
ATOS DE 12 DE MARÇO DE 1991

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pelo Artigo 317 do Regimento Interno,

resolve:

Nº 555 - Art. 1º. Aprovar, 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, criada pela Resolução nº 12, de 16 de abril de 1990.

Art. 2º. Este Ato entrará em vigor da data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

MINISTRO WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO

PRESIDENTE

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DE APOIO E

ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA À PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE

JUSTIÇA

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 prestar-lhe  assessoria no desempenho de suas atribuições

legais e regimentais, inclusive no que concerne às funções de

auditoria e de representação oficial e social do Tribunal, bem como

executar atividades de apoio administrativo e de preparo e despacho

do expediente pessoal do Presidente (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 Transporte

2. Assessoria de Cerimonial e para Assuntos Internacionais

3. Assessoria de Comunicação Social

4. Assessoria Especial

5. Assessoria Técnica

6. Auditoria

7. Representação do STJ nos Estados do RJ e SP

8. Secretaria de Controle Interno

8.1. Gabinete

8.2. Divisão de Verificação e Análise

8.3. Divisão de Contabilização e Controle

Parágrafo Único. A finalidade e competência da Secretaria de
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Controle Interno, bem como as atribuições de seus dirigentes, serão

descritas em regulamento próprio.

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.

Parágrafo Único. Os 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 indicado, 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, desta 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 Subsecretaria da

Corte Especial, para processamento;

III - preparar e encaminhar a correspondência oficial do Gabinete,

bem como o expediente pessoal do Presidente;

IV - executar o expediente do Gabinete e os trabalhos relativos às

audiências do Presidente;

V - Manter arquivo de documentos recebidos e expedidos, zelando por

sua guarda e conservação;

VI - requisitar material permanente e de consumo, necessários à

execução das atividades administrativas da Secretaria Executiva;

VII - executar as tarefas de transporte e segurança pessoal do

Presidente, assim como de segurança do recinto do Gabinete;

VIII - implementar os serviços de copa da Presidência, dos Gabinetes

e dos órgãos julgadores, providenciando a aquisição de gêneros

alimentícios e fiscalizando seu preparo e distribuição;

IX - operar aparelhos de telecomunicação, recebendo e transmitindo

mensagens; e

X - executar qualquer outras atividades típicas da Unidade.

Art. 7º. Ao Serviço Especial de Transporte compete, além das
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providências acauteladoras da segurança no embarque e desembarque

dos Srs. Ministros, prestar assistência a Magistrados dos Tribunais

Regionais Federais, dos Tribunais de Justiça dos Estados e Tribunais

de Alçada, bem como a personalidades nacionais e estrangeiros em

visita de cortesia ou intercâmbio cultural com o Tribunal.

Art. 8º. À Assessoria de Cerimonial  e para Assuntos Internacionais

compete assegurar a observância das normas do cerimonial, referentes

a solenidades promovidas  pelo Tribunal, cuidar da representação

oficial e social do Presidente e prestar assistência em assuntos de

natureza e/ou alcance internacionais, no âmbito de sua atuação.

Art. 9º. À Assessoria de Comunicação Social compete prestar

assessoramento nas atividades de imprensa e relações públicas, bem

como no relacionamento com o Congresso Nacionale com a Administração

Pública em geral.

Art. 10. À Assessoria Especial compete prestar assessoramento à

Presidência, na definição do plano de ação e fixação das diretrizes

da administração (art. 322 do Regimento Interno), no desenvolvimento

de atividades de O&amp;M e na análise de assuntos administrativos que

lhe sejam submetidos.

Art. 11. À Assessoria Técnica compete prestar assessoramento às

Unidades de direção especializada da Secretaria do Tribunal, nas

áreas judiciária, administrativa, de informática, documentação,

saúde e em outras determinadas pelo Presidente.

