
GTR de Carreira do Sisejufe
Consolidação  das  propostas  aprovadas  nas  reuniões  dos  dias 
20/10/2016  (19h30–21h30)  e  10/11/2016  (20h–22h30),  que  serão 
encaminhas ao GTN de Carreira da Fenajufe.
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1 Temas debatidos no Sisejufe, que provocam poucas 
alterações na consolidação da Lei 11.416/2006

1.1 Temas ratificados pelo GTR, já aprovados em assembleia, 
que causam mínimo impacto orçamentário

a) Carreira única como exposto no PL 319/2007,  englobando todos os 
cargos.

b) Reenquadramento  dos  remanescentes  “Auxiliares  Operacionais”  em 
Técnicos Judiciários.

1.2 Temas ratificados pelo GTR, já aprovados em assembleia, 
que não causam impacto orçamentário

a) Criação do cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal.

b) Alteração  da  descrição  do  cargo  de  analista  judiciário,  retirando  da 
descrição  as  palavras:  coordenação,  supervisão  e  assessoramento, 
pois tais atribuições configuram atribuições de cargos em comissão.

c) Mudança de escolaridade na investidura do cargo Técnico Judiciário 
para nível superior.

d) Abertura  de  concurso  para  Técnico  Judiciário,  área  judiciária, 
independente da formação específica.

e) Quadro único para efeitos de remoção.

f) Permitir  acumular  vários  AQs  de  especialização  dentro  da  área  de 
atuação.

g) Critérios objetivos para ocupação de FC e CJ.

h) Acumular a GAS ou GP com FC/CJ relativa ao Setor de Segurança.

i) Acumular a GAE com FC/CJ relativa ao Setor de Mandados.

j) Impedir a prática de nepotismo.

1.3 Temas ratificados pelo GTR, já aprovados em assembleia, 
que implicam em eventual sobra orçamentária

a) GAJ apenas para quem estiver no Judiciário da União.
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b) Modificar o percentual de ocupação das CJs de 50% para 80%.

c) Reduzir o valor das FCs.

d) Reduzir o percentual da opção das CJs.

1.4 Decisões recentes do GTR, que não causam impacto 
orçamentário e ainda não foram submetidas a uma assembleia

1.4.1 Adicional de Qualificação

a) Fará  jus  ao  percentual  de  10%  do  VB  aquele  servidor  que  tiver 
concluído duas pós-graduações (especialização).

b) Fará  jus  ao  percentual  de  12,5%  do  VB  aquele  servidor  que  tiver 
concluído três pós-graduações (especialização).

1.4.2 Critérios unificados e transparentes para remoção

a) A remoção de ofício deve ser fundamentada.

b) Os órgãos devem instituir, com periodicidade regular, concurso público 
de remoção.

c) Para efeitos de registro, o tempo deve ser contado em dias.

d) Ficam instituídos os seguintes critérios para o Concurso de Remoção:

I. maior tempo da última remoção a pedido, tendo como valor máximo 
730.

II. maior  tempo  de  efetivo  exercício  em  cargo  efetivo  do  ramo  do 
Judiciário a que pertença;

III. maior  tempo  de  efetivo  exercício,  anterior  à  ocupação  do  atual 
cargo, como requisitado, com base na Lei nº 6.999/1982;

IV. maior  tempo  de  efetivo  exercício  em  cargo  efetivo  do  Poder 
Judiciário da União;

V. maior tempo de efetivo exercício no serviço público federal;

VI.maior  tempo  de  efetivo  exercício  em  cargo  efetivo  do  Poder 
Judiciário Estadual;

VII. maior tempo de efetivo exercício no serviço público;
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VIII. maior tempo de exercício na função de jurado;

IX.maior idade.

e) Na  hipótese  de  o  servidor  nunca  ter  sido  removido  a  pedido, 
considerar-se-á 730 o tempo da última remoção a pedido.

