem como à aplicação das normas sobre mobilidade funcional. 
 
I – À Seção de Provimento e Lotação compete: 
 
a – levantar, nas épocas próprias, os dados necessários à instrução das progressões 
funcionais, assim como das movimentações de padrão; 
b – promover as atividades relativas ao provimento e à vacância de cargos em 
comissão, bem como à designação e à dispensa de funções; 
c – organizar e manter atualizados os registros da lotação numérica e nominal dos 
servidores do Tribunal, controlando as funções e os cargos em comissão providos e 
vagos; 
d – realizar o processamento de progressões funcionais e movimentação de padrão, 
bem como a lavratura, revisão e alteração dos respectivos atos; 
e – informar à Divisão de Seleção, Avaliação e Carreira, periodicamente, sobre as 
ocorrências de vacâncias, aposentadorias e outros afastamentos; 
f – lavrar atos administrativos relativos aos assuntos da Seção; 
g – compilar matéria para publicação; 
h – controlar a publicação de atos e despachos; 
i – prestar informações sobre assuntos de competência da seção; 
j – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
II – À Seção de Registros Funcionais compete: 
 
a – organizar e manter atualizados os registros funcionais dos servidores e registrar, 
nos respectivos assentamentos individuais, as alterações ocorridas; 
b – instruir processo de freqüência mensal, comunicando às unidades competentes as 
alterações decorrentes; 
c – acompanhar, controlar e registrar a freqüência dos servidores, inclusive dos 
requisitados; 
d – controlar os períodos de licença que impliquem alteração na ficha financeira do 
servidor, comunicando-os à unidade competente, para fins de Instrução dos processos 
respectivos; 
e – solicitar à unidade de assistência médica exames de sanidade e capacidade física e 
mental dos servidores, para efeito de controle de faltas ao serviço, licenças e 
concessões ou supressões de benefícios; 
f – emitir declarações sobre as atividades próprias da Seção; 
g – instruir e informar processos sobre registro e alteração de dados de identidade do 
servidor, anotando as modificações autorizadas; 
h – proceder à anotação de certificados de conclusão de cursos, exercício de cargos em 
comissão, funções gratificadas e demais dados referentes à vida funcional dos 
servidores; 
i – elaborar e fazer publicar a escala de férias dos servidores, bem como controlar as 
alterações e os períodos de gozo; 
j – preparar para remessa ao Boletim de Serviço os atos e despachos a serem 
publicados; 
k – controlar a publicação de atos e despachos no Boletim de Serviço; 
l – alimentar a base de dados; 
m – prestar informações ao público sobre assuntos de competência da seção; 
n – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 

 

RE
VO

GAD
O



III – À Seção de Mobilidade Funcional compete: 
 
a – instruir processos de nomeação, exoneração, acumulação de cargos e requisição 
de servidores; 
b – organizar e manter atualizados os registros dos cargos efetivos, providos e vagos; 
c – prestar informações sobre assuntos de competência da seção; 
d – elaborar atos administrativos referentes aos assuntos da área; 
e – compilar matéria para publicação; 
f – controlar a publicação de atos e despachos; 
g – emitir documento de identidade funcional dos servidores e recolhê-lo, quando de 
sua exoneração; 
h – verificar o cumprimento dos requisitos legais para a investidura em cargos públicos 
de provimento efetivo, lavrando os respectivos termos de posse; 
i – verificar o cumprimento dos requisitos legais para a investidura em cargos em 
comissão, lavrando os respectivos termos de posse; 
j – providenciar o cadastramento dos servidores no PASEP; 
k – comunicar à unidade competente a existência de vagas, com vistas à abertura de 
concurso público; 
l – encaminhar aos órgãos cedentes freqüência mensal dos servidores requisitados; 
m – instruir processos de transferência a pedido ou por reciprocidade; 
n – emitir fichas de admissão e de desligamento; 
o – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
§ 3º - À Divisão de Pagamento de Pessoal compete dirigir, orientar e promover o 
pagamento dos magistrados, inativos, pensionistas e dos servidores em atividade. 
 
