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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata de um estudo acerca da caracterização das estruturas 

organizacionais das unidades de informação dos tribunais superiores. Tais unidades 

têm em sua composição determinados tipos de estrutura organizacional que variam 

de acordo com o tribunal analisado. As descrições das estruturas organizacionais 

foram baseadas em documentos fornecidos pelas instituições e teve como base a 

fundamentação teórica. Explica e descreve os elementos necessários para a 

identificação dos fundamentos da estrutura organizacional. Aplica e expõe os 

elementos inerentes a estrutura dos chamados Centros de Documentação e das 

bibliotecas dos tribunais individualmente. 

 

Palavras-chave: Estruturas organizacionais; Tribunais Superiores; Unidades de 

Informação; Centros de Documentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research it is a study on the characterization of the organizational structures of 

the intelligence units of the higher courts. Such units have in their composition some 

types of organizations that vary according to the analyzed court. A description of the 

organizational structures were based on documents provided by the institutions and 

was based on theoretical basis. It explains and describes the elements necessary to 

identify the fundamentals of organizational structure. Apply and exposes the 

elements inherent in the structure of so-called documentation centers and libraries of 

the courts individually. 

 

Keywords: Organizational structures; Superior Courts; Information units; 

Documentation centers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Unidades de Informação em seu conceito tradicional são compostas 

por três pilares: a biblioteca, o arquivo e o museu. Neste trabalho de análise o 

foco principal dentre as Unidades de Informação será a biblioteca. De uma 

forma análoga podemos compara-la a uma grande empresa ou corporação, já 

que, sua maior incumbência é a prestação de produtos e serviços tendo como 

fim a satisfação do usuário. O ponto de diferenciação é com relação ao 

produto que oferece, as unidades informacionais ofertam a informação e tem 

como principal objetivo a busca e disseminação da mesma.  

Ao longo do tempo tais Unidades passaram a ser inseridas em 

diferentes contextos e ambientes, pois foi constatado a sua importância 

quanto à preservação da informação e memória. Um desses novos ambientes 

são os órgãos públicos onde destaca-se os Tribunais Superiores. 

Tais Tribunais são a terceira instância do Poder Judiciário e suas 

Unidades de Informação tem como principal característica atender a 

necessidade do usuário interno. Suas bibliotecas são especializadas ou como 

comumente chamadas bibliotecas jurídicas, normalmente o núcleo básico do 

acervo é formado por itens da área do direito. Segundo Miranda, D’Amore e 

Pinto (2013, p. 113)  

“[...] as bibliotecas jurídicas objetivam disseminar a informação jurídica, 

especialmente na esfera de suas instituições mantenedoras, com o intuito 

de subsidiar as decisões processuais em fluxo, como, também, auxiliar a 

todos os juristas na aplicação da justiça e até mesmo criar pensamento 

jurídico[...]”.  

O arquivo de um órgão do poder judiciário tomando por base a 

descrição do acervo documental dada pelo site institucional do Supremo 

Tribunal Federal é composta por processos originários, processos 

administrativos e processos históricos, além de ofícios e etc.. Já o museu ou 

memória institucional é composto por condecorações, documentos, 

fotografias históricas, entre outros, ou seja, todos os bens-históricos culturais 

do tribunal. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2015) 



18 

 

Tendo como base este cenário se fez necessário uma nova visão 

quanto à perspectiva gerencial. Um dos itens dessa concepção é a estrutura 

organizacional. Segundo Vasconcellos (2003, p. 3.) : 

[...] A estrutura de uma organização pode ser definida como o resultado de 

um processo através do qual a autoridade é distribuída, as atividades desde 

os níveis mais baixos até a Alta Administração são especificadas e um 

sistema de comunicação é delineado permitindo que as pessoas realizem 

as atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para o atingimento 

dos objetivos organizacionais. 

