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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DA 

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO 

CAPÍTULO I  
FINALIDADE 

Art. 1º A Secretaria de Documentação, órgão de direção especializada, 

subordinada ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, tem por finalidade planejar, 

coordenar, avaliar e controlar as atividades vinculadas ao acervo bibliográfico da 

Biblioteca e ao acervo documental do Arquivo-Geral com vistas à organização, 

preservação e disseminação dos documentos do Superior Tribunal de Justiça. 

CAPÍTULO II  
ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º A Secretaria de Documentação – SED – tem a seguinte estrutura: 

1. Gabinete 
2. Biblioteca Ministro Oscar Saraiva - SBIB 

2.1. Seção de Processos Técnicos - SEPTEC 
2.2. Seção de Periódicos e Análise de Legislação - SEPLEG  
2.3. Seção de Desenvolvimento de Coleções - SEDESC  
2.5. Seção de Informação Digital - SEINDI  
2.5. Seção de Atendimento e Empréstimo - SEATEM  
2.6. Seção de Pesquisa - SEPESQ 

3. Divisão de Arquivo-Geral - DIARQ 
3.1. Seção de Documentos Judiciários – SEDOJU 
3.2. Seção de Documentos Administrativos - SEDOAD 
3.3. Seção de Preparo Técnico - SEPRET 
3.4. Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos - LACORD 

Art. 3º A Secretaria de Documentação é dirigida por Secretário, a Biblioteca 

por Subsecretário, a Divisão por Diretor e as Seções por Chefes. 

Parágrafo único. 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. 
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CAPÍTULO III 
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 

Art. 5º Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio técnico e 

administrativo, assim como incumbir-se do preparo e despacho do expediente do 

Secretário de Documentação. 

Art. 6º À Biblioteca Ministro Oscar Saraiva compete planejar, coordenar e 

controlar as atividades de informação vinculadas ao acervo bibliográfico, com o objetivo 

de apoiar a atividade judicante na efetiva prestação jurisdicional, e dessa forma: 

I - atender prioritariamente os pedidos dos Ministros e respectivos gabinetes; 

II - adotar medidas  que proporcionem a segurança e preservação dos 

documentos sob sua guarda; 

III - coordenar a aquisição de materiais bibliográficos para o acervo da 

Biblioteca; 

IV - propiciar a excelência no atendimento aos Ministros, servidores e 

demais usuários quanto às solicitações de doutrina e legislação; 

V - realizar pesquisas específicas de doutrina e legislação com o objetivo de 

subsidiar as decisões emanadas pelos Ministros; 

VI - providenciar a divulgação de produtos publicados pela Biblioteca; 

VII - promover o intercâmbio com instituições afins; 

VIII - participar de redes cooperativas de informação; 

IX - organizar e guardar, como depositária, coleções das obras editadas pelo 

Tribunal, além de monografias, dissertações e teses escritas pelos servidores, bem como 

providenciar o envio da cópia eletrônica desses documentos para inserção e divulgação 

na Biblioteca Digital Jurídica; 

X - orientar e supervisionar, em conjunto com as Seções da Biblioteca, as 

atividades de normalização bibliográfica dos documentos editados pelo Tribunal; 

XI - orientar e supervisionar, em conjunto com a Seção de Processos 

Técnicos, a organização dos acervos bibliográficos dos Gabinetes dos Ministros; 

XII – submeter ao Secretário de Documentação assuntos relevantes a serem 

apreciados pela Comissão de Documentação. 
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Art. 7º À  Seção de Processos Técnicos compete: 

I – catalogar, classificar e indexar os documentos em conformidade com os 

códigos de catalogação, sistemas internacionais de classificação e vocabulários 

controlados especializados; 

II – incluir os documentos nas bases de dados da Rede Virtual de Bibliotecas 

– RVBI – e prepará-los fisicamente para incorporação ao acervo bibliográfico; 

III – divulgar os documentos adquiridos para o acervo bibliográfico da 

Biblioteca, no serviço eletrônico Novas Aquisições; 

IV – comunicar à Seção de Informação Digital quanto aos documentos 

analisados e disponíveis em meio eletrônico; 