I – À Seção de Pagamento de Magistrados e Pensionistas compete: 
 
a – receber e conferir as comunicações de alterações de vencimentos, vantagens, 
descontos e consignações em folha de pagamento de magistrados e pensionistas; 
b – efetuar cálculos de vencimentos, proventos e demais vantagens financeiras e 
descontos incidentes sobre a folha de pagamento dos magistrados e pensionistas; 
c – preparar e conferir folhas de pagamento, promovendo as necessárias correções; 
d – controlar e acompanhar as despesas de custeio e encargos sociais com 
magistrados e pensionistas; 
e – organizar e manter atualizadas fichas financeiras individuais; 
f – confrontar os dados constantes dos relatórios emitidos pelo serviço de 
processamento de dados com os registros das fichas financeiras, promovendo as 
correções necessárias; 
g – preparar demonstrativos de apropriação de despesas, avisos de crédito e relativos 
a pagamentos efetuados, encaminhando-os aos órgãos de execução financeira e de 
controle interno; 
h – distribuir contracheques aos magistrados e pensionistas; 
i – instruir processos de pensão especial, bem como de concessão de diárias de viagem 
ajuda de custo, auxílio-doença, auxílio-funeral, exercícios anteriores e outros; 
j – informar processos relativos a magistrados e pensionistas que versem sobre dados 
e cálculos de vencimentos, proventos, vantagens e/ou descontos; 
k – fornecer elementos para elaboração do orçamento e programação financeira na 
sua área de competência; 
l – encaminhar ao órgão de execução financeira os demonstrativos dos descontos e 
consignações a recolher, bem como as guias de recolhimento dos encargos sociais; 
m – processar descontos de contribuições previdenciárias e outros encargos; 
n – emitir guias recolhimento em caso de pagamento indevido; 
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o – fornecer declarações financeiras a magistrados e pensionistas; 
p – prestar informações para fins de empréstimos sob consignação em folha de 
pagamento e calcular margens consignáveis; 
q – fornecer ao Banco do Brasil informações financeiras dos magistrados e pensionistas 
referentes ao PASEP; 
r – preencher formulários e proceder às averbações referentes a consignações em 
favor de entidades autorizadas; 
s – preparar, conferir e expedir declarações de rendimentos para fins de imposto de 
renda; 
t – manter atualizado cadastro de entidades consignatárias, registrando o total do 
pagamento das importâncias descontadas dos magistrados e pensionistas; 
u – alimentar a base de dados do histórico financeiro; 
v – prestar informações aos magistrados e pensionistas sobre assuntos de 
competência da seção; 
w – confeccionar relatórios para o Tribunal de Contas da União contendo despesas 
mensais realizadas com pensionistas; 
x – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
II – À Seção de Pagamento de Inativos compete: 
 
