
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 

 
ATO Nº 206, DE 12 DE JUNHO DE 1995 

 
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 alterado, na forma constante do Anexo, o Regulamento dos Serviços 
Administrativos dos Órgãos de Apoio e Assistência Direta e Imediata à Presidência do 
Superior Tribunal de Justiça, criados pela Resolução nº 12, de 16 de abril de 1990, e 
modificados pelo Ato nº 478, de 23 de novembro de 1990, Resolução nº 29, de 26 de 
junho de 1991, Resolução nº 68, de 1º de dezembro de 1992, Resolução nº 18, de 29 
de outubro de 1993, e Resolução nº 14, de 19 de dezembro de 1994. 
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Fica revogado o Ato nº 85, de 04 de maio de 1994. 
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 

Ministro WILLIAM PATTERSON 
 
 

REGULAMENTO DOS ÓRGÃOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA À 
PRESIDÊNCIA 

 
CAPÍTULO I  

 
CATEGORIA E FINALIDADE 

 
Art. 1º O Gabinete da Presidência, órgão de assistência direta e imediata ao Presidente 
do Superior Tribunal de Justiça, tem por finalidade exercer as atividades de apoio 
administrativo à execução das funções do 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 é constituído por uma Secretaria-Geral, que tem a 
seguinte estrutura: 
 
1. Secretaria Executiva 
1.1 Serviço Especial de Embarque 
2. Assessoria de Comunicação Social 
3. Assessoria Especial 
4. Representação do STJ nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 
 
Art. 3º A Secretaria-Geral da Presidência será dirigida por Secretário-Geral (art. 322, 
parágrafo único, do Regimento Interno); 
A Secretaria Executiva, por Oficial-de-Gabinete. 
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Parágrafo Único. Os ocupantes dos cargos e funções serão providos na forma da 
legislação pertinente. 
Art. 4º Os ocupantes dos cargos e funções que compõem a Secretaria-Geral serão 
substituídos, em suas faltas, impedimentos e férias, respeitados os requisitos exigidos 
para os titulares, por servidores por eles indicados, preferencialmente dentre os 
lotados nas respectivas áreas, designados na forma da legislação específica. 
 

CAPÍTULO III  
 

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 
 
Art. 5º À Secretaria-Geral compete supervisionar e coordenar as atividades 
administrativas, de assessoramento e de planejamento do Gabinete da Presidência, de 
acordo com a orientação estabelecida pelo Presidente (art. 322, parágrafo único, do 
Regimento Interno). 
Art. 6º À Secretaria Executiva compete executar as atividades de apoio administrativo 
ao Gabinete da Presidência 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 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 
Presidente; 
IV - implementar os serviços de copa da Presidência e dos Ministros, promovendo 
gestões necessárias à aquisição de gêneros alimentícios e fiscalizando seu preparo e 
distribuição; 
V - operar aparelhos de telecomunicação, recebendo e transmitindo mensagens; 
VI - executar quaisquer outras atividades típicas da Unidade; 
 
Art. 7º Ao Serviço Especial de Embarque compete tomar as providências acauteladoras 
de segurança no embarque e desembarque do Presidente e de autoridades em missão 
e visita oficial ao Tribunal, bem como no embarque de Ministros ativos e inativos de 
personalidades nacionais e estrangeiras encarregadas de intercâmbio cultural com o 
Tribunal. 
Art. 8º À Assessoria de Comunicação Social compete prestar assessoramento à 
Presidência nas atividades de imprensa, relações públicas e cerimonial, no atendimento 
a advogados, nos assuntos internacionais e no relacionamento com o Congresso 
Nacional e a Administração Pública em geral. 
Art. 9º À Assessoria Especial compete prestar assessoramento à Presidência na análise 
jurídica de assuntos administrativos que lhe sejam submetidos, na definição de planos 
de ação e fixação de diretrizes da Administração (art. 322 do Regimento Interno), bem 
como no desenvolvimento de atividades de planejamento, organização e métodos e, 
dessa forma: 
 
A - área de Assessoramento Jurídico: 
 