Art. 12. À Auditoria compete desempenhar as atividades de auditoria

contábil, de programas, administrativa e de tomada de prestação de

contas de gestores, de responsáveis pela aplicação, utilização ou

guarda de dinheiros, valores e bens públicos, bem como de todo

aquele que, por ação ou omissão, der causa e perda, subtração,

extravio ou estrago de valores, bens e materiais de propriedade ou

responsabilidade da União, e, desta forma:

I - examinar os atos de gestão administrativa, através de auditorias

de tomada e prestação de contas, com base nos registros contábeis e

na documentação comprobatória das operações, com o propósito de

certificar a exatidão e a regularidade das contas e de comprovar a

eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos;

II - examinar licitações efetuadas, bem como a execução de

contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos

similares, emitindo pareceres;

III - realizar auditorias de tomada de contas anuais ou especiais,

dos responsáveis por bens e valores, certificando os resultados

apurados;

IV - auditar a execução de programas, projetos e atividades,
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avaliando o desempenho dos gestores quanto ao cumprimento das

políticas e diretrizes traçadas e verificando a sua compatibilidade

com o disposto na Lei de Meios e com a programação de desembolso

aprovada;

V - verificar a consistência e a segurança dos instrumentos  e

sistemas de guarda, conservação e controle dos bens e valores sob

jurisdição do Tribunal;

VI - analisar e avaliar a qualidade dos procedimentos contábeis e a

eficácia dos controles internos adotados;

VII - avaliar, em conjunto com outros órgãos especializados, a

operacionalidade  e a efetividade das unidades do Tribunal, bem como

a eficiência, a racionalidade de gestão, de organização dos métodos

de trabalho dos sistemas administrativos e de controle existentes;

VIII - elaborar estudos e propostas, visando aperfeiçoar as normas e

procedimentos de auditoria, bem como simplificar e padronizar

formulários e papéis de trabalho utilizados;

IX - acompanhar o cumprimento de diligências solicitadas pelos

órgãos de controle interno e externo;

X - articular-se com a Secretaria de Controle Interno, com vistas ao

funcionamento integrado e coordenado das atividades de administração

financeira, contabilidade e auditoria, no âmbito do Tribunal; e

XI - executar quaisquer outras atividades típicas da unidade.

Art. 13. À Representação do STJ nos Estados do Rio de Janeiro e São

Paulo compete prestar apoio administrativo aos membros do Tribunal

em objeto de serviço nos respectivos Estados.

CAPÍTULO IV

ATRIBUIÇÕES DOS TITULARES

Art. 14. Ao Secretário-Geral, além das responsabilidades e

atribuições previstas no Regulamento 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, oficialmente, com o Diretor-Geral ou Ministro

designado, autoridades nacionais e estrangeiras em visita ao

Tribunal;

V - manter contatos com autoridades de igual nível, aos 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
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decisão do Presidente;

VII - preparar relatórios específicos, quando solicitados pela

autoridade competente;

VIII - supervisionar eventuais programas habitacionais destinados a

servidores; e

IX - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas pela autoridade

superior.

Art. 15. Aos oficiais de Gabinete, além das responsabilidades e

atribuições previstas no Regulamento Geral, incumbe:

I - dirigir, orientar e acompanhar a execução dos trabalhos da

Secretaria Executiva, inclusive os datilográficos.

II - assistir o Secretário-Geral em assuntos da sua competência;

III - preparar e encaminhar a correspondência oficial do Gabinete,

bem como o expediente pessoal do Presidente;

IV - manter organizado 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

frequência;

X - articular-se com a Unidade competente, na execução dos trabalhos

de segurança e transporte do Presidente;

XI - supervisionar a execução do serviço especial de transporte;

XII - supervisionar os serviços de copeiragem da Presidência;

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; e

XIV - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas pela autoridade

superior.

Art. 16. Ao assessor designado para o Serviço Especial de

Transporte, além das responsabilidades e atribuições previstas no

Regulamento Geral, incumbe coordenar, sob a supervisão do Oficial de

Gabinete da Secretaria Executiva, as atividades inerentes ao

respectivo Serviço.

Art. 17. Ao Assessor do Ministro Presidente na área de Cerimonial e
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para Assuntos Internacionais, além das responsabilidades e

atribuições previstas no Regulamento Geral, incumbe:

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;

VI - elaborar, em articulação com a Secretaria Executiva do Gabinete

da Presidência, a agenda de representação oficial e social do

Presidente, compatibilizando-se com a agenda diária de audiência;

VII - organizar a agenda de viagens e visitas oficiais do

Presidente, obedecida a programação proposta;

VIII - assessorar o Secretário-Geral na recepção a autoridades

nacionais e estrangeiras em visita ao Tribunal;

IX - assessorar o Presidente nas audiências com autoridades e

visitantes do exterior, ou que versem sobre matéria internacional,

no âmbito da sua competência;