A estrutura auxilia o funcionamento das tarefas de uma forma eficiente 

e eficaz, pois normatiza as funções e atividades que cada setor deve exercer 

facilitando o entendimento quanto a operacionalidade do serviço para o 

alcance dos objetivos e metas. 

As estruturas organizacionais são compostas por certos aspectos e 

características que se desdobram em tipos e cada qual possui vantagens e 

desvantagens.  

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

As Unidades de Informação sofrem grande influência pelo ambiente 

onde estão inseridas, já que, se têm uma relação de dependência quanto ao 

órgão do qual fazem parte, nesse caso, dos Tribunais Superiores. Figueiredo 

(1979 p. 10) afirma que: 

[...] pelo fato de que as organizações as quais elas pertencem terem 

objetivos específicos, e estes objetivos, por sua vez, devem nortear todas 

as atividades da biblioteca, dentro das áreas de conhecimento abrangido 

pela empresa a qual ela serve. 

 Portanto, a estruturação das funções e responsabilidades desses 

centros de informação adquire aspectos específicos, atendendo a política e 

missão do Tribunal. 
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Com isso a autonomia das Unidades Informacionais pode ser 

prejudicada, já que, podem se tornar inflexíveis e ter o caráter dinâmico da 

informação influenciado. 

 Apresentado este quadro a presente pesquisa teve como intenção 

responder o seguinte questionamento: quais são as características da 

estrutura organizacional no âmbito das Unidades de Informação no ambiente 

dos Tribunais Superiores? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar e analisar características das estruturas organizacionais das 

unidades de informação dos Tribunais Superiores do Poder Judiciário. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar, com base na literatura, aspectos que caracterizem as 

estruturas organizacionais. 

 Levantar as estruturas organizacionais das unidades de informação e 

seu posicionamento na estrutura da organização como um todo.  

 Descrever as características organizacionais das unidades de 

informação. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho busca contribuir através da exposição da importância e 

influência que a estrutura organizacional exerce no âmbito da Unidade de 

Informação. Já que, no poder judiciário é perceptível o papel de administrador 

que o bibliotecário desempenha.  

A biblioteconomia assim como a sociedade e a informação passa por 

transformações e evoluções. Antigamente a função do bibliotecário se 

resumia a catalogar e guardar livros nas estantes, atividades meramente 

técnicas. Com o avanço da tecnologia necessitou-se que o profissional da 

área aprendesse a utilizar e fornecer a informação em diversos suportes e se 

constatou a imprescindibilidade que o mesmo tem em desempenhar o papel 

de gerenciador da informação.  

Segundo Chiavenato (2003, p. 3) “a administração é imprescindível 

para o sucesso de uma organização”. Dito isso, o gerenciamento de 

instituições sempre foi uma particularidade do curso de administração, tais 

profissionais desenvolvem competências gerenciais e aprendem que quando 

definem estratégias, metas, objetivos e elaboram planejamentos formais 

estão contribuindo para o êxito de uma empresa ou organização. 

Com isso é primordial que o profissional da informação administre e 

organize uma biblioteca como um todo e não apenas os livros na estante. 

Implica em administrar recursos tanto humanos quanto materiais, assim 

como, estruturar tarefas e atividades. 

Sendo assim ter conhecimento quanto às características e tipos de 

estrutura organizacional é imprescindível, já que, a mesma é um dos pilares 

do planejamento, é através dela que o bibliotecário formaliza todas as suas 

atividades, distribui funções e constrói hierarquias de comando ajudando 

assim a construir uma gestão eficiente e eficaz de um sistema de informação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura foi mapeada em cinco grandes tópicos que 

seguem de forma evolutiva a construção, ramificação e delimitação da 

estrutura organizacional visando o entendimento da mesma em unidades de 

informação. São eles: 

 Organização como função administrativa 

 Estrutura organizacional 

 Unidades de Informações como organizações 

 Organização em unidades de informação 

 Estrutura organizacional em unidades de informação 

 

 

2.1 Organização como função administrativa 

 

Chiavenato (2003) esclarece que na administração a organização 

adquire um caráter homônimo e de interligação. A primeira interpretação de 

organização é definida como uma entidade que exerce atividades e funções 

tendo como fim alcançar objetivos e metas. Para atingir tais propósitos é 

necessário que a mesma possua organização, mas na perspectiva de função 

administrativa. 