I - cumprir os encargos de consultoria e assessoramento jurídico em assuntos de 
natureza administrativa, bem como realizar os demais serviços jurídicos que lhe sejam 
atribuídos pelo Presidente; 
II - coligir elementos de fato e de direito e preparar informações que devam ser 
prestadas pelo Presidente ou outra autoridade do Tribunal em mandado de segurança; 
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III - proceder ao exame dos fundamentos legais e da forma dos atos propostos ao 
Presidente; 
IV - elaborar e revisar anteprojetos de lei e propostas de atos administrativos, por 
determinação do Presidente ou solicitação de outras autoridades do Tribunal; 
V - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as autoridades do Tribunal, 
quanto ao seu exato cumprimento; 
VI - emitir parecer em processos administrativos que lhes sejam submetidos, 
envolvendo aspectos controversos ou matéria nova; 
VII - realizar pesquisas legislativas, doutrinária e jurisprudencial necessárias à 
instrução de processos que lhe forem encaminhados; 
VIII - elaborar o Relatório Anual de Atividades do Tribunal, observando os prazos 
regimentais; 
IX - desenvolver quaisquer outras atividades típicas da área. 
 
B - área de Planejamento e Organização: 
 
I - assessorar o Presidente na definição de diretrizes gerais para o planejamento da 
ação global do Tribunal; 
II - auxiliar o Diretor-Geral da Secretaria na coordenação do processo de planejamento 
estratégico do Tribunal, bem como na interligação e compatibilização de planos 
globais, gerenciais e operacionais; 
III - desenvolver, disseminar e implementar metodologias voltadas para o processo de 
planejamento estratégico no âmbito do Tribunal; 
IV - orientar as unidades do Tribunal na elaboração, implementação e 
acompanhamento de planos, programas e projetos; 
V - promover estudos, analisar proposições e elaborar propostas de definição da 
estrutura organizacional do Tribunal, levando-se em consideração, entre outros 
aspectos, os objetivos fixados e as estratégias estabelecidas; 
VI - analisar propostas de criação, fusão, extinção e alteração de unidades 
administrativas do Tribunal; 
VII - Definir e descrever os objetivos, as funções, atividades, competências e 
atribuições das unidades e seus respectivos titulares; 
VIII - elaborar regulamentos dos serviços administrativos, bem como normas, 
procedimentos, manuais e demais instrumentos operacionais de trabalho; 
IX - identificar deficiências dos métodos, procedimentos e estrutura que dificultem o 
atingimento de objetivos e metas organizacionais, apresentando diagnósticos e 
propostas de solução; 
X - elaborar, implantar e acompanhar projetos de racionalização de métodos, 
processos e rotinas de trabalho junto às unidades do Tribunal; 
XI - analisar, projetar e implantar processos e sistemas administrativos; 
XII - promover a padronização e o controle de formulários utilizados pelas unidades do 
Tribunal; 
XIII - realizar levantamentos e análises e elaborar propostas de distribuição de 
espaços físicos, bem como de adequação de ambientes de trabalho, mobiliários, 
máquinas e equipamentos; 
XIV - elaborar, implementar e acompanhar projetos e programas voltados para a 
gestão pela qualidade total; 
XV - desenvolver quaisquer outras atividades típicas da área. 
 
Art. 10 À Representação do STJ no Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo compete 
prestar apoio administrativo aos Membros do Tribunal em serviço ou missão especial 
nos respectivos Estados. 
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CAPÍTULO IV  
 

ATRIBUIÇÕES DOS TITULARES 
 
Art. 11 Ao Secretário-Geral incumbe: 
 
I - exercer a coordenação e supervisão dos órgãos de direção e assessoramento que 
integram o Gabinete da Presidência; 
II - coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria Executiva, zelando pelo bom 
desempenho da Unidade; 
III - representar, quando indicado, a Presidência do Tribunal em atos e solenidades; 
IV - receber, acompanhado ou não de Ministro ou servidor designado, autoridades 
nacionais e estrangeiras em visita oficial ao Tribunal; 
V - manter contatos com autoridades de igual nível, nos demais Poderes e Tribunais 
Superiores, sempre que necessário e em decorrência de suas atividades funcionais; 
VI - analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão do 
Presidente; 
VII - preparar relatórios específicos, quando solicitados pela autoridade competente; 
VIII - supervisionar eventuais programas habitacionais destinados a servidores; 
IX - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 
Art. 12 Aos Oficiais-de-Gabinete incumbe: 
 