1.4.3 Ocupação de FC e CJ

a) A retirada de FC e CJ deve ser fundamentada.

b) São requisitos para o provimento das FCs e CJs:

I. cinco anos na carreira Judiciária;

II. ter participado com aproveitamento satisfatório de curso específico 
de desenvolvimento gerencial; e

III. aprovação em Processo Seletivo interno de ampla divulgação.

c) No provimento de FC ou de CJ, fica instituída a reserva para deficiente, 
no mínimo ao percentual de deficientes no órgão.

d) Os ocupantes de cargos e funções gerenciais deverão permanecer por 
um período não superior a três anos, vedada a recondução sucessiva.

e) Na vacância de cargo ou função gerencial, o substituto será nomeado, 
caso requeira, sendo o processo seletivo para a vaga de substituto.

f) Para assumir a chefia de Seção ou de Unidade, o servidor tem que 
estar  lotado,  a  pelo  menos  6  meses  ininterruptos,  na  Seção  ou 
Unidade, respectivamente.

g) Fica vedada, por três anos, a participação do servidor em processo 
seletivo  de  chefia  na  seguinte  hipótese:  tenha  sido  chefe  e, 
imediatamente,  tenha  assumido  o  cargo  ou  a  função  de  substituto 
desta chefia. Este prazo se inicia a partir da vacância do cargo ou da 
função de substituto.

h) As FCs e CJs da área de segurança institucional  serão percebidas 
exclusivamente pelos agentes e inspetores de segurança judiciária.

i) Consideram-se como gerenciais os cargos e as funções em que haja 
vínculo  de  subordinação  e  poder  de  decisão,  especificados  em 
regulamento,  e  exigindo-se  de  seus  titulares  a  participação, 
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periodicamente e nos termos do programa de capacitação, em cursos 
de desenvolvimento gerencial.

j) A  totalidade  dos  cargos  em  comissão  e  funções  comissionadas, 
existentes no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, será destinada 
a  servidores  efetivos  integrantes  de  seu  quadro  de  pessoal, 
selecionados mediante critérios técnicos, em processo seletivo interno 
e demais requisitos, na forma prevista em regulamento.

1.4.4 Nepotismo

a) Mantida a íntegra do texto apresentado na proposta aprovada na XV 
Plenária da Fenajufe, realizada em Manaus, 2009.

Art. 14. É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos 
do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.

§ 1º. Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:

I. o  exercício  de  cargo  de  provimento  em  comissão  ou  de  função 
gratificada,  no  âmbito  da  jurisdição  de  cada  Tribunal  ou  Juízo,  por 
cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou 
juízes vinculados;

II. o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento 
em comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta,  colateral  ou por  afinidade, até o terceiro 
grau,  inclusive,  de  dois  ou  mais  magistrados,  ou  de  servidores 
investidos  em  cargos  de  direção  ou  de  assessoramento,  em 
circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar  a regra do inciso 
anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações;

III. o  exercício  de  cargo  de  provimento  em  comissão  ou  de  função 
gratificada,  no  âmbito  da  jurisdição  de  cada  Tribunal  ou  Juízo,  por 
cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido 
em cargo de direção ou de assessoramento;

IV. a  contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade 
temporária de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro 
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ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de 
qualquer  servidor  investido  em  cargo  de  direção  ou  de 
assessoramento.

§ 2º Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III do § 1º, as 
nomeações  ou  designações  de  servidores  ocupantes  de  cargo  de 
provimento  efetivo  das  carreiras  judiciárias,  admitidos  por  concurso 
público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo 
de  origem,  a  qualificação  profissional  do  servidor  e  a  complexidade 
inerente ao cargo em comissão a ser exercido, vedada, em qualquer 
caso, a nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado 
ou servidor determinante da incompatibilidade.

1.4.5 Aspectos gerais da Carreira

a) Criação de uma comissão permanente de carreira.

b) Manutenção  dos  três  cargos  em provimento  — Analista,  Técnico  e 
Auxiliar —, sem mudança de nomenclatura, e criação de outros cargos, 
conforme demanda a ser analisada para cada especificidade.
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