V – encaminhar ao Gabinete do Ministro Diretor da Revista a jurisprudência 

publicada nos títulos de repositórios do Tribunal; 

VI – elaborar analíticas de capítulos de livros;  

VII – revisar o acervo atendendo às orientações da Rede Virtual de 

Bibliotecas – RVBI; 

VIII – encaminhar para restauração e encadernação os livros danificados; 

IX - realizar o inventário anual dos livros e coleções especiais; 

X – proceder à normalização bibliográfica dos documentos elaborados pelo 

Tribunal; 

XI – sugerir à Seção de Desenvolvimento de Coleções a aquisição de livros 

e coleções especiais e à Seção de Informação Digital documentos eletrônicos e sites 

jurídicos para integrar a Biblioteca Digital Jurídica - BDJur; 

XII – inserir referências bibliográficas com dados biográficos e bibliográficos 

dos Ministros nas pastas individuais mantidas pela Seção de Periódicos e Análise de 

Legislação, em conformidade com o art. 45, inciso III, do RISTJ; 

XIII – preencher os metadados referentes à indexação de capítulos de livros 

de autoria de Ministros do Tribunal, para serem incluídos na BDJur; 

XIV – encaminhar à Seção de Informação Digital cópia dos capítulos de 

livros de autoria de Ministros do Tribunal, publicados nas obras processadas pela Seção, 

a serem digitalizadas na BDJur; 
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XV – orientar e supervisionar, em conjunto com a Biblioteca, a organização 

dos acervos bibliográficos dos gabinetes dos Ministros; 

XVI – disponibilizar ao usuário o serviço de Disseminação Seletiva da 

Informação, em conjunto com a Seção de Periódicos e Análise da Legislação. 

Art. 8º À Seção de Periódicos e Análise de Legislação compete: 

I – incluir, registrar e controlar os títulos e fascículos de periódicos nas bases 

de dados da Rede Virtual de Bibliotecas – RVBI; 

II – classificar, catalogar e indexar títulos e artigos de periódicos em 

conformidade com os códigos de classificação, catalogação e vocabulários controlados 

especializados; 

III – preparar, fisicamente, os volumes para incorporação ao acervo 

bibliográfico; 

IV – divulgar os artigos dos periódicos incorporados ao acervo no serviço 

eletrônico Artigos Jurídicos; 

V – comunicar à Seção de Informação Digital quanto aos artigos de 

periódicos analisados e disponíveis em meio eletrônico; 

VI – encaminhar ao Gabinete do Ministro Diretor da Revista sumário de 

jurisprudência publicado nos títulos de repositórios do STJ; 

VII – encaminhar para restauração e encadernação os volumes dos 

periódicos do acervo; 

VIII – disponibilizar ao usuário o serviço de Disseminação Seletiva da 

Informação, em conjunto com a Seção de Processos Técnicos; 

IX – analisar, selecionar e indexar dispositivos legais para inclusão no 

Sistema de Legislação e na BDJur; 

X – divulgar, diariamente no Clipping de Legislação, dispositivos legais 

relevantes ao Superior Tribunal de Justiça; 

XI – elaborar, periodicamente, publicações oriundas das atividades da 

Seção; 

XII - orientar e providenciar a guarda e organização de periódicos  no 

acervo; 
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XIII – manter pastas individuais na Biblioteca que sirvam de subsídio à 

história do Tribunal, com dados biográficos e bibliográficos dos Ministros, publicados em 

artigos de periódicos, em conformidade com o art. 45, inciso III do RISTJ; 

XIV – sugerir à Seção de Desenvolvimento de Coleções a aquisição de 

periódicos e à Seção de Informação Digital documentos eletrônicos e sites jurídicos para 

integrar a Biblioteca Digital Jurídica - BDJur; 

XV – realizar o inventário anual do acervo de periódicos; 

XVI - encaminhar à Seção de Informação Digital cópia dos documentos de 

autoria de Ministros do Tribunal, publicados nas obras processadas pela Seção, a serem 

incorporados nas Pastas Eletrônicas dos Ministros. 

