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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
CAPÍTULO I 
FINALIDADE 

Art. 1º O Gabinete da Presidência, tem por finalidade exercer as atividades 

de apoio administrativo à execução das funções do Ministro Presidente, bem como 

prestar-lhe assessoria no planejamento e fixação de diretrizes para a administração do 

Tribunal e no desempenho de suas demais atribuições previstas em Lei e no Regimento 

Interno, inclusive no que concerne às funções de auditoria e de representação oficial e 

social do Tribunal (art. 322 do Regimento Interno). 

 
CAPÍTULO II  

ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º O Gabinete da Presidência – GP – tem a seguinte estrutura: 

1. Secretaria do Gabinete da Presidência - SGP 
2. Ouvidoria-Geral - OUV 
3. Assessoria Especial - AEP 
4. Assessoria de Atendimento aos Ministros - ASM 
5. Assessoria de Cerimonial, Relações Públicas e Internacionais - ACR 
6. Assessoria de Assuntos Parlamentares - ASP 
7. Representação do STJ no Estado do Rio de Janeiro - RSTJRJ 
8. Representação do STJ no Estado de São Paulo - RSTJSP 
9. Secretaria de Segurança Institucional - SSI 
10. Secretaria Judiciária – SJD 

Parágrafo único. A organização, a finalidade e a competência das 

Secretarias integrantes da estrutura do Gabinete da Presidência estão descritas em 

regulamentos autônomos. 

Art. 3º O Gabinete da Presidência é dirigido pelo Secretário-Geral da 

Presidência, a Ouvidoria-Geral pelo Ouvidor, as Assessorias, excetuada a Especial, por 

Assessores-Chefes, as Secretarias por Secretários e as Representações por Chefes de 

Representação. 

§ 1º Os Assessores lotados na Assessoria Especial reportam-se ao 

Secretário-Geral da Presidência. 

§ 2º Os Cargos em Comissão e as Funções Comissionadas serão providos 

na forma da legislação pertinente. 
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Art. 4º Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções comissionadas 

previstos no artigo anterior serão substituídos, em seus impedimentos legais, por 

servidores por eles indicados, que estiverem em exercício na mesma unidade 

administrativa do titular, designados na forma da legislação específica, respeitados os 

requisitos exigidos para os titulares. 

 
CAPÍTULO III 

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 

Art. 5º À Secretaria do Gabinete da Presidência compete executar as 

atividades de apoio administrativo ao Gabinete e, dessa forma: 

I - receber as petições a que se refere o art. 21, inciso XIII, alíneas “b” e “c”, 

do Regimento Interno, encaminhando-as à decisão do Ministro Presidente; 

II - remeter as petições, após exarada a decisão, à unidade competente para 

processamento; 

III - executar o expediente do Gabinete e os trabalhos relativos às audiências 

do Ministro Presidente; 

IV - operar aparelhos de telecomunicações, recebendo e transmitindo 

mensagens. 

Art. 6º À Ouvidoria-Geral compete: 

I - receber consultas, diligenciar e prestar esclarecimentos a todo cidadão, 

pelos canais existentes, sobre qualquer ato praticado ou de responsabilidade do Tribunal, 

excetuados os casos em que a lei, expressamente, assegurar o dever de sigilo; 

II - receber reclamações, denúncias, críticas, elogios e sugestões dirigidos à 

atuação das unidades integrantes do Tribunal, encaminhando tais manifestações aos 

setores administrativos competentes e mantendo o interessado sempre informado sobre 

as providências efetivamente adotadas; 

III - sugerir à Presidência políticas administrativas tendentes à melhoria e ao 

aperfeiçoamento das atividades prestadas pelas unidades administrativas, com base nas 

reclamações, denúncias e sugestões recebidas; 

IV - reduzir a termo todas as manifestações recebidas pela via telefônica, 

mantendo organizado e atualizado o arquivo dos documentos que lhe foram enviados; 
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V – realizar, em parceria com outros setores do Tribunal, eventos destinados 

ao esclarecimento dos direitos e deveres do cidadão, incentivando a participação popular 

e provendo internamente a cultura da instituição voltada para os interesses  e as 

necessidades do cidadão e dos usuários; 

VI – manter e garantir, conforme o caso, o sigilo da fonte das denúncias, 

queixas e sugestões. 

