
 

Ê  

 

Prezado(a) Magistrado(a) Orientador(a) 
Com o advento da Resolução CEJUR n. 1 de 15 de abril de 2015, disciplinando o Programa de 

Residência Judicial, a Escola Superior da Magistratura agrupou uma série de perguntas e respostas, 

sobre as atividades jurisdicionais desempenhadas pelo aluno residente judicial. As orientações a seguir 

destinam-se ao bom desempenho das e nas relações entre juiz-orientador, aluno-residente e equipe de 

atuação jurisdicional. 

 
 

Qual a definição de Residência Judicial (RJ) e quem é o Residente? 

A RJ constitui o Módulo III do Projeto pedagógico da Escola Superior da Magistratura do Estado de 

Santa Catarina – Esmesc, e nos termos do artigo 1º da Resolução CEJUR, deve ser entendida como 

atividade de aprendizado em práticas jurisdicionais, prestadas ao Poder Judiciário, por aluno 

selecionado e vinculado ao programa de preparação para o ingresso na carreira da magistratura da 

Esmesc, recebendo daquele órgão uma bolsa de estudos, sem vínculo empregatício e sem encargos 

trabalhistas.  

 

Qual a finalidade do Programa de Residência Judicial? 

A RJ tem por finalidade o aprendizado e o exercício da atividade prático-jurídica, a ser desenvolvido em 

gabinete de magistrado de primeiro ou segundo grau, sob a supervisão da Academia Judicial e da 

Esmesc. 

 

Em quantas etapas pode ser realizada a Residência Judicial? 

A Residência Judicial pode ser realizada em Residência 1 e/ou Residência 2, podendo ser desenvolvida 

no período de 4 a 6 horas diárias, em dias úteis da semana. Cada uma delas poderá ter a duração 

máxima de 2 (dois) anos.  

 

 

 



 

Quem pode ser magistrado orientador? 

A orientação de alunos residentes poderá ser exercida por magistrado vitalício pertencente ao Poder 

Judiciário Catarinense, devidamente inscrito no cadastro da Academia Judicial. 

 

Quais as principais atribuições do magistrado orientador? 

A tarefa mais importante do magistrado orientador é receber o residente, integrando-o na equipe de 

trabalho de seu gabinete. A partir daí lhe caberá: 

I - fixar, controlar e fiscalizar o horário de atividades do residente judicial; 

II - disponibilizar espaço físico no gabinete e os equipamentos de informática, para o exercício da 

atividade do residente judicial; 

III - fixar e orientar as atividades práticas diárias a serem realizadas pelo residente judicial, em 

conformidade com o art. 24 da Resolução n. 1/2015, CEJUR; 

IV - nortear a orientação do residente pelos princípios do conhecimento e capacitação, da cortesia, da 

transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e 

pessoal, da dignidade, da honra e do decoro, qualidades indispensáveis para a excelência na formação 

de um magistrado. 

 

Quais as atividades práticas inerentes ao exercício da Residência Judicial? 

A primeira preocupação do aluno residente deve ser a de integrar-se à equipe de trabalho do gabinete 

em que estará atuando. A partir daí deverá desenvolver competências para:  

I – a realização de pesquisas jurídicas atinentes aos processos judiciais em tramitação; 

II – a elaboração de relatórios para fundamentação de atos judiciais; 

III – a redação de minutas de informações, despachos e decisões; 

IV – a análise de petições, verificando-se sua regularidade processual, a documentação e o 

fundamento jurídico do pedido; 

V – para a atuação como conciliador, mediador ou em mutirão de conciliação, conforme as demais 

disposições legais;  

VI - outras atividades necessárias ao impulso dos processos judiciais e de gestão administrativa da 

unidade judiciária. 

 

 



 

Como deverá ser realizada a avaliação do aluno residente? 