Art. 9º À Seção de Desenvolvimento de Coleções compete: 

I – planejar, coordenar e executar as atividades de seleção, aquisição e 

descarte de materiais bibliográficos; 

II – manter a política de seleção, aquisição e descarte do acervo da 

Biblioteca; 

III – proceder à pré-catalogação dos documentos que serão incorporados ao 

acervo da Biblioteca com a devida etiqueta do código de barras e dispositivo de 

segurança; 

IV – acompanhar o andamento da aquisição de obras para a Biblioteca, 

Gabinetes de Ministros e demais unidades administrativas; 

V – solicitar a aquisição de obras nacionais e estrangeiras para a Biblioteca, 

Gabinetes de Ministros e demais unidades administrativas, de acordo com as normas 

específicas editadas pelo Tribunal; 

VI – avaliar e controlar o desenvolvimento do acervo bibliográfico; 

VII – elaborar listas das publicações disponíveis para doação e permuta; 

VIII – manter atualizado, em conjunto com a Biblioteca, o sistema de 

endereçamento; 

IX – sugerir a digitalização de documentos para integrar a Biblioteca Digital 

Jurídica - BDJur. 
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Art. 10. À Seção de Informação Digital compete: 

I - coletar, preservar e divulgar documentos eletrônicos na Biblioteca Digital 

Jurídica do STJ;  

II - gerenciar o Consórcio BDJur - Rede de Informações Digitais do Poder 

Judiciário; 

III - auxiliar e implementar a criação de bibliotecas digitais jurídicas nos 

órgãos do Poder Judiciário, com vistas à criação e integração do Consórcio BDJur; 

IV - disponibilizar políticas e manuais aos integrantes do BDJur; 

V - oferecer treinamento aos integrantes do BDJur em relação à alimentação 

e ao uso do sistema; 

VI – criar e manter cadastro dos integrantes do Consórcio BDJur; 

VII – disponibilizar e manter atualizado o sistema de Harvester, para coleta 

de metadados das bibliotecas digitais jurídicas integrantes do Consórcio BDJur; 

VIII - monitorar as inovações tecnológicas aplicadas ao gerenciamento 

eletrônico da informação com vistas ao constante aprimoramento do Consórcio BDJur e 

da Biblioteca Digital Jurídica; 

IX – coordenar o Sistema Virtual de Referência; 

X - divulgar, por meio eletrônico, resultados de pesquisas relevantes na área 

jurídica; 

XI - sugerir à Seção de Desenvolvimento de Coleções a aquisição de obras 

em formato eletrônico; 

XII – identificar, analisar e cadastrar sites  jurídicos para integrar a BDJur; 

XIII – planejar, implementar e disseminar os  produtos e serviços digitais da 

BDJur; 

XIV - viabilizar o acesso remoto a produtos e serviços digitais elaborados por 

outras unidades do Tribunal; 

XV - selecionar,  digitalizar e padronizar os documentos para 

disponibilização eletrônica na BDJur; 
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XVI - catalogar e indexar os documentos eletrônicos em conformidade com 

formatos, instrumentos de metadados, códigos internacionais e vocabulários controlados 

para inclusão na BDJur; 

XVII – criar e manter cadastro atualizado de instituições e profissionais da 

área jurídica para elaboração de repositório digital de documentos a serem  

disponibilizados na BDJur; 

XVIII - realizar estudos e pesquisas sobre as inovações da área doutrinária 

em Direito para divulgação na BDJur; 

XIX - manter pastas virtuais na BDJur, com dados biográficos e bibliográficos 

dos Ministros do STJ, em conformidade com o disposto no art. 45, inciso III, do RISTJ; 

XX - realizar o treinamento de usuários na utilização da BDJur, do Consórcio 

BDJur e do Serviço Virtual de Referência; 

XXI - proceder à avaliação constante dos produtos e serviços oferecidos 

pela BDJur e Consórcio BDJur. 