a – receber e conferir as comunicações de alterações de vencimentos, vantagens, 
descontos e consignações em folha de pagamento dos inativos; 
b – efetuar cálculos de proventos e demais vantagens financeiras e descontos 
incidentes sobre a folha de pagamento dos inativos; 
c – preparar e conferir folhas de pagamento, promovendo as necessárias correções; 
d – organizar e manter atualizadas fichas financeiras individuais; 
e – confrontar os dados constantes nos relatórios emitidos pelo serviço de 
processamento de dados com os registros das fichas financeiras, promovendo as 
correções necessárias; 
f – preparar demonstrativos de apropriação de despesas, avisos de crédito e relatórios 
relativos a pagamentos efetuados, encaminhado-os aos órgãos de execução financeira 
e de controle interno; 
g – distribuir contracheques aos servidores inativos; 
h – instruir processos de concessão de auxílio-doença, auxílio-funeral, exercícios 
anteriores e outros; 
i – informar processos relativos a inativos que versem sobre dados e cálculos de 
proventos, vantagens e/ou descontos; 
j – calcular abono provisório de aposentados e reajuste de proventos; 
k – fornecer elementos para elaboração do orçamento e programação financeira, na 
sua área de competência; 
l – encaminhar ao órgão de execução financeira os demonstrativos dos descontos e 
consignações a recolher, bem como as guias de recolhimento dos encargos sociais; 
m – emitir guias de recolhimento, em caso de pagamento indevido; 
n – fornecer declarações financeiras a inativos; 
o – prestar informações para fins de empréstimos sob consignação em folha de 
pagamento e calcular margens consignáveis; 
p – preparar folha de pagamento de estagiários; 
q – expedir guias de ressarcimento de despesas com servidores requisitados com ônus 
para o Tribunal; 
r – preencher formulário e proceder às averbações referentes a consignações em favor 
de entidades autorizadas; 
s – preparar, conferir e expedir declarações de rendimentos para fins de imposto de 
renda; 
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t – manter cadastro de entidades consignatárias, registrando o total do pagamento das 
importâncias descontadas dos inativos; 
u – alimentar a base de dados do histórico financeiro; 
v – prestar informações aos inativos sobre assuntos de competência da seção; 
w – confeccionar relatórios para o Tribunal de Contas da União contendo despesas 
mensais realizadas com servidores inativos. 
x – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
III – À Seção de Pagamento de Servidores em Atividade compete: 
 
a – receber e conferir as comunicações de alterações de vencimentos, vantagens, 
descontos e consignações na folha de pagamento; 
b – efetuar cálculos de vencimentos, vantagens financeiras e descontos incidentes na 
folha de pagamento dos servidores ativos; 
c – preparar e conferir folhas de pagamento, promovendo as necessárias correções; 
d – controlar e acompanhar as despesas de custeio com pessoal e encargos sociais; 
e – organizar e manter atualizadas fichas financeiras individuais; 
f – confrontar os dados constantes nos relatórios emitidos pelo serviço de 
processamento de dados com os registros das fichas financeiras, promovendo as 
correções necessárias; 
g – preparar demonstrativos de apropriação de despesas, avisos de crédito e relatórios 
relativos a pagamentos efetuados, encaminhando-os aos órgãos de execução 
financeira e de controle interno; 
h – distribuir contracheques aos servidores em atividade; 
i – instruir processos, tais como os de concessão de diárias de viagem, ajuda de custo, 
auxílio-doença, auxílio-reclusão, exercícios anteriores e outros; 
j – informar processos relativos a pessoal que versem sobre dados e cálculos de 
vencimentos, vantagens e/ou descontos; 
k – fornecer elementos para a elaboração do orçamento e programação financeira, na 
sua área de competência; 
l – encaminhar ao órgão de execução financeira os demonstrativos dos descontos e 
consignações a recolher, bem como as guias de recolhimento dos encargos sociais; 
m – processar descontos de contribuições previdenciárias e outros encargos; 
n – emitir guias de recolhimento, em caso de pagamento indevido; 
o – fornecer declarações financeiras a servidores; 
p – prestar informações para fins de empréstimos sob consignação em folha de 
pagamento e calcular margens consignáveis; 
q – receber, conferir e distribuir relatórios referentes a PASEP e RAIS; 
r – fornecer ao Banco do Brasil informações financeiras dos servidores referentes ao 
PASEP; 
s – preencher formulários e proceder às averbações referentes a consignações em 
favor de entidades autorizadas; 
t – preparar, conferir e expedir declarações de rendimentos para fins de imposto de 
renda; 
u – manter atualizado o cadastro de entidades consignatárias, registrando o total do 
pagamento das importâncias descontadas dos servidores; 
v – alimentar a base de dados do histórico financeiro; 
w – prestar informações sobre assuntos de competência da seção; 
x – confeccionar relatório para o Tribunal de Contas da União contendo despesas 
mensais realizadas com servidores em atividade; 
y – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
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Art. 6º À Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos compete promover 
estudos e pesquisas, propor políticas, estratégias e táticas, coordenar, orientar e 
controlar as atividades referentes ao suprimento, desenvolvimento, adequação e 
avaliação de desempenho dos recursos humanos disponíveis, bem assim, realizar 
quaisquer atos jurídicos típicos da área por delegação de competência do titular da 
Secretaria de Recursos Humanos. 
 
