
 
Anexo I ao Ato nº 216 /2005 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 

 
 

CAPÍTULO I  
FINALIDADE 

 
Art. 1º A Secretaria do Tribunal tem por finalidade a execução dos serviços 

administrativos do STJ, em conformidade com a orientação estabelecida pelo Ministro-

Presidente e as deliberações do Tribunal. 

CAPÍTULO II 
ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º A Secretaria do Tribunal – ST – tem a seguinte estrutura básica: 

1. Gabinete 
2. Assessoria Jurídica – ASJ 
3. Assessoria de Planejamento, Organização e Estatística – APO 

3.1. Núcleo de Planejamento Estratégico - NPLAN 
3.2. Núcleo de Organização e Métodos – NORME 
3.3. Núcleo da Qualidade - NQUAL 
3.4. Núcleo de Estatística – NUEST 

3.4.1. Seção de Análise de Dados - SEADAD 
3.4.2. Seção de Estatística - SESTAT 

4. Assessoria de Comunicação Social - ACS 
4.1. Núcleo de Editoria e Imprensa - NEDIM 
4.2. Núcleo de Rádio - NURAD 
4.3. Núcleo de TV - NEOTV 
4.4. Núcleo de Programação Visual – NPROV 
4.5. Núcleo Cultural - NCULT 

5. Secretaria de Jurisprudência - SJR 
6. Secretaria de Documentação -  SED 
7. Secretaria de Saúde e Benefícios - SSB 
8. Secretaria de Recursos Humanos - SRH 
9. Secretaria de Administração e Finanças - SAF 
10. Secretaria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - STI 

 

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

integrantes da estrutura da Secretaria do Tribunal estão descritas em regulamentos 

autônomos. 

Art. 3º A Secretaria do Tribunal é dirigida pelo Diretor-Geral, o Gabinete pelo 

Oficial-de-Gabinete, as Assessorias, por Assessor-Chefe, os Núcleos por Chefe de Núcleo 

e as Seções por Chefe de Seção. 
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§ 1º Os Assessores lotados na Assessoria Jurídica reportam-se diretamente 

ao Diretor-Geral. 

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

forma da legislação pertinente. 

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. 

Parágrafo único. A substituição do Diretor-Geral, em seus impedimentos 

legais, far-se-á por Secretário, conforme o art. 318 do Regimento Interno do STJ. 

CAPÍTULO III 
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 

Art. 5º Ao Gabinete compete executar o apoio administrativo às atividades 

desenvolvidas pelo Diretor-Geral.  

Art. 6º À Assessoria Jurídica compete assessorar o Diretor-Geral na análise 

de assuntos jurídicos que lhe sejam submetidos e, dessa forma: 

I - examinar processos, petições e demais documentos; 

II – examinar previamente e aprovar as minutas de editais de licitação e as de 

contratos, acordos, convênios ou ajustes; 

III – examinar previamente as dispensas e inexigibilidades, nos casos que 

exigirem o reconhecimento e a ratificação dessas situações pelas autoridades 

competentes; 

IV – emitir parecer em processos administrativos; 

V – coligir elementos de fato e de direito e preparar informações que devam 

ser prestadas pelo Diretor-Geral em mandado de segurança, contra ato por ele praticado; 

VI – elaborar e/ou revisar propostas de atos administrativos. 

Art. 7º À Assessoria de Planejamento, Organização e Estatística compete 

prestar assessoramento ao Diretor-Geral nas atividades de planejamento estratégico, 
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organização e métodos, qualidade e estatística, bem como elaborar o Relatório de Gestão 

que comporá a Tomada de Contas consolidada pela Secretaria de Controle Interno. 

 

Art. 8º Ao Núcleo de Planejamento Estratégico compete: 

I - prestar consultoria para implementação e acompanhamento do 

planejamento estratégico; 

II - compilar e divulgar as diretrizes definidas pelo nível estratégico; 

III - elaborar e atualizar periodicamente o Plano Estratégico do STJ, em 

parceria com o Comitê de Planejamento; 

IV - promover a divulgação de ações e resultados referentes ao planejamento 

estratégico; 

V - padronizar procedimentos para elaboração de metas do planejamento 

estratégico; 

VI - coordenar a capacitação de multiplicadores para a operacionalização do 

planejamento estratégico, em parceria com a Secretaria de Recursos Humanos; 

VII - promover ações de sensibilização para o planejamento estratégico; 

VIII - incentivar o reconhecimento institucional das melhores práticas;  

IX - manter intercâmbio com outros órgãos em assuntos relacionados ao 

planejamento estratégico. 