I - dirigir, orientar e acompanhar a execução dos trabalhos da Secretaria Executiva, 
inclusive os datilográficos; 
II - assistir o Secretário-Geral em assuntos de sua competência; 
III - preparar e encaminhar a correspondência oficial do Gabinete, bem como o 
expediente pessoal do Presidente; 
IV - manter organizado o arquivo de documentos recebidos e expedidos, zelando por 
sua guarda e conservação; 
V - relacionar-se com as demais unidades administrativas do Tribunal no 
encaminhamento de assuntos de interesse do Gabinete; 
VI - preparar e controlar a agenda diária de audiências, reuniões e despachos do 
Presidente, de acordo com as diretrizes recebidas; 
VII - recepcionar e assistir pessoas com audiência marcada; 
VIII - organizar o esquema de trabalho do pessoal lotado na Secretaria Executiva do 
Gabinete da Presidência; 
IX - controlar a lotação dos servidores da Unidade e respectiva freqüência; 
X - articular-se com a unidade competente na execução dos trabalhos de segurança e 
transporte do Presidente e de outras autoridades; 
XI - supervisionar a execução dos serviços de embarque da Presidência; 
XII - supervisionar os serviços de copa da Presidência e dos gabinetes de Ministro; 
XIII - controlar o movimento de transmissão e recepção de mensagens via telex ou 
fac-símile, observando o sigilo e a integridade dos originais e cópias; 
XIV - providenciar para que as Representações do Tribunal sejam, conforme o caso, 
avisadas do horário de chegada da autoridade, para as medidas cabíveis; 
XV - determinar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução das 
tarefas de sua área de atuação; 
XVI - zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais do 
Gabinete da Presidência, comunicando ao Secretário-Geral qualquer irregularidade, 
bem como assinar o competente termo de responsabilidade; 
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XVII - propor estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e 
métodos de execução dos trabalhos; 
XVIII - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo, 
ou que lhe sejam cometidas pela autoridade superior.  
 
Art. 13 Ao Assessor responsável pelo Serviço Especial de Embarque incumbe: 
 
I - coordenar, sob a supervisão do Oficial-de-Gabinete da Secretaria Executiva, as 
atividades inerentes ao Serviço; 
II - inteirar-se, com a devida antecedência, das viagens do Presidente, dos Ministros 
em atividades e inativos e de outras autoridades e personalidades em missão ou visita 
oficial ao Tribunal; 
III - conduzir ao aeroporto, mediante prévia determinação do Gabinete da Presidência, 
autoridades e personalidades em viagem, com suas respectivas bagagens, 
introduzindo-as na sala de espera e acompanhando-as até o momento do embarque, 
em conformidade com o final do item II; 
IV - providenciar "check in" junto às companhias aéreas; 
V - despachar bagagens por ocasião do embarque de Ministros ativos e inativos; 
VI - reservar a sala "VIP" para os Ministros que irão embarcar; 
VII - contatar com a administração do aeroporto e das empresas aéreas, para obter 
informações sobre vôos, bem como para tratar  de assuntos de interesses do Órgão; 
VIII - providenciar, junto à unidade competente, a execução do esquema de segurança 
de autoridade em trânsito; 
IX - manter atualizado o controle dos atendimentos efetuados; 
X - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior.         
 
Art. 14  Ao Assessor do Ministro Presidente junto à Assessoria de Comunicação Social 
incumbe: 
 
I - estabelecer diretrizes para o planejamento das atividades desenvolvidas no âmbito 
da Assessoria de Comunicação Social; 
II - encaminhar ao Secretário-Geral, para fins de aprovação pelo Presidente, planos de 
ação e programas de trabalho elaborados com os Assessores integrantes da 
Assessoria; 
III - orientar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades dos Assessores que lhe 
são diretamente subordinados; 
IV - assistir o Presidente e demais Ministros do Tribunal em seus contatos com a 
imprensa e comparecimento a solenidades e atos públicos; 
V - assessorar o Presidente nas audiências com autoridades e visitantes estrangeiros 
ou nas que versem sobre matéria internacional, no âmbito de sua competência; 
VI - estabelecer ligação entre o Superior Tribunal de Justiça e a Secretaria de Estado 
das Relações Exteriores, as Missões Diplomáticas, Repartições Culturais e 
Representações dos Organismos Internacionais sediadas no Brasil; 
VII - prestar assistência em assuntos relativos a congressos, conferências e outros 
eventos internacionais realizados no Brasil ou no exterior; 
VIII - promover intercâmbio com escolas de magistratura e congêneres internacionais; 
IX - recolher, junto a entidades estrangeiras, publicações pertinentes ao Direito 
Comparado e ao funcionamento do Poder Judiciário; 
X - promover o intercâmbio do Superior Tribunal de Justiça com órgãos do Poder 
Judiciário de outros países; 
XI - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior.  
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Art. 15 Aos Assessores Judiciários junto à Assessoria de Comunicação Social incumbe: 
 