A função administrativa pode ser descrita como métodos e esforços 

para o alcance satisfatório da real missão de uma entidade. São 

destrinchadas em quatro funções, além da organização são compostas pelo: 

 Planejamento: é a elaboração de diretrizes para o 

funcionamento de cada divisão de uma organização; 

 Controle: tem como objetivo analisar se todas as diretrizes e 

metas propostas pelo planejamento tiveram resultados 

satisfatórios;  

 Direção: é a coordenação das atividades e tarefas executadas 

pelos funcionários.  
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Tomando a organização como função administrativa ela pode ser 

definida como “o ato de organizar, estruturar e alocar os recursos, definir os 

órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer as atribuições e 

relações entre eles”. (CHIAVENATO, 2003, p. 86) 

 

 

2.1.1 Tipos de Organização 

 

 Seguindo o aspecto de organização como forma de estruturação dá-se 

a divisão em duas facetas organizacionais chamadas de: organização 

informal e organização formal. 

 

2.1.1.1 Organização Formal 

 

 A organização formal pode ser definida como “à estrutura de relações 

entre pessoas, planejada no sentido de facilitar a realização dos objetivos 

globais da organização”. (CHIAVENATO, 1999, p. 176) 

Assim determina a função e subordinação de uma seção ou secretaria, 

ou seja, tem um caráter hierárquico auxiliada pelo organograma e desenho 

organizacional.  

 

2.1.1.2 Organização Informal 

 

 A informal não é auxiliada por um documento ou organograma é 

resultado da interação social espontânea dos funcionários da entidade, algo 

surgido da empatia ou falta dela, ou seja, é o relacionamento entre os 

indivíduos da organização. (CHIAVENATO, 1999) 

 

 



23 

 

2.1.2 Níveis hierárquicos ou organizacionais 

 

Os níveis hierárquicos ou organizacionais são a distribuição dos 

administradores dentro de uma organização. É através destes níveis que 

são realizados a divisão de funções e atividades destinadas a cada 

administrador. Sua representação é feita através de uma pirâmide composta 

por três níveis. (CHIAVENATO, 2003) 

 

2.1.2.1 Nível estratégico 

 

É o nível mais elevado na hierarquia da organização, sua composição 

é integrada pelo mais alto cargo de chefia, normalmente formado pelo 

presidente e diretores da organização. A eles é atribuído o poder de 

estabelecer metas e objetivos que devem ser seguidos por todos os níveis 

hierárquicos, portanto, suas decisões influenciam todo o processo produtivo 

da instituição. (CHIAVENATO, 2003) 

 

2.1.2.2 Nível tático 

 

Composto pelos gerentes de departamentos ou seções tem como 

principal função aplicar as decisões tomadas pelo nível anterior através da 

coordenação de atividades e construção de diretrizes para atingir o objetivo 

final. (CHIAVENATO, 2003) 

 

2.1.2.3 Nível operacional 

 

Considerado o nível mais baixo da organização, sua localização fica na 

base da pirâmide. É composto pelos chefes ou supervisores de produção, já 
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que, suas atividades se baseiam na aplicação das diretrizes para a produção 

de produtos e serviços. (CHIAVENATO, 2003) 

 

Figura 1 - Níveis hierárquicos 

 

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, p.253, 2003. 