Art. 11. À Seção de Atendimento e Empréstimo compete: 

I - atender às consultas de doutrina, legislação e jurisprudência; 

II - orientar os usuários na utilização dos produtos e serviços oferecidos pela 

Biblioteca e na localização de obras no acervo; 

III – tirar cópias de documentos bibliográficos solicitados pelos usuários; 

IV - treinar o usuário quanto à utilização do catálogo eletrônico da Biblioteca; 

V - cadastrar os usuários da Biblioteca no sistema automatizado de 

empréstimo;  

VI - efetuar e controlar os empréstimos e devoluções dos documentos do 

acervo bibliográfico; 

VII - proceder à reserva de publicações solicitadas pelos usuários; 

VIII - orientar e providenciar a guarda e organização de livros e coleções 

especiais  no acervo; 

IX - manter intercâmbio com bibliotecas ou centros de documentação; 
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X - sugerir à Seção de Desenvolvimento de Coleções a aquisição de livros e 

coleções especiais e à Seção de Informação Digital documentos eletrônicos e sites 

jurídicos para integrar a Biblioteca Digital Jurídica - BDJur; 

XI - informar à Seção de Desenvolvimento de Coleções sobre a demanda de 

utilização dos documentos do acervo bibliográfico, sugerindo a aquisição de novos 

exemplares e títulos. 

Art. 12. À Seção de Pesquisa compete: 

I - realizar a entrevista de referência com o usuário; 

II - atender às pesquisas bibliográficas, doutrinárias e de legislação em meio 

eletrônico; 

III - realizar pesquisas de doutrina e legislação e selecionar as publicações 

que melhor atendem a solicitação feita pelo usuário; 

IV - encaminhar para a Seção de Informação Digital  cópia de resultados de 

pesquisas relevantes na área jurídica para divulgação na BDJur; 

V - informar à Seção de Desenvolvimento de Coleções sobre a demanda de 

utilização dos documentos do acervo bibliográfico, sugerindo a aquisição de novos 

exemplares e títulos; 

VI - sugerir à Seção de Desenvolvimento de Coleções a aquisição de livros e 

coleções especiais e à Seção de Informação Digital documentos eletrônicos e sites 

jurídicos para integrar a Biblioteca Digital Jurídica – BDJur. 

Art. 13. À Divisão de Arquivo-Geral compete coordenar as atividades 

relativas à gestão documental, à disseminação e à preservação da informação jurídica e 

administrativa, independente do suporte, que compõem o patrimônio científico e cultural 

do Superior Tribunal de Justiça, e dessa forma: 

I – estimular a implantação de um sistema de informações e documentos, 

sob a forma de política institucional; 

II – propor a criação de comissões temáticas, grupos de trabalho, câmaras 

técnicas e/ou setoriais com caráter interdisciplinar; 

III – representar junto à Secretaria de Documentação os interesses atinentes 

à gestão documental e às tecnologias aplicáveis; 
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IV – garantir o acesso aos documentos e às informações neles contidas, de 

forma célere e segura, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições administrativas 

e legais; 

V – articular e coordenar os processos de elaboração, avaliação e  revisão 

de instrumentos de gestão documental do STJ, bem como as atividades de eliminação de 

documentos, observando as normas vigentes; 

VI – promover, coordenar e supervisionar as atividades de consultoria e 

visitas técnicas para organização e conservação dos acervos setoriais dos Gabinetes dos 

Senhores Ministros e das demais unidades do Tribunal; 

VII – estimular a implantação de projetos e atividades de conservação 

preventiva e/ou de restauração de documentos administrativos e judiciários; 

VIII – promover o intercâmbio com instituições afins, através de eventos 

arquivísticos, tais como: debates, reuniões, encontros técnicos, seminários; 

IX – divulgar, interna e externamente, o acervo do Arquivo-Geral e as 

atividades relevantes realizadas pelas Seções; 

X – informar mensalmente, à unidade responsável, o saldo do numerário 

creditado à Conta Única do Tesouro Nacional resultante da reprodução e autenticação de 

documentos. 