A - na área de Imprensa: 
 
I - redigir, editar e divulgar matérias de interesse do Tribunal; 
II - zelar pela correta interpretação do fatos ocorridos no Tribunal, junto à imprensa 
escrita, falada e televisionada; 
III - acompanhar as notícias relacionadas com o Tribunal veiculadas nos diversos 
meios de comunicação, indicando à Presidência aquelas que requeiram 
pronunciamento formal; 
IV - elaborar e fornecer à imprensa interessada, após aprovação do Presidente, 
noticiário das atividades do Tribunal, bem como sinopses dos principais julgamentos; 
V - manter arquivo atualizado de matérias selecionadas e material fotográfico; 
VI - coordenar a cobertura jornalística e o registro fotográfico de eventos internos, 
bem como de visitas oficiais ou sociais do Presidente do Tribunal; 
VII - colaborar na organização e exercer a coordenação das entrevistas concedidas à 
imprensa pelo Presidente, por Ministros e demais autoridades do Tribunal; 
VIII - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior; 
 
B - na área de Relações Públicas: 
 
I - promover ampla divulgação sobre a competência constitucional do Superior 
Tribunal de Justiça; 
II - informar e esclarecer a opinião pública a respeito das atividades judicantes, 
culturais e sociais do Tribunal, utilizando os veículos oficiais de divulgação e a 
imprensa em geral; 
III - promover a distribuição do Relatório Anual de Atividades do Tribunal; 
IV - manter atualizada a galeria de retratos dos Ministros e ex-Presidentes do Tribunal; 
V - organizar e manter atualizado o cadastro social das autoridades do Tribunal; 
VI - realizar contatos, junto a universidades, a fim de promover visitas de estudantes 
de Direito ao Tribunal; 
VII - elaborar calendário de eventos sociais, culturais e esportivos que visem promover 
a integração social dos servidores e seus familiares com o Tribunal e a comunidade; 
VIII - colaborar com a Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos na 
preparação e divulgação de eventos e informativos de interesse da clientela interna; 
IX - providenciar, junto ao Ministério das Relações Exteriores, concessão e renovação 
de passaportes diplomáticos e solicitar visto de entrada em países estrangeiros às 
Embaixadas sediadas no Brasil; 
X - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior; 
 
C - na área de Cerimonial: 
 
I - assessorar o Presidente e os Ministros do Tribunal em assuntos de cerimonial; 
II - elaborar a programação de solenidades e comemorações de eventos; 
III - organizar e supervisionar as solenidades, comemorações e recepções do Superior 
Tribunal de Justiça; 
IV - preparar e expedir convites para cerimônias e solenidades promovidas pelo 
Tribunal, bem como responder a convites formulados por entidades nacionais e 
estrangeiras; 
V - preparar a correspondência oficial de cortesia do Presidente; 
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VI - elaborar, em articulação com a Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência, a 
agenda de representação oficial e social do Presidente, compatibilizando-a com a 
agenda diária de audiências; 
VII - organizar a agenda de viagens em visitas oficiais do Presidente, obedecendo à 
programação proposta; 
VIII - assessorar o Secretário-Geral na recepção a autoridades nacionais e estrangeiras 
em visita ao Tribunal; 
IX - receber e acompanhar, quando indicado pelo Presidente ou por outra autoridade 
superior, personalidades nacionais e estrangeiras em visita ao Tribunal; 
X - organizar e manter atualizada a lista das autoridades constituídas dos Poderes da 
União, no âmbito da administração federal e estadual, bem como dos representantes 
de organismos internacionais e agentes consulares creditados no Brasil; 
XI - assegurar o bom relacionamento do Presidente com autoridades de igual nível nos 
outros Poderes e em todo o território nacional; 
XII - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo, ou 
que lhe sejam cometidas por autoridade superior; 
 