 

 

2.2 Estrutura organizacional 

 

A estrutura organizacional pode ser descrita como o resultado da 

definição dos níveis de hierarquia de comando de uma organização. Assim há 

a determinação de funções e tarefas para cada departamento e a autoridade 

é estabelecida e demarcada a quem compete. Para Marques de Oliveira a 

estrutura é (2003, p. 39-67): 

“[...]formada em decorrência de diferentes combinações dos mecanismos de 

padronização, coordenação, formalização, especialização, 

departamentalização e centralização. Estes fatores formam a burocracia de 

uma organização. O grau destes fatores empregados por uma organização 

dita o tipo de estrutura que irá prevalecer. ” 

Na visão de Stueart e Moran (2002, p. 127, tradução nossa) “a 

estrutura das organizações é a fonte de como a responsabilidade é 

distribuída, e como as funções individuais são coordenadas, e como a 

informação é oficialmente disseminada”. 

Segundo Daft (2010, p. 16) e Vasconcellos (2003) toda organização é 

composta e descrita por aspectos estruturais. São eles: 

Estratégico

Tático

Operacional



25 

 

 Formalização: trata-se de documentos formais, como 

manuais, normas, procedimentos a respeito do 

funcionamento da organização. Se for muito alto torna-se 

burocrático e se for muito baixo pode ocorrer a geração 

de conflitos. 

 Especialização: é a divisão das atividades que cada 

funcionário ou grupo irá desempenhar.  

 Hierarquia de autoridade: trata-se da hierarquia entre os 

níveis propostos no organograma. 

 Centralização e descentralização da autoridade: o poder 

de tomada de decisão seguindo a hierarquização. Refere-

se as decisões tomadas para o funcionamento da 

organização. Se for muito centralizado no topo da 

hierarquia pode ocorrer uma sobrecarga, mas quando há 

uma descentralização excessiva pode resultar em falta de 

coordenação. 

 Profissionalismo: a qualificação dos profissionais para 

exercer suas tarefas. 

 Coeficientes de Pessoal: é a lotação de cada funcionário 

em determinado departamento. 

 Níveis hierárquicos: está relacionado a amplitude de 

controle, já que se um chefe comanda menos 

funcionários são necessárias a divisão e a criação de 

mais unidades de comando. 

 Áreas de apoio: são a reprografia, a T.I., que 

normalmente atendem toda a instituição. 

 Assessorias: quando é necessário o assessoramento a 

algum cargo ou departamento, ocorre principalmente em 

órgãos públicos. 

Estes aspectos são condensados em dois tipos de abordagens da estrutura 

organizacional: a especialização vertical e a especialização horizontal. 
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2.2.1 Especialização vertical 

 

A especialização vertical ou estrutura vertical é o conjunto de três fatores 

essenciais e interdependentes: a hierarquia administrativa, a amplitude de controle e 

o grau de centralização ou descentralização. 

 

2.2.1.1 Hierarquia administrativa 

 

São os níveis organizacionais adotados para a execução de tarefas 

e metas de forma eficiente e eficaz, tais níveis são dispostos de forma 

hierárquica estabelecendo as divisões e distribuição de atividades. 

Segundo Maximiano (2000, p. 276) 

[...] as pessoas que estão em determinado nível são gerentes que têm 

autoridade sobre as que estão abaixo. Inversamente, em qualquer nível, as 

pessoas têm responsabilidades e prestam contas para as que estão acima 

(ou reportam-se para as que estão acima). Essa disposição de autoridade 

em níveis chama-se hierarquia ou cadeia de comando. 

A hierarquia administrativa é destrinchada em três vertentes:  o 

principio escalar, a autoridade e a delegação. 

 Princípio escalar: consiste nos níveis de autoridade, ou seja, a 

medida que se sobe na hierarquia da organização a 

autoridade aumenta e à medida que se desce nos níveis 

hierárquicos da organização a autoridade diminui. 