§ 1º - À Divisão de Seleção, Avaliação e Carreira compete planejar, propor e 
desenvolver atividades que assegurem às diversas unidades do Superior Tribunal de 
Justiça os recursos humanos necessários, em qualidade e quantidade, bem como 
coordenar sistemas de avaliação de desempenho e planos de carreira. 
 
I – À Seção de Recrutamento e Seleção compete: 
 
a – promover a realização de concursos públicos e processos seletivos internos; 
b – elaborar e divulgar editais e anúncios referentes a concursos públicos e processos 
seletivos internos; 
c – controlar prazos de validade de concursos públicos; 
d – executar serviços de apoio administrativo referentes a concursos públicos e a 
processos seletivos internos; 
e – convocar candidatos aprovados em concurso público para entrega dos documentos 
necessários a posse; 
f – enviar à unidade competente da Subsecretaria de Pessoal relação dos candidatos 
aprovados em concursos públicos que estejam aptos para a posse; 
g – controlar as listagens de candidatos aprovados em concurso público do Tribunal; 
h – manter contatos com órgãos da Administração Pública, com vistas ao 
aproveitamento de candidatos concursados em cargos do seu quadro de pessoal; 
i – levantar, a partir da realização de entrevistas e da aplicação de testes, aptidões, 
interesses e habilidades dos servidores recém-admitidos; 
j – sugerir áreas de atuação apropriadas para a lotação dos servidores, de acordo com 
os perfis profissionais; 
k – estabelecer contato com as unidades do Tribunal, objetivando levantar dados 
necessários ao processo seletivo; 
l – receber e avaliar servidores em desajuste funcional, articulando com a área de 
saúde, bem como com profissionais especializados com vistas a remoção da causa de 
natureza médica ou psicossocial; 
m – operacionalizar o processo de movimentação de pessoal, promovendo o 
preenchimento de claros de lotação, de acordo com a Tabela de Lotação de Pessoal – 
TLP; 
n – acompanhar a ocorrência de eventos geradores de vacância, bem como de licenças 
e afastamentos, promovendo o preenchimento de cargos efetivos de acordo com a 
TLP; 
o – acompanhar a aplicação da TLP, observando a lotação quantitativa e qualitativa 
dos servidores; 
p – identificar junto às unidades do Tribunal a necessidade de estagiários; 
q – recrutar e selecionar, junto a instituições de ensino superior, candidatos a estágio; 
r – instruir processos de concessão de pagamento de bolsa de estágio; 
s – expedir certificados de estágio; 
t – planejar e coordenar a realização de curso introdutório para os servidores recém-
nomeados; 
u – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
II – À Seção de Avaliação de Desempenho compete: 
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a – coordenar as atividades do Sistema de Avaliação de Desempenho no Estágio 
Probatório e do Sistema de Avaliação de Desempenho Funcional; 
b – elaborar e ministrar cursos e palestras sobre os sistemas de avaliação; 
c – preparar e encaminhar às unidades instrumentos de avaliação; 
d – realizar acompanhamento junto a gerentes e servidores, objetivando oferecer 
assessoramento técnico no que tange ao cumprimento das fases do processo 
avaliativo; 
e – proceder ao controle das etapas de avaliação de desempenho no estágio 
probatório, verificando sistematicamente o cumprimento dos prazos e/ou mudança de 
lotação; 
f – manter atualizada a base de dados referentes à avaliação; 
g – elaborar relatórios a partir da tabulação e análise dos dados; 
h – observar e cumprir os prazos de publicação, homologação, recursos, dentre outros, 
previstos em normas que regulamentam os sistemas de avaliação; 
i – tomar providências necessárias à convocação das Comissões de Avaliação conforme 
previsto em normas e/ou regulamentos próprios; 
j – instruir processo de homologação de resultado final de avaliação; 
k – aperfeiçoar sistemas de avaliação de desempenho, visando à sua permanente 
adequação à realidade do STJ; 
l – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
III – À Seção de Cargos e Carreira compete: 
 