D - na área de Relações Parlamentares e Administrativas: 
 
I - manter intercâmbio com o Congresso Nacional, com os demais órgãos do Poder 
Judiciário, bem assim com a Administração Pública em geral; 
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 Judiciário, Executivo e do Governo do Distrito Federal, 
fornecendo relatório circunstanciado; 
III - manter atualizada, para consultas e informações, descrição resumida das matérias 
legislativas de interesse do Tribunal em tramitação no Congresso Nacional; 
IV - manter contatos 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 - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo, ou 
que lhe sejam cometidas por autoridade superior; 
 
E - na área de Atendimento a Advogados: 
 
I - atender advogados, colocando à sua disposição papel e máquina de escrever; 
telefone e fax para ligações locais e interurbanas a cobrar; Constituição Federal, 
Códigos, dicionário, Diário da Justiça e Diário Oficial - Seção I, para consulta no local; 
II - zelar pela guarda e conservação dos bens do referido setor; 
III - manter atualizado o quadro informativo de Pautas, Atas e Comunicados do 
Tribunal; 
IV - prestar informações a advogados sobre processos em trâmite no Tribunal, 
consultando o computador; 
V - orientar e auxiliar advogados em sua locomoção nas dependências do Tribunal; 
VI - fornecer a advogados cópias reprográficas de documentos relativos a processos 
em tramitação no Tribunal, expedindo a respectiva guia de pagamento; 
VII - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 
Art. 16 Ao Assessor do Ministro Presidente na área de Atendimento a Ministros 
Aposentados incumbe: 
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I - zelar pela preservação dos direitos, interesse e prerrogativas dos Ministros 
aposentados (art. 29, § 2º , do Regimento Interno); 
II - prestar-lhes assessoramento nas atividades do Tribunal e nas vinculadas ao Direito 
(magistério, produção literária, etc.), exceto a de advocacia; 
III - enviar toda a correspondência referente às atividades desenvolvidas no Tribunal; 
IV - cuidar dos interesses dos Ministros aposentados junto à Secretaria de Recursos 
Humanos e aos demais setores; 
V - expedir convites para as cerimônias e solenidades promovidas pelo Tribunal 
destinadas a Ministros aposentados; 
VI - receber correspondências a eles endereçadas e encaminhá-las aos devidos 
destinatários; 
VII - facilitar a locomoção dos Ministros aposentados, sempre que desejarem dirigir-se 
ao Tribunal; 
VIII - promover o entrosamento entre os Ministros aposentados e os da ativa; 
IX - promover a divulgação de obras que os Ministros aposentados venham a publicar; 
X - manter atualizados registros cadastrais dos Ministros aposentados, bem como os 
dos seus familiares; 
XI - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. Art. 17. Aos Assessores do Ministro 
Presidente responsáveis pelas áreas da Assessoria Especial incumbe: 
 
I - estabelecer diretrizes para o planejamento das atividades desenvolvidas no âmbito 
da Assessoria Especial; 
II - encaminhar ao Secretário-Geral, para fins de aprovação pelo Presidente, planos de 
ação e programa de trabalho; 
III - orientar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades dos servidores que lhe 
são diretamente subordinados; 
IV - manter contatos com os titulares das unidades integrantes da estrutura do 
Tribunal, com vistas à discussão de assuntos e solução de problemas de interesse da 
área; 
V - determinar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução das 
tarefas de sua área de atuação; 
VI - zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais da 
Assessoria, comunicando a autoridade competente qualquer irregularidade, bem como 
assinar o competente termo de responsabilidade; 
VII - propor estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas, 
métodos e racionalização na execução dos trabalhos; 
VIII - redigir e assinar correspondências afetas a sua área de atuação, observando o 
limite da sua competência; 
IX - promover reuniões periódicas com os servidores lotados na Assessoria Especial; 
X - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 

CAPÍTULO V  
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 18 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regulamento 
serão solucionadas pelo Secretário-Geral da Presidência. 
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