Art. 7º À Assessoria Especial compete prestar assessoramento à 

Presidência na análise jurídica de assuntos administrativos que lhe sejam submetidos e, 

dessa forma: 

I - cumprir os encargos de consultoria e assessoramento jurídico em 

assuntos administrativos que lhe sejam submetidos, bem como realizar os demais 

serviços jurídicos que lhe sejam atribuídos pelo Ministro Presidente; 

II - coligir elementos de fato e de direito e preparar informações que devam 

ser prestadas pelo Ministro Presidente em mandado de segurança, contra ato por ele 

praticado; 

III - coligir elementos de fato e de direito e preparar minutas de decisão em 

suspensão de segurança e outros processos da competência do Ministro Presidente; 

IV - proceder ao exame dos fundamentos legais e da forma dos atos 

propostos ao Ministro Presidente; 

V - elaborar e/ou revisar anteprojetos de lei e propostas de atos 

administrativos, por determinação do Ministro Presidente; 

VI - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as autoridades do 

Tribunal, quanto ao seu exato cumprimento; 

VII - emitir parecer em processos administrativos que lhes sejam 

submetidos, envolvendo aspectos controversos ou matéria nova; 

VIII - realizar pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais 

necessárias à instrução de processos que lhe forem encaminhados; 

IX - preparar ofícios contendo informações solicitadas pelos Ministros do 

Tribunal, a fim de que os mesmos possam instruir os processos de sua competência; 
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X - selecionar e arquivar legislação e atos administrativos publicados no 

Diário da Justiça e Diário Oficial da União, a fim de organizar e manter atualizado material 

a ser utilizado em eventuais pareceres da Assessoria. 

Art. 8º À Assessoria de Atendimento aos Ministros compete prestar 

assessoramento ao Gabinete da Presidência nas atividades de preservação dos direitos, 

interesses e prerrogativas dos Ministros, conforme estabelecido no art. 29, do Regimento 

Interno e, dessa forma: 

I – cuidar dos interesses dos Ministros aposentados e pensionistas de 

Ministros junto às Unidades do Tribunal, fornecendo-lhes as orientações e informações 

solicitadas; 

II – receber correspondência endereçada aos Ministros aposentados e 

encaminhá-la aos respectivos  destinatários; 

III – intermediar empréstimos de livros para os Ministros aposentados junto à 

biblioteca do Tribunal; 

IV – assistir os Ministros aposentados e pensionistas de Ministros por 

ocasião dos eventos no Tribunal; 

V - instruir os processos de nomeação com a documentação exigida pela 

legislação aplicável e efetuar os registros decorrentes; 

VI – 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; 

VII – 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; 

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

participação dos Ministros no Conselho da Justiça Federal e no Tribunal Superior 

Eleitoral, bem como submetê-lo à apreciação do Secretário Geral da Presidência, para 

divulgação; 

IX - providenciar a emissão de carteiras de identidade funcional dos 

Ministros, ativos e aposentados; 
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X – 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; 

XI – elaborar e encaminhar à Subsecretaria de Legislação e 

Pagamento/SRH os expedientes que impliquem alteração da ficha financeira dos 

Magistrados, ativos e aposentados, bem como dos pensionistas e dependentes; 

XII – 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; 

XIII – efetivar o levantamento sistemático de elementos necessários a 

concessão “ex officio” da gratificação adicional por tempo de serviço; 

XIV – emitir dados estatísticos referentes aos Ministros, ativos e 

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

XV – 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; 
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XVI – 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; 

XVII – convocar os pensionistas a comparecerem ao Tribunal, para 

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

XVIII – manter atualizada a legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis à 

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

subsidiariamente; 

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

aposentados. 