Art. 9º Ao Núcleo de Organização e Métodos compete: 

I – promover estudos e elaborar propostas de definição da estrutura orgânica 

do Tribunal; 

II – analisar propostas de criação, fusão, extinção e alteração de unidades 

administrativas do Tribunal; 

III – coordenar a elaboração dos regulamentos dos serviços administrativos, 

bem como das normas, procedimentos, manuais e demais instrumentos operacionais de 

trabalho; 

IV – identificar, em conjunto com as áreas envolvidas, as deficiências dos 

métodos, procedimentos e estrutura que dificultem o atingimento de objetivos e metas 

organizacionais, apresentando propostas de solução; 
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V – elaborar, implantar e acompanhar projetos de racionalização de métodos, 

de processos e de rotinas de trabalho junto às unidades do Tribunal; 

VI – prestar assessoramento às diversas unidades, nas áreas de 

modernização administrativa e de normatização;  

VII – descrever as instruções de trabalho das unidades visando à implantação 

de sistemas de gestão da qualidade, bem como revisá-las quando da atualização; 

VIII – participar de reuniões de análise crítica e das auditorias internas dos 

sistemas de gestão da qualidade implantados, quando solicitado. 

Art. 10. Ao Núcleo da Qualidade compete: 

I – planejar e coordenar as atividades relacionadas à qualidade; 

II – prestar consultoria para implantação e acompanhamento de sistemas de 

gestão da qualidade e de gestão ambiental; 

III – realizar diagnósticos para a implantação de sistemas de gestão da 

qualidade e de gestão ambiental; 

IV – elaborar e controlar a documentação normativa para a implantação de 

sistemas de gestão da qualidade e de gestão ambiental, em parceria com o Núcleo de 

Organização e Métodos; 

V – participar de reuniões de análise crítica e de análise de dados dos 

sistemas de gestão da qualidade e de gestão ambiental; 

VI – planejar e ministrar treinamentos para os sistemas de gestão da 

qualidade e de gestão ambiental em parceria com a Secretaria de Recursos Humanos; 

VII – planejar e realizar auditorias internas para os sistemas de gestão da 

qualidade e de gestão ambiental; 

VIII – acompanhar as auditorias externas para os sistemas de gestão da 

qualidade e de gestão ambiental; 

IX – promover intercâmbio com outros órgãos em assuntos relacionados aos 

sistemas de gestão da qualidade e de gestão ambiental; 

X – promover a divulgação de ações e resultados referentes aos sistemas de 

gestão da qualidade e de gestão ambiental; 

XI – promover ações de sensibilização para a qualidade. 
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Art. 11. Ao Núcleo de Estatística compete executar as atividades de coleta, 

organização, processamento, resumo e análise de dados estatísticos e apresentar às 

unidades interessadas a estatística mensal e anual dos trabalhos do Tribunal. 

Art. 12. À Seção de Análise de Dados compete: 

I – receber, conferir e analisar as atas de distribuição, de julgamento e as 

cópias das decisões monocráticas proferidas pelos Ministros e os acórdãos publicados, 

promovendo a separação dos processos por Ministro-Relator, classes de feitos e órgão 

judicante; 

II – manter os dados permanentemente atualizados; 

III - manter entendimento com os Gabinetes dos Ministros, com a 

Subsecretaria de Protocolo, Informações Processuais e Expedição, com a Subsecretaria de 

Autuação, Classificação e Encaminhamento, com a Secretaria de Tecnologia da 

Informação e das Comunicações e com as Coordenadorias dos órgãos judicantes, 

objetivando a expedição dos dados a que se referem os itens anteriores; 

IV – manter organizado e atualizado o arquivo de documentos recebidos e 

expedidos, bem como zelar pela sua guarda e conservação; 

V – elaborar relatório anual, circunstanciado, das atividades judicantes, a fim 

de possibilitar o atendimento ao disposto no art. 21, item XXX, do Regimento Interno; 

VI - elaborar tabelas e gráficos demonstrativos para orientar as conclusões ou 

o processo de tomada de decisões. 