Art. 14. À Seção de Documentos Judiciários compete: 

I – subsidiar a implementação de sistemas eletrônicos, convencionais ou 

híbridos de gestão de documentos judiciais, observando os requisitos, metadados e a 

legislação pertinente; 

II – propor e subsidiar discussões relacionadas à acessibilidade de longo 

prazo aos documentos judiciais arquivísticos;  

III – receber, classificar, registrar, indexar e acondicionar os documentos 

judiciais em suportes convencionais, eletrônicos ou híbridos procedentes das unidades 

processantes do Tribunal; 

IV – armazenar e zelar pela guarda, conservação e recuperação do acervo 

judicial do Superior Tribunal de Justiça e do extinto Tribunal Federal de Recursos; 

V – atender às solicitações de pesquisa, fornecimento e autenticação de 

reproduções dos documentos judiciais, formuladas por usuários internos e externos (no 
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posto de atendimento, por telefone, fax, correios ou e-mail), de forma célere e segura, 

ressalvadas as restrições administrativas ou legais; 

VI – facultar o empréstimo de processos arquivados, por meio dos órgãos 

judicantes, às partes e advogados e diretamente às demais unidades do Tribunal; 

VII – calcular e comunicar ao interessado o valor dos serviços de reprodução 

e autenticação dos documentos judiciais que deverá ser recolhido junto à unidade 

competente; 

VIII – elaborar instrumentos de pesquisa e descrição, tais como: bases de 

dados, catálogos, índices, inventários, repertórios, guias dentre outros, a fim de facilitar e 

garantir o acesso aos documentos e disseminar as informações neles contidas; 

IX – promover o processo de avaliação documental, elaborando ou 

revisando os instrumentos de gestão e/ou de destinação final do acervo; 

X – eliminar os documentos judiciais com prazo de guarda expirado, 

observando a legislação vigente; 

XI – tornar público, através da imprensa oficial, a relação de documentos 

com vida útil expirada a serem descartados; 

XII – realizar periodicamente a conferência da documentação judicial sob 

sua custódia; 

XIII – proceder o controle e o registro das atividades de rotina inerentes à 

Seção; 

XIV – demandar ao Laboratório de Conservação e Restauração de 

Documentos, procedimentos preventivos e/ou de restauração dos documentos judiciais; 

XV – orientar as diversas unidades do Tribunal na organização dos arquivos 

setoriais judiciais, em suportes tradicionais ou eletrônicos; 

XVI – realizar levantamentos nas diversas unidades do Tribunal a fim de 

subsidiar a execução de projetos consultivos e de aplicação da metodologia arquivística 

aos documentos judiciais; 

XVII – proceder à divulgação do acervo judicial histórico do Superior Tribunal 

de Justiça e do extinto Tribunal Federal de Recursos, bem como as demais atividades 

relevantes realizadas pela Seção. 
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Art. 15. À Seção de Documentos Administrativos compete: 

I – subsidiar a implementação de sistemas eletrônicos, convencionais ou 

híbridos de gestão de documentos administrativos, observando os requisitos, metadados 

e a legislação pertinente; 

II – propor e subsidiar discussões relacionadas à acessibilidade de longo 

prazo aos documentos administrativos arquivísticos; 

III – receber, classificar, registrar, indexar e acondicionar os documentos 

administrativos procedentes das unidades do Tribunal, em suportes convencionais, 

eletrônicos ou híbridos; 

IV – armazenar e zelar pela guarda, conservação e recuperação do acervo 

administrativo do Superior Tribunal de Justiça e do extinto Tribunal Federal de Recursos; 

V – atender às solicitações de pesquisa, fornecimento e autenticação de 

reproduções dos documentos administrativos, de forma célere e segura, ressalvadas as 

restrições administrativas ou legais; 

VI – proceder ao empréstimo de documentos administrativos, observando as 

normas administrativas e legais; 

VII – elaborar instrumentos de pesquisa e descrição, tais como: bases de 

dados, catálogos, índices, inventários, repertórios, guias , dentre outros, a fim de facilitar e 

garantir o acesso aos documentos e disseminar as informações neles contidas; 

VIII – promover o processo de avaliação documental, elaborando ou 

revisando os instrumentos de gestão e/ou de destinação final do acervo; 

IX – eliminar os documentos administrativos com prazo de guarda expirado, 

observando a legislação vigente; 

X – tornar público, através da imprensa oficial, a relação de documentos com 

vida útil expirada, a serem descartados; 

XI – realizar periodicamente a conferência da documentação administrativa 

sob sua custódia; 

XII – proceder o controle e o registro das atividades de rotina inerentes à 

Seção; 