Art. 9º À Assessoria de Cerimonial, Relações Públicas e Internacionais 

compete prestar assessoramento à Presidência nas atividades de cerimonial, relações 

públicas e relações internacionais, e dessa forma: 

A - Na Área de Cerimonial: 

I - organizar e supervisionar solenidades – posse de Ministro, homenagem a 

Ministro aposentado, homenagem póstuma, aposição de fotografia na galeria dos ex-

presidentes do Tribunal e recepções oficiais do Tribunal –, bem como orientar os  

participantes acerca do protocolo;  

II - orientar quanto ao protocolo em solenidades e comemorações internas, 

quando da participação do Ministro Presidente; 

III - organizar e supervisionar cafés da manhã agendados pela Presidência; 

IV - organizar e supervisionar almoços e jantares realizados nas 

dependências do Tribunal, em que esteja prevista a participação do Ministro Presidente; 

V - elaborar o roteiro para o Mestre-de-Cerimônias e para o Ministro 

Presidente das solenidades e eventos; 

VI - apoiar eventos promovidos por Unidades do Tribunal, pelo Centro de 

Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal – seminários, encontros, 

congressos –, bem como aqueles promovidos por instituições externas, realizados nas 

dependências do Tribunal;  

VII - acompanhar o Ministro Presidente em eventos no Conselho da Justiça 

Federal e prestar apoio nas cerimônias de abertura; 
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VIII - acompanhar o Ministro Presidente nos eventos externos, bem como 

em audiências e/ou visitas a autoridades dos três poderes, a embaixadas e a organismos 

internacionais; 

IX - acompanhar o Ministro Vice-Presidente, no exercício da presidência, nos 

eventos externos, quando assim solicitado pelo Gabinete da Presidência; 

X - acompanhar Ministro designado pelo Presidente para representar o 

Tribunal em compromissos externos, quando assim solicitado pelo Gabinete da 

Presidência; 

XI - recepcionar autoridades recebidas em audiência pelo Ministro 

Presidente, inclusive estrangeiras; 

XII - coordenar a organização dos velórios de Ministros, quando solicitada a 

sua realização nas dependências do Tribunal. 

B - Na Área de Relações Públicas 

I - coordenar e acompanhar a visitação pública às dependências do Tribunal; 

II - coordenar e acompanhar visitas de universidades e de outras 

instituições, agendadas por meio de formulário eletrônico desenvolvido por esta Unidade e 

disponibilizado na internet, bem como preparar certificado para entrega aos alunos;  

III - organizar e manter atualizadas, na intranet, as listas de nomes e 

endereços das autoridades dos três poderes e do corpo diplomático; 

IV - elaborar e manter atualizada a lista de aniversariantes para a 

correspondência de cortesia do Ministro Presidente; 

V - preparar e expedir cartões de cumprimentos – aniversário – assinados 

pelo Ministro Presidente e pelo Secretário-Geral da Presidência; 

VI - encaminhar mensalmente ao Gabinete da Presidência a relação das 

autoridades aniversariantes; 

VII - preparar e expedir ofícios de congratulação pela passagem da data 

nacional dos países com Embaixadas acreditadas junto ao Governo brasileiro; 

VIII - atualizar os currículos dos Ministros na intranet e internet, mediante 

solicitação formal dos Gabinetes; 

IX - manter atualizada a galeria de retratos de ex-presidentes e dos Ministros 

do Tribunal; 
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X - responder ou encaminhar para as Unidades pertinentes solicitações 

encaminhadas à Assessoria por meio de e-mail.  

C - Na Área de Relações Internacionais 

I – assessorar o Ministro-Presidente nas audiências com autoridades e 

visitantes estrangeiros ou nas que versem sobre matéria internacional; 

II – atuar como intérprete das autoridades estrangeiras em visita ao Tribunal; 

III – estabelecer ligação entre o Tribunal e a Secretaria de Estado das 

Relações Exteriores, as missões diplomáticas, repartições consulares e culturais e 

representações dos organismos internacionais sediadas no Brasil; 

IV – prestar assistência em assuntos relativos a congressos, conferências e 

outros eventos internacionais realizados no Brasil ou no exterior; 

V – promover intercâmbio com escolas de magistratura e congêneres 

internacionais; 

VI – recolher, junto a entidades estrangeiras, publicações pertinentes ao 

Direito Comparado e ao funcionamento do Poder Judiciário; 

VII – promover o intercâmbio do Tribunal com órgãos similares de outros 

países; 