a – propor o quadro de pessoal do Superior Tribunal de Justiça, especificando o 
quantitativo de cargos efetivos por categorias funcionais e postos de trabalho em cada 
unidade administrativa; 
b – avaliar se os recursos humanos disponíveis atendem às necessidades do serviço, 
quantitativa e qualitativamente; 
c – propor critérios e ações para aquisição de recursos humanos compatíveis com os 
interesses do Tribunal, em articulação com a Seção de Recrutamento e Seleção; 
d – manter atualizado Manual de Descrição e Especificação de Cargos – MDEC; 
e – manter atualizada a Tabela de Lotação de Pessoal – TLP; 
f – elaborar e acompanhar plano de carreira, promovendo os ajustes necessários; 
g – propor critérios para as progressões funcionais dos servidores; 
h – opinar sobre propostas de criação, alteração e extinção de cargos efetivos e 
funções; 
i – acompanhar e avaliar a evolução dos cargos e remuneração, visando à sua 
racionalização e permanente conformidade às necessidades do Tribunal; 
j – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
§ 2º - À Divisão de Capacitação e Desenvolvimento compete realizar estudos, elaborar, 
implementar e avaliar planos, programas e projetos de formação, aperfeiçoamento e 
outras modalidades de desenvolvimento de recursos humanos, com vistas ao 
desenvolvimento organizacional e à melhoria da qualidade de vida no trabalho. 
 
I – À Seção de Capacitação compete: 
 
a – elaborar e executar programas e projetos de desenvolvimento e treinamento dos 
servidores do STJ; 
b – elaborar diagnósticos e implementar ações de capacitação de recursos humanos; 
c – elaborar e implementar plano de acompanhamento e de avaliação de treinamento, 
promovendo a escolha de variáveis e indicadores, criando e aplicando instrumentos de 

 

RE
VO

GAD
O



avaliação de eficiência, eficácia e efetividade, emitindo relatórios e feedback ao 
processo; 
d – divulgar cronogramas de realização dos eventos; 
e – acompanhar e divulgar a realização de cursos programados por outras entidades, 
assim como de conferências, palestras e ciclos de estudos, propondo, quando for o 
caso, a inscrição de servidores; 
f – estudar e sugerir tabela de honorários para professores, conferencistas e 
colaboradores eventuais; 
g – propor normas de participação em treinamento, observando as necessidades das 
unidades-clientes, e zelar pelo seu cumprimento; 
h – atualizar os currículos dos servidores e alimentar o Sistema de Capacitação; 
i – preparar, juntamente com os professores, apostilas, programas, manuais de cursos 
e outros instrumentos didático-pedagógicos necessários; 
j – controlar a freqüência dos participantes em programas de treinamento e 
aperfeiçoamento; 
k – expedir certificados de aprovação ou participação em cursos, seminários e demais 
eventos desenvolvidos; 
l – fazer estimativas de despesas com o programa de capacitação para inclusão na 
proposta orçamentária e controlar os respectivos recursos orçamentários; 
m – instruir processos referentes á contratação de instrutores e agências de 
treinamento; 
n – coordenar o programa de pós-graduação, observando o cumprimento de norma 
regulamentar pertinente; 
o – disponibilizar os cursos necessários à progressão funcional dos servidores, de 
acordo com norma específica; 
p – desenvolver quaisquer atividades típicas da Seção. 
 