X - receber e acompanhar, quando indicado pelo Presidente ou por

autoridade superior, personalidades nacionais e estrangeiras em

visita ao Tribunal;

XI - organizar e manter atualizada lista de autoridades constituídas

dos Poderes da União, no âmbito da administração federal e estadual,

assim como das autoridades do Tribunal;

XII - manter registro dos nomes dos agentes diplomáticos, dos

representantes de organismos internacionais e agentes consulares

creditados no Brasil;

XIII - assegurar bom relacionamento com autoridades de igual nível,

nos outros Poderes e em todo o território nacional;

XIV - providenciar, junto do Ministério das Relações Exteriores,

concessão e/ou renovação de passaportes diplomáticos e solicitar

visto de entrada em países estrangeiros às Embaixadas sediadas no

Brasil;

XV - estabelecer ligação entre o Superior Tribunal de Justiça e a

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, as Missões

Diplomáticas, Repartições Consulares e Representações dos Organismos

Internacionais sediadas no Brasil;

XVI - prestar assistência em assuntos relativos a congressos,
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conferências e outros eventos internacionais realizados no Brasil ou

no Exterior;

XVII - promover intercâmbio com escolas de magistratura e congêneres

internacionais;

XVIII - recolher, junto a entidades estrangeiras, publicações

pertinentes ao Direito Comparado e ao funcionamento do Poder

Judiciário;

XIX - assegurar a ligação do Superior Tribunal de Justiça com órgãos

do judiciário de outros países; e

XX - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas pela autoridade

superior.

Art. 18. Aos Assessores Judiciários na área de Comunicação Social,

além das responsabilidades e atribuições previstas no Regulamento

Geral, incumbe:

A - na área de imprensa

I - analisar o noticiário, redigir, editar e divulgar matérias de

interesse do Tribunal;

II - zelar pela correta interpretação dos fatos ocorridos no

Tribunal, junto à imprensa escrita, falada e televisada;

III - acompanhar as notícias relacionadas ao 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 coordenar as entrevistas concedidas

à imprensa pelo Presidente, Ministros e demais autoridades do

Tribunal; e

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
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os veículos oficiais de divulgação e a imprensa em geral;

III - promover a distribuição do Relatório Anual das 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, no sentido de

promover visitas de estudantes de Direito ao Tribunal;

VII - elaborar, junto com a Subsecretaria de Desenvolvimento de

Recursos Humanos, 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 de clientela interna; e

IX - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas pela autoridade

superior.

C - na área de relações parlamentares e administrativas:

I - manter intercâmbio com o Congresso Nacional, com 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 atualizado, 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 Judiciário e o 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; e

VI - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas por autoridade

superior.

Art. 19. Aos Assessores do Ministro Presidente, integrantes da

Assessoria Especial, além das responsabilidades e atribuições
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previstas no Regulamento Geral, incumbe:

I - assessorar a Presidência na definição de planos de ação e

fixação de diretrizes para a administração do Tribunal;

II - promover estudos, analisar proposições e apresentar projetos

sobre a estrutura organizacional do Tribunal;

III - coordenar projetos sobre racionalização de métodos,

procedimentos e rotinas, junto às unidades administrativas do

Tribunal;

IV - interagir com a Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos

Humanos, com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas em

projetos de plano de carreira, remuneração e benefícios, bem como na

elaboração de instrumentos de avaliação de desempenho e de programas

de desenvolvimento funcional;

V - elaborar os regulamentos dos serviços administrativos do

Tribunal, zelando por sua permanente atualização;

VI - emitir parecer em processos administrativos que lhe sejam

submetidos, envolvendo aspectos controversos ou matéria nova;

VII - fazer pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial,

necessária à informação dos processos que lhe forem encaminhados;

VIII - elaborar anteprojetos de leis, atos normativos, resoluções e

instruções, bem como proceder à revisão final das respectivas

minutas, visando resguardar a coerência e uniformidade desses

instrumentos;

IX - elaborar, anualmente, o Relatório de Atividades do Tribunal,

observando os prazos regimentais; e

X - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas por autoridade

superior.

