
ATO Nº 121, DE 25 DE JULHO DE 1989

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e tendo em vista o que dispõem os arts. 2º,

inciso I, § 2º, e 11, inciso I a XV, do Regimento Interno, RESOLVE

Art. 1º Ficam extintas na Secretaria Judiciária, integrantes da

estrutura organizacional da Secretaria do Superior Tribunal de

Justiça, fixada pela resolução nº 19, de 03 de novembro de 1983, e

alterações posteriores, e adotada pela Resolução nº 2, de 14 de

abril de 1989, a Subsecretaria de Coordenação de Julgamentos e a

Coodenadoria do Plenário, previstas no art. 1º, II, A, 5 e 5.10, da

Resolução nº 19/83, bem como criadas a Subsecretaria da Corte

Especial, integrada pelas Divisões de Processamentos e de

Procedimentos Diversos, e a Coodenadoria da Corte Especial.

§ 1º Os cargos em comissão de Diretor de Subsecretaria, Código

STJ-DAS-101.4, e de Diretor de Coodenadoria, Código STJ-DAS-101.3,

do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do STJ, correspondentes

as Unidades extintas, ficam destinados, respectivamente, à

Subsecretaria da Corte Especial e à Coodenadoria da Corte Especial.

§ 2º São destinadas às Divisões de Processamentos e de Procedimentos

Diversos, integrantes da estrutura da Subsecretaria da Corte

Especial, dois cargos de Diretor de Divisão, Código STJ-DAS-101.3,

vagos em decorrência da definição de estrutura própria para o

Conselho da Justiça Federal.

§ 3º À Subsecretaria da Corte Especial compete dirigir, orientar e

executar as atividades relacionadas com o processamento dos feitos

de competência do respectivo órgão judicante, desde a distribuição

até a respectiva baixa, ressalvadas as atividades a cargo da

Coodenadoria da Corte Especial, na forma do disposto nas alíneas "a"

a "j" do  art. 53 do Regulamento do Serviços Administrativos,

aprovados pelo Ato nº 573, de 20 de junho de 1985, e adotado para o

Superior Tribunal de Justiça pela Resolução nº 2/89.

§ 4º À Coodenadoria da Corte Especial compete executar as

atividades constantes do art. 78 do Regulamento mencionado no artigo

anterior.

Art. 5º - Ao Diretor da Subsecretaria da Corte Especial, além das

responsabilidades previstas no art. 211, incumbe desempenhar as

atribuições constantes do art. 54, alínea "a", "n", "p", "q", "r",

"s", "t", e "v" do Regulamento dos Serviços a que se refere o art.

3º.

Art. 6º - Ao Diretor da Coodenadoria da Corte Especial, além das

responsabilidades previstas no art. 211, incumbe desempenhar as

atribuições constantes do art. 54, alíneas "d", "e", "f", "h", "i",



"j", "l", "m", e "o", do art. 79, alíneas "a", "b" e "m", ambos do

Regulamento dos Serviços do Ato nº 573/85.

Art. 7º - São destinadas à Subsecretaria da Corte Especial 2 funções

de Supervisor, 2 de Supervisor-Assistente e 1 de Auxiliar

Especializado, que fica transformada em Operador de Xerox, todas

integrantes da Tabela de Representação de Gabinete do Superior

Tribunal de Justiça, e pertencentes às Unidades extintas no art. 1º.

Art. 8º - São destinadas à Coodenadoria da Corte Especial 1 função

de Supervisor-Assistente e 1 de Auxiliar Especializado integrantes

da Tabela de Representação de Gabinete do Superior Tribunal de

Justiça, vagas em decorrência da definição de estrutura própria para

Conselho da Justiça Federal.

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo, ficam

transformadas em Supervisor-Assistente 2 funções de Auxiliar

Especializado, criadas pelo Ato nº 1031, de 21.12.87.

Art. 9º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
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