(MAXIMIANO, 2000) 

 Autoridade: a autoridade em uma organização adquire 

significados distintos quanto a sua atribuição. Pode ser 

delegada pela posição que o administrador possui na 

organização, já que, assim foi determinado e, portanto, os 

subordinados acreditam que os seus superiores têm o direito 

a dar ordens e determinar tarefas e autoridade seguindo o 
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poder da pirâmide hierárquica, onde as posições do topo 

detêm a maior autoridade. (MAXIMIANO, 2000) 

 Delegação: ocorre quando há a transferência de autoridade e 

responsabilidade, ou seja, o indivíduo no mais alto grau 

hierárquico delega o poder de autoridade a seus 

subordinados. Consiste em dar autonomia ao funcionário 

escolhido para desempenhar tal função. (MAXIMIANO, 2000) 

Na maioria das organizações a delegação é um dos pontos 

fracos, pois, existe um certo receio e falta de confiança em seus 

subordinados, em alguns casos não há a delegação de autoridade e 

quando feita é de forma contrariada. 

 

2.2.1.2 Amplitude de controle 

 

Representa o número de funcionários subordinados a um gerente. 

Portanto, se um administrador tiver um número grande de funcionários 

para monitorar a amplitude de controle será alta. Quanto menor o número 

de funcionários para supervisionar mais baixa será a amplitude. 

Não existe um número determinado de subordinados que um 

gerente deve supervisionar, normalmente, cada tipo de organização conta 

com uma variação desse número. (MAXIMIANO, 2000) 

Stueart e Moran (2002, p. 164, tradução nossa) afirmam que,  

Um dos critérios utilizados para determinar o número de pessoas que um 

gerente pode gerenciar de forma adequada é o número e a variedade de 

tarefas que estão sendo gerenciados. Se as atividades das unidades 

atribuídas a um gestor são semelhantes, a amplitude de controle pode ser 

aumentada. Se as atividades variam amplamente e exigem um 

conhecimento mais profundo, a amplitude de controle deve ser diminuída 

[...] 
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Já Maximiano (2000) complementa que a amplitude de controle 

pode ser dividida em dois aspectos estruturais quanto ao número de 

funcionários subordinados a um chefe. São elas: 

Estrutura achatada: esta estrutura é caracterizada por possuir um 

grande número de subordinados a um chefe. Quando isso ocorre a 

amplitude de controle é considerada alta. A vantagem da amplitude alta é 

que ocorre uma redução de custos e os funcionários são mais 

independentes para agir e tomar decisões, mas em contrapartida existem 

poucas oportunidades de promoções para os funcionários. (MAXIMIANO, 

2000) 

 

Figura 2 - Estrutura achatada 

 

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, p. 379, 1999. 

 

 

Estrutura alta: composta por um pequeno número de subordinados 

para cada chefe. Com isso adquire a característica de amplitude de 

controle baixa, o que acarreta uma desvantagem quanto ao poder de 

supervisão e comando do chefe, já que é detectado uma falha na 

comunicação para a descrição e transmissão de tarefas, mas ao contrário 

da estrutura achatada as oportunidades de promoções para os 

funcionários são altas. (MAXIMIANO, 2000). 

 

A

B C D
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Figura 3 - Estrutura alta 

 

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, p. 379, 1999. 

 

 

2.2.1.3 Grau de centralização ou descentralização 

 

Trata-se da autoridade de controle. A organização que compete a 

tomada de decisão ao topo da hierarquia administrativa exerce o grau de 

centralização. Quando as decisões são distribuídas e atribuídas aos 

níveis subordinados ao topo administrativo é desempenhado a 

descentralização. 

Stueart e Moran (2002, p. 161, tradução nossa) definem 

centralização e descentralização como: 

[...] as organizações caracterizadas por um alto grau de retenção de poder, 

funções e autoridade pela gestão que está no topo são centralizadas; 

aqueles marcados por um alto grau de delegação de funções, poder e 

autoridade em níveis inferiores da organização são descentralizados. 