VIII – organizar e manter atualizadas as listas de endereços dos 

representantes diplomáticos e consulares acreditados no Brasil e de personalidades a 

serem convidadas para participar de eventos promovidos pelo Tribunal; 

IX – pesquisar a atuação de entidades e organismos estrangeiros ou 

internacionais na área de financiamento de estudos, encontros, conferências e 

congressos de interesse jurídico do Tribunal; 

X – organizar projetos específicos de cursos, conferências e congressos no 

Tribunal com participação de outros países, em colaboração com os órgãos competentes 

do STJ e do Conselho da Justiça Federal, quando for o caso; 

XI – elaborar correspondência a ser expedida pelo Ministro-Presidente no 

interesse de ações e projetos da área de relações internacionais; 

XII - contatar o Ministério das Relações Exteriores e, posteriormente, as 

embaixadas pertinentes, para as providências referentes a viagens do Presidente e 

demais Ministros, em missão oficial para o exterior; 
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XIII - providenciar, junto ao Ministério das Relações Exteriores, concessão e 

renovação de passaportes diplomáticos para os Ministros, da ativa e aposentados, e seus 

dependentes, bem como vistos, junto às Embaixadas, para aqueles países que assim o 

requeiram, nos termos da legislação em vigor; 

XIV - comunicar formalmente às cortes estrangeiras sobre a posse do 

Ministro Presidente. 

Art. 10 À Assessoria de Assuntos Parlamentares compete prestar 

assessoramento à Presidência do Tribunal em assuntos relativos aos órgãos do Poder 

Legislativo e, dessa forma: 

I - manter intercâmbio com outros órgãos do Poder Judiciário e com o 

Congresso Nacional; 

II - acompanhar a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional, bem 

como o andamento de proposições, processos e demais assuntos de interesse do 

Tribunal junto aos órgãos do Poder Legislativo, preparando relatório circunstanciado; 

III - manter atualizada, para consultas e informações, descrição resumida 

das matérias legislativas de interesse do Tribunal em tramitação do Congresso Nacional; 

IV - manter contato e fornecer subsídios aos parlamentares, visando ao 

intercâmbio permanente de informações necessárias a uma ação coordenada entre o 

Poder Judiciário e o Poder Legislativo, na tramitação de assuntos de interesse do 

Tribunal; 

V - analisar pronunciamentos e debates dos parlamentares que versem 

sobre matéria de interesse do Tribunal, elaborando resumos pertinentes; 

VI - acompanhar o Ministro-Presidente em visita ao Congresso Nacional; 

VII - recepcionar parlamentares em visita ao Tribunal. 

Art. 11 Às Representações do STJ nos Estados do Rio de Janeiro e de 

São Paulo compete: 

I - prestar apoio administrativo aos Ministros do Tribunal e às autoridades da 

Justiça Federal nas atividades desenvolvidas nas sedes das representações; 

II – providenciar o embarque e o desembarque de Ministros, ativos e 

inativos, e de autoridades da Justiça Federal, nos aeroportos das cidades de São Paulo e 

do Rio de Janeiro; 
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III – assistir os Ministros e servidores aposentados, bem como os 

pensionistas, residentes no Rio de Janeiro e em São Paulo, em assuntos de seu interesse 

junto ao Tribunal; 

IV – encaminhar à unidade competente do Tribunal requerimentos e 

documentos entregues pelos aposentados e pensionistas; 

V – coordenar o transporte local das autoridades da Corte; 

VI – controlar a tramitação de processos e documentos da Representação; 

VII - emitir relatórios mensais de atividades, encaminhando-os ao superior 

hierárquico. 

 
CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12 Compete às unidades de que trata o presente Regulamento 

fornecerem informações que visem subsidiar o planejamento do Gabinete, proceder à 

avaliação dos produtos e serviços oferecidos; elaborar, quando solicitado, relatório e 

estatística de suas atividades, bem como desenvolver outras atividades que lhe forem 

determinadas pelo superior imediato. 

Art. 13 As atribuições dos titulares de Cargos em Comissão estão 

estabelecidas em título próprio do Manual de Organização. 

Art. 14 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 

Regulamento serão solucionados pelo Secretário-Geral da Presidência. 
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