Art. 13. À Seção de Estatística compete: 

I – elaborar, mensalmente, o Boletim Estatístico, bem como dar divulgação do 

seu conteúdo; 

II - atender, mediante autorização superior, as solicitações de dados 

estatísticos e de relatórios, referentes aos quantitativos de processos recebidos, autuados, 

distribuídos, julgados e pendentes, por classe, órgão julgador, assunto e ente público; 

III – analisar e atualizar o histórico processual das classes dos feitos; 

IV – atualizar, nos termos da Resolução n.º 04/2005, do Conselho Nacional de 

Justiça, o Sistema de Estatística do Poder Judiciário; 

V – demonstrar, analiticamente, a evolução dos dados estatísticos; 
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VI – informar, anualmente, à Subsecretaria de Programação Orçamentária e 

Financeira a previsão de processos distribuídos e julgados para o exercício seguinte, 

visando à elaboração da proposta orçamentária; 

VII - encaminhar, anualmente, às unidades interessadas, informações da 

atividade judicante, com representação gráfica e tabular, com vistas à elaboração dos 

relatórios determinados pela legislação em vigor. 

Art. 14. À Assessoria de Comunicação Social compete definir a política de 

comunicação social do STJ, formular proposta de integração com todos os meios de 

comunicação, informando sobre a missão e atos institucionais do Tribunal, para a 

imprensa, rádio e televisão, e outros canais. 

Art. 15. Ao Núcleo de Editoria e Imprensa compete: 

I – divulgar e consolidar a imagem institucional perante o público interno; 

II – prospectar eventos que fortaleçam a imagem institucional e sugerir a 

participação de servidores nesses eventos; 

III - pautar e editar Notícias Internas, Informe-se, Boletim de Serviço, 

Calendário de Eventos e Espaço Servidor; 

IV – zelar para que o público interno tenha acesso às informações divulgadas 

para o público externo, trabalhando em sinergia com o Núcleo de Rádio e com o Núcleo 

TV; 

V – zelar, de acordo com a orientação do Núcleo de Programação Visual, pela 

identidade visual da marca STJ; 

VI – desenvolver e manter rede de relacionamento com os diversos públicos 

estratégicos, visando fidelizá-los como fontes; 

VII – interagir com os demais Núcleos da Assessoria, compartilhando 

informações a fim de manter a uniformidade de ações, a otimização de recursos e o 

alinhamento de discursos; 

VIII – elaborar, planejar e executar ações de comunicação em conjunto com 

as áreas afins, que formem e consolidem a percepção do valor social do STJ, motivando e 

integrando os servidores; 

IX – elaborar registros e relatórios demonstrativos referentes às atividades 

com as respectivas avaliações de resultados. 
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Art. 16. Ao Núcleo de Rádio compete: 

I – executar as atividades de edição, redação e produção de material inerente 

à rádio do Tribunal; 

II - coordenar a equipe de jornalistas e técnicos que integram o Núcleo de 

Rádio, supervisionando o material gravado sobre julgamentos e outras pautas do STJ; 

III – agendar entrevistas “Ao Vivo” do presidente do STJ e dos ministros com 

as emissoras de rádio de todo o país; 

IV – acompanhar o dia-a-dia do presidente do Tribunal e os compromissos 

externos, inclusive em outros estados, para a elaboração de matérias a serem divulgadas 

em emissoras de várias regiões do país; 

V – elaborar, produzir e editar programas de rádio sobre as atividades do 

Tribunal para veiculação na Rádio Justiça e demais emissoras; 

VI – redigir e controlar a divulgação de mensagens no serviço de som 

ambiente; 

VII – produzir, dirigir e editar o “Jornal do STJ”, com notícias de interesse dos 

ministros e dos servidores, para veiculação no serviço de som interno. 

Art. 17. Ao Núcleo de TV compete: 

I - realizar leitura diária das diversas mídias nacionais impressas e eletrônicas; 

II - acompanhar a agenda do presidente, de eventos culturais e jurídicos do 

STJ, bem como outros assuntos relevantes; 

III - elaborar sugestões de pauta de matérias a serem produzidas; 

IV - distribuir equipes de repórteres e cinegrafistas para cobertura das 

matérias diárias; 

V - agendar entrevistas e imagens internas e externas; 

VI - captar imagens internas e externas; 

VII - apurar dados e informações para construção de roteiros; 

VIII - gravar programas em estúdio e entrevistas em estúdio e externa; 

IX - editar texto e imagens para programas jornalísticos e documentários; 

X - produzir vídeos institucionais e educativos; 
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XI - disponibilizar imagens para a Internet e Intranet; 

XII - produzir matérias jornalísticas para TV Justiça; 

XIII - enviar imagens e entrevistas às diversas emissoras de TV, quando 

solicitadas; 

XIV - produzir vinhetas para documentários, telejornais e programas para  

Intranet; 

XV - dar suporte jornalístico, dependendo da disponibilidade e da importância 

de divulgação, aos projetos que estão sendo desenvolvidos, nas diversas unidades do 

Tribunal. 