A principal vantagem que a descentralização oferece é a 

estimulação dos funcionários a proatividade e a serem críticos quanto ao 

bem da organização como um todo, pois proporciona a tomada de 
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decisões aos demais indivíduos da pirâmide hierárquica, já que 

reconhece a importância da delegação de funções. 

Quanto a centralização uma das vantagens mais perceptíveis é o 

fato que os gerentes têm um maior controle das decisões que são 

instituídas, ou seja, eles sempre sabem quais decisões foram tomadas e 

o motivo de suas escolhas. 

 

2.2.2 Especialização horizontal 

 

A especialização horizontal é composta pelos tipos de 

departamentalização. 

 

2.2.2.1 Departamentalização  

 

A departamentalização é um dos processos essenciais para a estrutura 

organizacional. 

 Pode ser definida como as divisões de forma hierárquicas de grupos de 

funcionários em unidades administrativas. Essas unidades podem ser 

divididas conforme a necessidade da instituição e agrupadas em unidades 

maiores, seguindo uma espécie de pirâmide hierárquica. (VASCONCELLOS, 

2003) 

A departamentalização é dividida em tipos, existem a funcional, a 

geográfica, por processo, por clientes, por produtos, por período e pela 

amplitude de controle. A seguir estão elencados e definidos tais tipos de 

acordo com Chiavenato (1999): 

1 Funcional – caracteriza-se pelo agrupamento de indivíduos 

com a mesma formação ou conhecimento de determinado 

área. Caracterizando uma de suas maiores vantagens que o 

alto grau de especialização. 
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2 Geográfica – Ocorre em casos onde existam filiais das 

organizações, assim os departamentos são subordinados de 

acordo com cada filial. 

3 Por processo – É a divisão por atividade. Por exemplo, no 

processo de montagem de automóveis, assim é dividido em 

pintura, montagem e etc. 

4 Por clientes – Refere-se para quando a organização lida com 

diferentes tipos de clientes e é necessário o agrupamento de 

funcionários para o atendimento específico de determinado 

usuário.  

5 Por produtos – é o agrupamento na mesma unidade de 

indivíduos que são responsáveis pelo mesmo tipo de produto 

ou serviço. 

6 Por período – é quando a organização trabalha em turnos, ou 

seja, existem equipes de funcionários com a mesma função, 

mas que trabalha em turnos opostos. 

7 Pela amplitude de controle –são quando as unidades são 

formadas de acordo com o número de indivíduos que a 

chefia é capaz de coordenar. 

 

Ressalta-se que normalmente os tipos de estrutura são equivalentes a 

alguns tipos de departamentalização, pois é através dela que ocorre o 

fracionamento da estrutura organizacional em diversas vertentes. Alguns 

autores afirmam que as estruturas mais comuns ou também chamadas 

estruturas tradicionais seguem os tipos de departamentalização citados 

acima.  

 

2.2.3 Tipos de estrutura organizacional 

 

2.2.3.1 Estrutura linear 
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A estrutura linear pode ser considerada a mais antiga, é estritamente 

hierárquica. Na cadeia de comando as decisões são centralizadas e tomadas 

pela chefia e repassadas aos subordinados, assim, assume a forma piramidal 

onde cada superior exerce absoluta autoridade sobre o seu subordinado.  

 

Figura 4 - Estrutura Linear 

 

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, p. 371, 1999. 

 

 

 Vantagens 

 

A estrutura linear é facilmente compreendida e implementada, já que, 

ocorre uma clareza quanto a responsabilidade de cada unidade. 

(CHIAVENATO, 1999) 

 

 Desvantagens 

 

Como a autoridade é baseada no comando único torna-se inflexível e 

os funcionários hesitam em tomar a iniciativa, deixam de ser proativos. 