II – À Seção de Desenvolvimento Gerencial compete: 
 
a – elaborar e executar planos, programas e projetos de formação e desenvolvimento 
de gerentes; 
b – identificar necessidades de capacitação e desenvolvimento de gerentes do STJ; 
c – desenvolver, estudos e pesquisas para implantação do Sistema de Avaliação de 
Desempenho Gerencial; 
d – acompanhar e divulgar eventos de desenvolvimento gerencial promovidos por 
entidades externas, propondo a participação de gerentes e realizando inscrições, 
quando for o caso; 
e – manter contatos e/ou propor realização de convênios, acordo e contratos com 
entidades externas, objetivando intercâmbio e aquisição de conhecimentos nos 
assuntos relativos ao desenvolvimento gerencial; 
f – disponibilizar e divulgar aos gerentes do STJ publicações e outros materiais 
informativos, com vistas ao seu autodesenvolvimento; 
g – identificar servidores com perfil potencial de liderança e orientá-los no 
planejamento da carreira, elaborando planos de ação para que se tornem aptos a 
assumir postos de chefia; 
h – avaliar o desempenho gerencial e seus reflexos no desempenho organizacional, em 
articulação com a Seção de Programas Organizacionais, coordenando e mantendo 
atualizado o Sistema de Avaliação de Desempenho Gerencial; 
i – avaliar a adequação dos programas desenvolvidos, confrontando os objetivos 
propostos com os resultados alcançados; 
j – avaliar o desempenho de consultores e instrutores dos projetos de desenvolvimento 
gerencial; 
k – elaborar e manter atualizado o Manual de Cargos e Funções Gerenciais do STJ; 
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l – fazer estimativas de despesas relativas a formação e desenvolvimento gerencial 
para inclusão na proposta orçamentária, bem como controlar os respectivos recursos 
orçamentários; 
m – selecionar e encaminhar para contratação consultores e instrutores externos dos 
projetos de desenvolvimento gerencial; 
n – controlar a freqüência dos participantes em cursos, seminários e outros eventos 
implementados pela seção, bem como expedir certificados de participação ou 
aprovação; 
o – zelar pelo cumprimento das normas de participação em eventos de 
desenvolvimento gerencial; 
p – atualizar e alimentar o Sistema de Capacitação e os currículos dos servidores 
ocupantes de função gerencial; 
q – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção; 
 
III – À Seção de Programas Organizacionais compete: 
 
a – elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos de desenvolvimento de 
equipes, visando à melhoria organizacional, em articulação com as Seções de 
Desenvolvimento Gerencial e de Capacitação; 
b – elaborar, implementar e avaliar programas de integração social dos servidores, 
com vistas ao desenvolvimento organizacional, à valorização das pessoas e à melhoria 
da qualidade de vida no trabalho; 
c – elaborar, implementar e avaliar programas de desengajamento da vida funcional; 
d – elaborar diagnósticos visando identificar necessidades coletivas, através de 
pesquisas sobre clima, estrutura, processos e comportamentos organizacionais; 
e – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 

CAPÍTULO IV 
 

ATRIBUIÇÕES DOS TITULARES 
 
Art. 7º Ao Secretário de Recursos Humanos compete: 
 