No decorrer da Residência Judicial, o residente será submetido, pelo magistrado orientador, auxiliado 

pela Esmesc, às seguintes avaliações periódicas (anual): 

I - avaliação escrita, aplicada pelo magistrado orientador, sobre assuntos atinentes à sua área de 

atuação, nota de zero a dez; e  

II - avaliação de desempenho, com nota de zero a dez e conteúdo avaliativo que envolva: 

a) qualidade dos trabalhos desenvolvidos; 

b) pontualidade; 

c) produtividade; 

d) presteza; 

e) conduta; e 

f) relacionamento interpessoal. 

A nota final será resultado da média de notas obtidas nas avaliações supracitadas. Esse resultado deve 

ser enviado à Esmesc para o devido registro escolar. 

 

Caso o residente venha a faltar no desempenho de suas atividades, existe consequência  

na concessão da bolsa? 

Não haverá descontos nas seguintes hipóteses: 

I - por motivo de saúde, por até 3 (três) dias consecutivos, mediante apresentação de atestado 

médico, ou por período superior, mediante encaminhamento de atestado à Junta Médica em até 48 

horas, para deferimento; II - por motivo de seu casamento, nascimento de filho, falecimento do 

cônjuge ou companheiro ou parente de até segundo grau, por até 8 (oito) dias consecutivos, mediante 

apresentação do respectivo comprovante; III - para resolver problemas judiciais relativos à adoção ou 

consecução de guarda para fins de adoção de criança de até 6 (seis) anos incompletos, por até 8 (oito) 

dias consecutivos; IV - para participar de atividades promovidas pela ESMESC relacionadas ao Curso de 

Preparação para Magistratura (Módulo III), por até 3 (três) dias consecutivos, desde que tal ocorrência 

fique limitada a 1 (uma) vez por mês; V - para participar de atividades promovidas pela Academia 

Judicial para as quais tenha sido convocado, por até 3 (três) dias consecutivos, desde que tal 

ocorrência fique limitada a 1 (uma) vez por mês; e VI - para atender às convocações decorrentes de 

lei. 

 



 

O Magistrado pode desistir de ser orientador? 

Sim. A interrupção de atividade de orientação deverá ser imediatamente comunicada pelo magistrado 

ao residente judicial e à Academia Judicial que tomará as devidas providências para indicação de um 

novo orientador. 

 

A Esmesc oferece algum serviço de atendimento psicológico para os estudantes? 

Atenta ao bom desempenho e aproveitamento das atividades desenvolvidas nos três Módulos de 

estudo, a Esmesc disponibiliza aos discentes e docentes um serviço de atendimento psicológico, que 

visa atuar em diferentes demandas que se situam no âmbito  das dificuldades pessoais, como por 

exemplo, no manejo do estresse cotidiano, além de fornecer ferramentas de como estudar de forma 

mais eficiente, oportunizar um espaço de troca e reflexão em relação à escolha profissional feita, além 

de tantas outras percepções do papel do magistrado no mundo contemporâneo. 

   

Após a conclusão da Residência Judicial o magistrado orientador recebe algum certificado? 

Ao término da participação na Residência Judicial, o magistrado orientador e o residente judicial 

receberão o respectivo certificado, com a carga horária desenvolvida. Esse documento será expedido 

pela Academia Judicial e  subscrito pelo Diretor-Executivo da Academia Judicial e pelo Diretor Geral da 

Esmesc. 

 

Apesar dos esclarecimentos dados, ainda tenho dúvidas sobre o Programa da Residência 

Judicial. Com quem posso falar e/ou entrar em contato? 

A secretaria da Esmesc realiza o atendimento interno e externo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 

12h e das 13h às 21h, nos telefones (48) 3231-3041 e 3231-3045 e e-mail: esmesc@amc.org.br. A 

professora Msc. Dilsa Mondardo, assessora pedagógica e coordenadora da Esmescvirtual está à 

disposição, no e-mail: dilsa@esmesc.com.br, para auxiliar no que for necessário, bem como a 

funcionária Gleice Guimarães estará disponível para maiores esclarecimentos no e-mail: 

esmesc@amc.org.br . 
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