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A prática intitulada “Gestão Participativa e Aprendendo com o 

Servidor’”, de autoria do Juiz de Direito Luiz Gustavo de Oliveira Martins 

Pereira, foi implantada na Comarca de Bariri, São Paulo, no ano de 2009, e 

abrange a realização de práticas cartorárias, com ênfase no trabalho em 

equipe e na valorização do trabalho do servidor, propiciando o incentivo ao 

conhecimento jurídico e a participação efetiva de todo o grupo na prestação 



jurisdicional. 

 

De acordo com o Dr. Luiz Gustavo, o processo de implantação da 

“Gestão Participativa” se iniciou com a implementação de uma nova 

mentalidade na execução dos trabalhos cartorários, em cujo contexto o juiz 

figura como um verdadeiro gestor cartorário, que decide as questões 

administrativas com as informações prestadas pelos diretores da secretaria. 

A situação-problema é analisada inicialmente pelo diretor, o qual verifica 

quais as linhas de ação possíveis de serem tomadas para a solução do caso 

concreto. Dessas linhas de ação, são estudadas as vantagens e desvantagens 

de cada uma delas, de modo que o juiz decide ciente das exatas 

consequências da sua decisão, constituindo-se, assim, uma gestão 

participativa dependente diretamente do comprometimento do diretor na 

solução dos problemas. 

 

Na linha do “aprendendo com o servidor”, o referido magistrado 

enfatiza que foi priorizado o conhecimento jurídico dos códigos e das leis 

ordinárias. Os servidores mais experientes contribuíram sobremaneira para 

a capacitação dos escreventes através de aulas sobre a importância do 

trabalho realizado e formação de grupos de trabalho para confecção dos 

despachos de andamento processual. Os servidores, dessa forma, passaram 

a se tornar responsáveis pelo andamento de seus próprios processos e 

demais trabalhos cartorários, sendo orientados de perto pelo colega mais 

antigo. O autor ressalta que houve significativa melhora na eficiência do 

trabalho do servidor, que passou a despachar em maior quantidade e a 



cumprir os expedientes a contento o que não ocorria anteriormente. 

 

A prática é composta pelas seguintes etapas: 1) reuniões com os 

diretores e servidores; 2) implantação da nova mentalidade de trabalho, 

com a valorização do trabalho do servidor; 3) quebra de paradigmas; 4) 

reestruturação física do cartório; 5) reestruturação administrativa do 

cartório; 6) aquisição de legislação e doutrina atualizadas; 7) Aulas de 

capacitação ministradas pelos servidores mais experientes; 8) divisão dos 

servidores em grupos de três; 9) divisão dos servidores por processos, com 

a orientação do servidor mais experiente. 

 

Por fim, o Dr. Luiz Gustavo salienta que os benefícios alcançados 

com a implantação da prática findaram por ajudar na desburocratização da 

justiça por meio da satisfação do servidor na execução do seu trabalho e da 

melhora na prestação jurisdicional. 
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