I – estabelecer diretrizes para o planejamento, coordenação e supervisão das 
atividades relativas à administração de pessoal e desenvolvimento de recursos 
humanos; 
II – encaminhar ao Secretário-Geral de Administração planos de ação e programas de 
trabalho elaborados pelas unidades integrantes da Secretaria; 
III – propor a realização de concursos públicos e processos seletivos internos, bem 
como de eventos destinados ao desenvolvimento de recursos humanos do Tribunal; 
IV – aprovar matéria a ser divulgada pelo Boletim de Serviço; 
V – lotar servidores nas unidades administrativas do Tribunal; 
VI – designar substitutos eventuais para os cargos de Representação de Gabinete; 
VII – assinar carteira de identidade funcional dos servidores; 
VIII – assinar editais, avisos e outros instrumentos relativos a cursos, concursos e 
processos seletivos internos, após homologados pela autoridade competente; 
IX – conceder licença para o serviço militar, para desempenho de mandado classista e 
licença-prêmio por assiduidade; 
X – autorizar a averbação de tempo de serviço nos assentamentos individuais dos 
servidores; 
XI – submeter ao Secretário-Geral de Administração, devidamente instruídos, pedidos 
de serviço extraordinário; 
XII – aprovar escala de férias, bem como autorizar alterações posteriores; 
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XIII – submeter ao Tribunal de Contas da União os atos concessionários de 
aposentadorias e pensões, bem assim expedir os respectivos títulos; 
XIV – encaminhar ao Secretário-Geral de Administração propostas de nomeação, 
promoção, exoneração, demissão, transferência, reintegração, recondução e reversão 
de servidores, assim como processos relativos a licenças para trato de interesses 
particulares, exercício de mandato eletivo e estudo ou missão no exterior e a 
afastamentos para servir a outro órgão ou entidade; 
XV – autorizar a prorrogação dos prazos de validade de provas de habilitação e de 
concursos públicos; 
XVI – submeter ao Secretário-Geral de Administração proposta de Quadro de Pessoal e 
o número de servidores por unidade administrativa; 
XVII – assistir ao Secretário-Geral de Administração na supervisão das unidades e 
atividades desenvolvidas em sua área de atuação; 
XVIII – encaminhar processos de despesas à autoridade competente, para autorização 
de pagamento; 
XIX – fiscalizar, coordenar e orientar a execução dos serviços das unidades 
subordinadas; 
XX – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício de função, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 
Art. 8º Ao Assessor Jurídico compete prestar assessoramento ao Secretário de 
Recursos Humanos em temas conexos a desenvolvimento de recursos humanos e 
administração de pessoal, elaborar pareceres, coligir jurisprudência, bem assim 
desenvolver quaisquer outras atividades típicas da área que lhe forem solicitadas pelo 
titular da Secretaria. 
 
Art. 9º Ao Subsecretário de Pessoal incumbe: 
 
I – coordenar, orientar e controlar as atividades desenvolvidas em sua área de 
atuação; 
II – assistir autoridades superiores nos assuntos referentes à administração de 
pessoal; 
III – conceder licença para tratamento de saúde, à gestante, à adotante, por acidente 
em serviço, e licença-paternidade, bem como gratificação adicional por tempo de 
serviço, parcelas de vantagens pessoal e salário-família; 
IV – conceder auxílio-natalidade, auxílio-funeral e auxílio-reclusão; 
V – autorizar a averbação, nos assentamentos individuais dos servidores, de dados 
funcionais e pessoais, bem como de função de confiança; 
VI – propor o cancelamento de registros de penalidades de advertência e suspensão, 
na forma do art. 131 da Lei 8.112/90; 
VII – autorizar períodos de gozo de licença-prêmio por assiduidade, verificada a 
conveniência da Administração; 
VIII – promover o pagamento de abono provisório aos servidores aposentados, bem 
como de pensões pendentes de registro; 
IX – apresentar ao Secretário de Recursos Humanos proposta de nomeação, 
promoção, exoneração, demissão, bem como de transferência, reintegração, 
recondução e reversão de servidores; 
X – presidir a Comissão de Avaliação de Desempenho; 
XI – fiscalizar a expedição e o recolhimento de documentos de identidade funcional; 
XII – autorizar a averbação de consignação e descontos em folhas de pagamento; 
XIII – expedir certidões de tempo de serviço e outras relativas a assuntos da 
Subsecretaria; 
XIV – autorizar a publicação de atos relativos a vantagens e direitos dos funcionários; 
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XV – determinar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução das 
tarefas de sua área de atuação; 
XVI – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais da 
Subsecretaria, comunicando ao Secretário de Recursos Humanos qualquer 
irregularidade, bem como assinar o competente termo de responsabilidade; 
XVII – propor estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e 
métodos de execução dos trabalhos; 
XVIII – redigir e assinar correspondências afetas à Subsecretaria, observando o limite 
de sua competência; 
XIX – promover reuniões periódicas com os Diretores de Divisão, Supervisores e 
funcionários subordinados; 
XX – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 
Art. 10 Ao Subsecretário de Desenvolvimento de Recursos Humanos incumbe: 
 
