
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 

 
ATO Nº 197, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002 

 
Aprova na forma constante do anexo, o 
Regulamento dos Serviços Administrativos da 
Secretaria de Jurisprudência. 

  
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 317 do Regimento Interno, RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica aprovado, na forma constante do Anexo, o Regulamento dos Serviços 
Administrativos da Secretaria de Jurisprudência, em conformidade com as Resoluções n. º 
002 e 006, de 18 de abril de 2000 e 21 de junho de 2002, respectivamente. 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Ficam revogados o Ato nº 269, de 14 de julho de 1998, e demais disposições em 
contrário. 
 

MINISTRO NILSON NAVES 
 

ANEXO 
 

Secretaria de Jurisprudência - Regulamento de Serviço 
 

CAPÍTULO I 
CATEGORIA E FINALIDADE 

 
Art. 1º A Secretaria de Jurisprudência, órgão de direção especializada, subordinada ao 
Diretor-Geral, tem por finalidade planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 
análise e indexação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o armazenamento das 
informações jurisprudenciais em base de dados e sua recuperação, bem como estar em 
sintonia com a doutrina e jurisprudência dos Tribunais do País, a fim de detectar institutos 
jurídicos e teses jurisprudenciais relevantes para o STJ. 
 

CAPÍTULO II 
ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 2º A Secretaria de Jurisprudência - SJR , tem a seguinte estrutura: 

1. Gabinete 
2. Divisão de Análise de Acórdãos - DANAC 
2.1. Seção de Análise e Indexação - SEANID 
2.2. Seção de Revisão - SEREJU 
2.3. Seção de Seleção de Acórdãos e Análise Comparativa - SESAAC 
3. Divisão de Produção e Pesquisa - DPROP 
3.1. Seção de Manutenção de Base de Dados - SEMBAD 
3.2. Seção de Sucessivos - SESUCS 
3.3. Seção de Pesquisa de Jurisprudência - SEPJUR 

Art. 3º A Secretaria de Jurisprudência será dirigida por Secretário; as Divisões, por  
Diretores e as Seções, por Chefes. 
Parágrafo único. 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 e funções previstos no artigo anterior serão substituídos, 
em seus impedimentos legais, respeitados os requisitos exigidos para os titulares, por 
servidores indicados pelo Secretário de Jurisprudência, preferencialmente dentre os lotados 
nas respectivas áreas, designados na forma da legislação específica. 
 