Superior Tribunal de Justiça 
Secretaria de Documentação 

Regulamento dos Serviços 12

XIII – demandar ao Laboratório de Conservação e Restauração de 

Documentos, procedimentos preventivos e/ou de restauração dos documentos 

administrativos; 

XIV – elaborar e divulgar manuais técnicos, com vistas à padronização dos 

procedimentos empregados nos arquivos setoriais administrativos; 

XV – orientar as diversas unidades do Tribunal na organização dos arquivos 

setoriais administrativos, em suportes tradicionais ou eletrônicos; 

XVI – realizar levantamentos nas diversas unidades do Tribunal a fim de 

subsidiar a execução de projetos consultivos e de aplicação da metodologia arquivística 

aos documentos administrativos; 

XVII – proceder à divulgação do acervo administrativo histórico do Superior 

Tribunal de Justiça e do extinto Tribunal Federal de Recursos, bem como as demais 

atividades relevantes realizadas pela Seção. 

Art. 16. À Seção de Preparo Técnico compete: 

I – subsidiar a implementação de sistemas eletrônicos, convencionais ou 

híbridos de gestão de documentos, observando os requisitos, metadados e a  legislação 

pertinente; 

II – subsidiar e propor discussões relativas à acessibilidade de longo prazo 

aos documentos administrativos e judiciais arquivísticos em qualquer suporte; 

III – controlar as atividades de conversão de documentos convencionais em 

documentos eletrônicos, o armazenamento e indexação dos documentos gerados, a 

conferência e o controle de qualidade, a validação e a garantia da autenticidade dos 

documentos; 

IV – sugerir e promover consultorias e visitas técnicas, às demais unidades, 

relativas à produção, uso, tramitação, acesso e guarda intermediária ou permanente dos 

documentos administrativos e judiciais do Tribunal; 

V – receber das demais unidades do Tribunal documentos para serem 

digitalizados, garantindo sua autenticidade, integridade e acessibilidade; 

VI – elaborar instrumentos de recuperação dos documentos digitalizados, 

observando os princípios arquivísticos; 

VII – realizar o controle e o registro das atividades de rotina inerentes à 

Seção; 
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VIII – realizar levantamentos nas diversas unidades do Tribunal a fim de 

subsidiar a implementação de projetos consultivos e de aplicação da metodologia 

arquivística aos documentos administrativos e judiciais; 

IX – estimular e implementar, em parceria com o Laboratório de 

Conservação e Restauração de Documentos, projetos relativos às consultorias, visitas 

técnicas, conservação preventiva, higienização e desinfecção, e à restauração dos 

documentos administrativos e judiciais do Tribunal. 

Art. 17. Ao Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos 

compete: 

I – promover a conservação do acervo documental e bibliográfico do 

Tribunal, através de medidas preventivas e restauradoras; 

II – receber, das demais unidades do Tribunal, documentos que necessitam 

de intervenção técnica, observando critérios estabelecidos em Ordem de Serviço; 

III – realizar diagnóstico dos documentos danificados e determinar o 

tratamento a ser aplicado; 

IV – proceder, após diagnóstico, ao tratamento dos documentos danificados 

de acordo com as normas e procedimentos técnicos específicos; 

V – emitir, à unidade solicitante, relatório do estado de conservação dos 

documentos e do tratamento adotado; 

VI – prestar assessoria às demais unidades, mediante solicitação, 

orientando quanto aos critérios de conservação e propondo ações efetivas; 

VII – promover e/ou supervisionar a higienização dos acervos do Tribunal; 

VIII – manter atualizado o banco de dados relativo aos documentos 

recuperados; 

IX – realizar o controle e o registro das atividades de rotina inerentes à 

Seção; 

X – elaborar e divulgar material informativo sobre conservação de 

documentos, estimulando ações de cunho preventivo. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 18. Compete às unidades de que trata o presente Regulamento 

fornecerem informações que visem subsidiar o planejamento da Secretaria, 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. 19. As atribuições dos titulares dos Cargos em Comissão e das Funções 

Comissionadas estão estabelecidas em título próprio do Manual de Organização. 

Art. 20. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 

Regulamento serão solucionados pelo titular da Secretaria de Documentação. 