I – coordenar, orientar e controlar as atividades desenvolvidas na sua área de atuação; 
II – assistir autoridades superiores nos assuntos referentes ao desenvolvimento de 
recursos humanos; 
III – propor normas, instruções e regulamentos relativos ao recrutamento, seleção, 
formação, aperfeiçoamento, especialização e outras modalidades de desenvolvimento 
sistemático de recursos humanos; 
IV – analisar propostas, planos, programas e projetos de desenvolvimento de recursos 
humanos, encaminhando-os ao Secretário da Secretaria de Recursos Humanos; 
V – acompanhar os projetos em execução, orientando a condução e avaliando os 
resultados; 
VI – propor o Quadro de Pessoal, o quantitativo de cargos, categorias funcionais e 
postos de trabalho, bem como o número de servidores em cada unidade 
administrativa; 
VII – indicar à Subsecretaria de Pessoal as áreas de atuação mais apropriadas para a 
lotação dos servidores, de acordo com os resultados dos testes de aptidão aplicados 
pela Divisão de Seleção, Avaliação e Carreira, da Subsecretaria de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos;  
VIII – assegurar a disponibilidade de recursos humanos condizentes com as atribuições 
e habilidades requeridas ao adequado desempenho funcional; 
IX – propor a celebração de acordos, contratos e convênios; 
X – articular e engajar os dirigentes das diversas Unidades do Tribunal no processo de 
desenvolvimento dos recursos humanos disponíveis; 
XI – supervisionar a realização de cursos, concursos públicos e processos seletivos 
internos, bem como sugerir membros para compor bancas examinadoras; 
XII – propor a prorrogação dos prazos de validade de provas de habilitação e de 
concursos públicos; 
XIII – participar da Comissão de Avaliação de Desempenho; 
XIV – determinar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução das 
tarefas de sua área de atuação; 
XV – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais da 
Subsecretaria, comunicando ao Secretário da Secretaria qualquer irregularidade, bem 
como assinar o competente termo de responsabilidade; 
XVI – propor estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e 
métodos de execução dos trabalhos; 
XVII – redigir e assinar correspondências afetas à Subsecretaria, observando o limite 
de sua competência; 
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XVIII – promover reuniões periódicas com os Diretores de Divisão, Supervisores e 
funcionários subordinados; 
XIX – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, 
ou que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 
Art. 11 Aos Diretores de Divisão compete: 
 
I – coordenar, orientar e controlar as atividades de competência da Divisão; 
II – assistir o superior imediato em assuntos de sua alçada; 
III – despachar regularmente com o superior imediato, mantendo-o informado quanto 
ao andamento dos serviços da Divisão; 
IV – controlar a freqüência dos servidores da Divisão; 
V – cumprir e fazer cumprir resoluções, normas, regulamentos e instruções; 
VI – submeter à aprovação do Superior imediato, na época oportuna, a escala de férias 
dos servidores lotados na divisão; 
VII – fiscalizar o uso de material de consumo, material permanente, instalações e 
equipamentos; 
VIII – receber, distribuir, informar e despachar processos; 
IX – resolver os assuntos de competências da Divisão e opinar sobre os que dependem 
de decisão superior; 
X – responder pelas ocorrências na Divisão; 
XI – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, ou 
que lhes sejam cometidas pela autoridade superior. 
 
Art. 12 Aos Supervisores de Seção compete: 
 
I – distribuir tarefas aos subordinados, bem como orientar e supervisionar sua 
execução; 
II – assistir o superior imediato em assuntos de sua alçada; 
III – manter o superior imediato informado quanto ao andamento dos serviços da 
Seção; 
IV – controlar a tramitação de processos e documentos; 
V – manter organizado e atualizado o arquivo de toda a documentação referente à sua 
área de atuação; 
VI – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, ou 
que lhes sejam cometidas pela autoridade superior. 
 

CAPÍTULO V 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 13 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regulamento 
serão solucionados pela Secretaria de Recursos Humanos. 
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