Art. 18. Ao Núcleo de Programação Visual compete: 

I – planejar e implementar sistema de linguagem coerente e uniforme para o 

Tribunal, em todos os aspectos visuais, para mídia impressa; 

II – desenvolver projetos gráficos institucionais, promocionais e editoriais, bem 

como assessorar as unidades do Tribunal que mantêm contratos com firmas prestadoras 

de serviços desta área; 

III – criar e desenvolver o projeto gráfico da(s) peça(s) que comporá(ão) o 

trabalho, definindo os elementos gráfico-visuais e as características de produção, tais como 

processos de impressão e acabamento, definição do papel e formato, além de acompanhar 

o processo de impressão e acabamento; 

IV –  elaborar os leiautes com todos os elementos de criação das peças 

gráficas a serem encaminhadas para revisão e aprovação da unidade/cliente;  

V – elaborar a arte-final de peças destinadas à produção gráfica; 

VI – orientar as diversas áreas em suas necessidades de comunicação visual 

impressa; 

VII - propor novas e diferenciadas formas de linguagem visual, tornando os 

canais de comunicação mais atrativos e eficientes nesse aspecto. 

Art. 19. Ao Núcleo Cultural compete: 

I - realizar projetos interativos de divulgação histórico-institucional, cultural e 

educativa; 

II – elaborar o calendário de visitas; 
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III – propor ações integradas com escolas, instituições públicas e entidades da 

sociedade civil,  para realização de projetos educativos; 

IV – coordenar a aplicação e tabulação de avaliações de pesquisa de 

satisfação dos usuários contemplados pelos projetos; 

V – propor atividades lúdicas destinadas ao público dos projetos, visando à 

verificação da aprendizagem e à obtenção de subsídios para as adequações pertinentes; 

VI – aperfeiçoar, de forma continuada, com dados fornecidos pelas pesquisas, 

a metodologia e as informações aplicadas nos projetos; 

VII – efetuar pesquisas históricas, culturais e educativas; 

VIII - zelar pela guarda, conservação e controle do acervo permanente do 

Museu; 

IX - efetuar levantamento de peças e documentos suscetíveis de incorporação 

ao acervo museológico; 

X - classificar, de forma sistêmica, e manter em permanente exposição as 

peças do acervo patrimonial sob a guarda do Núcleo Cultural; 

XI - providenciar os serviços de conservação e restauração das peças e 

documentos do acervo; 

XII – supervisionar a higienização e a limpeza das peças do acervo;  

XIII – propor calendário anual de eventos culturais para apreciação e 

aprovação pelo Diretor-Geral; 

XIV – supervisionar o processo de montagem e desmontagem dos eventos 

culturais; 

XV – subsidiar e acompanhar as etapas do processo de promoção e 

divulgação dos eventos culturais; 

XVI – manter arquivo do material produzido nos eventos culturais realizados; 

XVII – catalogar, classificar, indexar e conservar o acervo fotográfico, bem 

como realizar empréstimo de fotografias e controlar a devolução. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 



Superior Tribunal de Justiça 
Secretaria do Tribunal 

Regulamento dos Serviços 10

Art. 20. Compete às unidades de que trata o presente Regulamento 

fornecerem informações que visem subsidiar o planejamento da Secretaria do Tribunal, 

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. 21. Ao Diretor-Geral são cometidas as atribuições fixadas nos artigos 316 

e 319 do Regimento Interno, bem como as estabelecidas em título próprio do Manual de 

Organização. 

Art. 22. As atribuições dos titulares dos Cargos em Comissão e das Funções 

Comissionadas estão estabelecidas em título próprio do Manual de Organização. 

Art. 23. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 

Regulamento serão solucionados pelo Diretor-Geral. 