CAPÍTULO III 
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 

 
Art. 5º Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio técnico e administrativo, 
divulgar os serviços prestados pela Secretaria, assim como incumbir-se do preparo de 
despacho do expediente do Secretário de Jurisprudência. 
Art. 6º À Divisão de Análise de Acórdãos compete coordenar, acompanhar e controlar a 
execução das atividades de triagem dos acórdãos, de análise temática e comparativa da 
jurisprudência do Tribunal, bem como sugerir ações com vistas a subsidiar os planos e 
projetos desenvolvidos pela Secretaria. 
Art. 7º À Seção de Análise e Indexação  compete: 
I - analisar os acórdãos do Tribunal, mediante leitura do inteiro teor, interpretação dos 
assuntos tratados, extração de palavras-chave do relatório e voto, elaboração de síntese do 
seu conteúdo e inclusão dos dados correspondentes na base de dados, através de 
terminologia e formato padronizados; 
II - proceder à indexação dos acórdãos confrontando as palavras-chave com os termos do 
Vocabulário Jurídico Controlado (Tesauro Jurídico); 
III - extrair a legislação, a jurisprudência e a doutrina existentes no acórdão; 
IV - sugerir termos para o Vocabulário Jurídico Controlado (Tesauro Jurídico); 
V - propor temas para estudo e análise comparativa da jurisprudência do Tribunal; 
VI - consultar precedentes jurisprudenciais em terminal de computador; 
VII - fornecer informações que visem subsidiar o planejamento da Secretaria; 
VIII - desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção.  
Art. 8º  À Seção de Revisão compete: 
I - proceder à revisão do conteúdo da análise de acórdãos, orientando os analistas a fim de 
garantir fidelidade à política de indexação; 
II - verificar o cumprimento de aspectos formais da inclusão, garantindo a uniformidade de 
terminologia, através da conferência de termos utilizados na indexação dos acórdãos, 
promovendo, se for o caso, a substituição ou retirada de expressões impróprias ou que não 
tenham observado os formatos preestabelecidos para cada campo de análise; 
III - zelar pela fidelidade da análise à fundamentação e entendimento expressos nos votos, 
verificando a clareza da análise e se nela está exposta a exata compreensão do acórdão, 
retornando eventuais erros à Seção de Análise; 
IV - coordenar e acompanhar as atividades de manutenção do Vocabulário  Jurídico 
Controlado (Tesauro Jurídico); 
V - fornecer informações que visem subsidiar o planejamento da Secretaria; 
VI - desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
Art. 9º À Seção de Seleção de Acórdãos e Análise Comparativa compete: 
I - realizar análise preliminar do inteiro teor dos acórdãos e classificá-los para receberem o 
devido tratamento técnico documentário; 
II - detectar temas relevantes para o estudo de jurisprudênciacomparada, realizando 
pesquisa exaustiva do(s) respectivo(s) posicionamento(s) do STJ e da doutrina pertinente; 
III - selecionar, de acordo com o resultado da pesquisa, todas as observações pertinentes e 
definir o(s) acórdão(s) para respaldo do(s) entendimento(s) elaborado(s) como 
jurisprudência do Tribunal; 
IV - elaborar o documento padrão da análise comparativa, lançando as informações na base 
de dados; 
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V - disponibilizar o referido documento para os usuários posteriormente à averiguação da 
procedência e exatidão dos dados; 
VI - atualizar permanentemente as informações contidas na base de dados da jurisprudência 
comparada; 
VII - fornecer informações que visem subsidiar o planejamento da Secretaria; 
VIII - desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção.  
Art. 10. À Divisão de Produção e Pesquisa compete coordenar, acompanhar e controlar a 
execução das atividades de coleta, armazenamento, manutenção e recuperação das 
informações  jurisprudenciais em banco de dados e de atendimento às solicitações de 
pesquisa de jurisprudência, bem como sugerir ações com vistas a subsidiar os planos e 
projetos desenvolvidos pela Secretaria. 
Art. 11. À Seção de Manutenção de Base de Dados compete: 
I - acompanhar e controlar sistematicamente as publicações dos acórdãos, das súmulas  e 
das decisões  monocráticas no Diário da Justiça; 
II - realizar a manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) do índice de publicação das 
súmulas e de acórdãos publicados no Diário da Justiça, na Revista do Superior Tribunal de 
Justiça, e nos demais repositórios autorizados e credenciados; 
III  - imprimir o inteiro teor dos acórdãos principais selecionados pela Seção de Sucessivos; 
IV - realizar a inclusão das decisões monocráticas e a manutenção (inclusão, alteração ou 
exclusão) dos acórdãos e súmulas na base de dados de jurisprudência; 
V - detectar e solucionar eventuais problemas na publicação de acórdãos, súmulas e 
decisões monocráticas; 
VI - elaborar relatórios estatísticos para controle e acompanhamento dos documentos 
processados e atividades realizadas na Seção;  
VII - fornecer informações que visem subsidiar o planejamento da Secretaria; 
VIII - desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
Art. 12. À Seção de Sucessivos compete: 
I - imprimir as ementas dos acórdãos a cada publicação;  
II - realizar triagem manual das ementas dos acórdãos, destacando documentos 
semelhantes e diferentes de uma mesma publicação; 
III - detectar as ementas dos acórdãos principais e sucessivos mediante pesquisa na base 
de dados de acórdãos; 
IV - incluir na base de acórdãos, abreviadamente, os acórdãos sucessivos encontrados, 
dispensando análise temática dos mesmos; 
V - detectar republicações de acórdãos e comunicar à Seção de Manutenção de Base de 
Dados para as devidas providências, bem como auxiliar a referida Seção na manutenção dos 
documentos publicados na Revista do Superior Tribunal de Justiça; 
VI - auxiliar a Seção de Pesquisa de Jurisprudência nas respostas de consultas via "e-mail"; 
VII - fornecer informações que visem subsidiar o planejamento da Secretaria; 
VIII - desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção.  
Art. 13. À Seção de Pesquisa de Jurisprudência compete: 
I - efetuar pesquisas de jurisprudência, em atendimento às solicitações dos Ministros, 
servidores e usuários externos, bem como apoiar as demais equipes da Secretaria, 
recuperando a jurisprudência do STJ e de outros tribunais; 
II - avaliar os resultados das pesquisas efetuadas, com vistas a subsidiar os trabalhos das 
demais Seções da Secretaria de Jurisprudência; 
III - promover a divulgação dos produtos e serviços disponíveis na Secretaria e orientar os 
usuários quanto a sua utilização; 
IV - fornecer informações que visem subsidiar o planejamento da Secretaria; 
V - desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
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CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 14. As atribuições dos titulares dos cargos em comissão e das funções comissionadas 
estão estabelecidas em título próprio do Manual de Organização. 
Art. 15. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regulamento 
serão solucionados pelo titular da Secretaria de Jurisprudência. 
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