Art. 20. Aos Assessores Judiciários, integrantes da Assessoria

Técnica, além das responsabilidades e atribuições previstas no

Regulamento Geral, incumbe assessorar as unidades de direção

especializada da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, no

âmbito de sua área de atuação e de acordo com a correspondente

especialidade técnica, e, especificamente:

A - na área Judiciária

I - fazer pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial,

necessária à informação dos processos que lhe sejam submetidos;

II - examinar petições e preparar minutas de despachos nos processos

conclusos ao Presidente do Tribunal, constantes do expediente da

Secretaria; e

III - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas pela autoridade
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superior.

B - na área administrativa

I - emitir parecer em processos administrativos referentes a

contratos e licitações;

II - fazer pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial,

quando couber;

III - elaborar projetos de arquitetura, engenharia, lay-out dos

prédios do Tribunal, desenhos, especificações de obras, instalações

e equipamentos, inclusive orçamentos, que sirvam de base às

licitações;

IV - emitir parecer técnico sobre projetos de arquitetura, cálculo

de fundações e estruturas;

V - coordenar, sob a supervisão do Diretor da Secretaria à qual se

vincula administrativamente, projetos a serem desenvolvidos no

âmbito de sua área de atuação;

VI - avaliar a implantação e os resultados de projetos

desenvolvidos; e

VII - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas pela autoridade

superior.

C - na área de Informática:

I - coordenar, sob a supervisão do Diretor da Secretaria à qual se

vincula administrativamente, o planejamento de projetos referentes a

informática, administração de dados e de banco de dados,

teleprocessamento e análise de jurisprudência;

II - orientar, acompanhar e avaliar a implantação e os resultados

dos projetos desenvolvidos;

III - avaliar o desempenho técnico e operacional das unidades

integrantes da Secretaria;

IV - desenvolver junto às unidades administrativas do Tribunal,

projetos de organização e métodos, em interatuação com a Assessoria

Especial da Presidência;

V - colher subsídios para elaboração dos relatórios da área;

VI - emitir pareceres técnicos sobre assuntos da área de competência

da Secretaria de Informática; e

VII - desempenhar quaisquer outras atividades decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas pela autoridade

superior.

D - na área de documentação:

I - desenvolver e coordenar, sob a supervisão do Diretor da

Secretaria à qual se vincula administrativamente, projetos sobre

sistemas de informação, métodos de arquivamento e recuperação de
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documentos, em articulação com as unidades competentes;

II - estudar e propor medidas com vistas à divulgação dos serviços e

produtos disponíveis aos usuários e para intercâmbio com

instituições congêneres;

III - orientar, acompanhar e avaliar a implementação e os resultados

dos projetos desenvolvidos; e

IV - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas pela autoridade

superior.

E - na área de saúde:

I - desenvolver e coordenar, sob a supervisão do Diretor da

Secretaria à qual se vincula administrativamente, atividades e

programas do Plano de Assistência à Saúde de magistrados e

servidores do Tribunal, ativos e inativos, e respectivos

dependentes;

II - orientar, acompanhar e avaliar a implantação e os resultados

das atividades e programas desenvolvidos; e

III - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas pela autoridade

superior.

Art. 21. Ao auditor, além das responsabilidades e atribuições

previstas no Regulamento Geral, incumbe:

I - determinar a realização de auditoria nas unidades do Tribunal;

II - requisitar das unidades do Tribunal documentos e informações

necessárias à auditoria, estabelecendo prazo para a solução de

problemas levantados, bem como para o atendimento a diligências

solicitadas pelo Tribunal de Contas da União;

III - recomendar a instauração de inquérito administrativo sempre

que os relatórios de auditoria revelarem situações anormais, as

providências recomendadas aos gestores não forem oportunamente

tomadas ou as evidências de irregularidades aconselharem tal medida;

IV - comunicar às autoridades competentes os resultados apurados nas

auditorias realizadas, encaminhando, conjuntamente, os respectivos

relatórios, processos e certificados;

V - sugerir providências indispensáveis a resguardar o interesse

público e a probidade na aplicação do dinheiro e no uso dos bens

públicos, caso sejam constatadas irregularidades nas tomadas de

contas;

VI - propor a contratação de serviços eventuais de especialistas

para colaborar em programas e trabalhos de auditorias, quando o

campo de atuação, a natureza das atividades ou a complexidade

técnica da unidade ou objeto a ser auditado assim o exigir; e
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VII - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhe sejam cometidas pela autoridade

superior.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do

presente Regulamento serão solucionados pelo Secretário-Geral da

Presidência.
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