(CHIAVENATO, 1999) 

Presidente

Gerente

Subordinado



33 

 

2.2.3.2 Estrutura funcional 

 

A estrutura funcional é a mais utilizada nas organizações, sua divisão é 

feita de forma com que cada departamento seja agrupado pela especialização 

ou técnica de seus funcionários. Com isso a alta administração da 

organização descentraliza as decisões, incumbindo-as a unidade 

especializada que melhor irá defini-las. A descentralização conforme Meffe 

(2006) e Chiavenato (2003) é uma das características da estrutura funcional, 

pois distribui a tomada de decisão aos departamentos propícios para a sua 

execução. 

De acordo com Bryson (1990, p. 151, tradução nossa):  

Os membros de cada departamento adotam valores, metas e orientações 

de cada função particular através de suas habilidades especializadas e 

também das diferentes metas e orientações. Mesmo com forças-tarefas 

integradoras, a fidelidade primordial dos funcionários ainda será em direção 

aos objetivos de seus próprios departamentos, em vez da cooperação com 

outros departamentos [...] 

  Chiavenato (2003, p. 189) complementa: 

Cada subordinado reporta-se a muitos superiores, simultaneamente, porém 

reporta-se a cada um deles somente nos assuntos da especialidade de 

cada um. Nenhum superior tem autoridade total sobre os subordinados, 

mas autoridade parcial e relativa, decorrente da sua especialidade [...] 
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Figura 5 - Estrutura funcional 

 

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, p. 401, 1999. 

 

 

 Vantagens 

 

A principal vantagem da estrutura funcional é de que cada 

departamento é composto por indivíduos com a mesma capacidade técnica, 

ou seja, todos compartilham do mesmo conhecimento. Pode ser citado como 

vantajoso também o fato de que os funcionários exercem a mesma tarefa 

fazendo com que os custos operacionais sejam baixos, pois, a tarefa é feita 

em conjunto. (CHIAVENATO, 1999) 

 

 Desvantagens 

 

Cada departamento possui sua tarefa específica que integra um 

objetivo, um produto maior, portanto, é difícil que alguém assuma sua parcela 

de responsabilidade, além disso, a comunicação e integração entre os 

departamentos são lentas, pois, as prioridades são diferentes, assim, pode 

haver falha na entrega de um produto final. Outra desvantagem aparente é 

que cada unidade tem conhecimento específico apenas da sua função não 

President
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sabendo o processo operacional de outra gerência, tornando mais difícil a 

substituição de funcionários quando necessário. (CHIAVENATO, 1999) 

 

2.2.3.3 Estrutura divisional 

 

A estrutura divisional pode seguir algumas abordagens departamentais, 

pode ser baseada em produtos, projetos, clientes, áreas geográficas e 

processos. 

Segundo Chiavenato (1999) e Daft (2010) as unidades são agrupadas 

fundamentando-se nos resultados organizacionais. 

Na estrutura cada divisão é autossuficiente, ou seja, cada uma tem os 

seus próprios departamentos necessários para a produção de um 

determinado produto ou serviço. Ainda segundo Chiavenato (1999): 

[...]Cada divisão produz um determinado resultado ou saída – produto, 

projeto ou serviço – e é composta de vários departamentos, que são 

duplicados nas várias divisões [...] 

 Este tipo de estrutura é normalmente utilizado nas multinacionais, 

como Ambev, PepsiCo, Johnson&Johnson, entre outras. Tais empresas 

possuem diferentes produtos e serviços e conta com unidades operacionais 

separadas, portanto, é necessário que cada unidade possua seus próprios 

departamentos funcionais para a produção de determinado produto. (Daft, 

2010) 
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Figura 6 - Estrutura Divisional 

 

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, p. 401, 1999. 

 

 

 Vantagens 

 

 Como cada unidade é autossuficiente a tomada de decisão é 

descentralizada, pois cada divisão tem autonomia para decidir alguma 

questão. Outro ponto forte é adaptação que cada divisão assume de acordo 

com o produto, cliente e ambiente. (CHIAVENATO, 1999) 

  

 Desvantagens 

 

 Por ocorrer duplicação de departamentos em cada divisão a 

organização têm a necessidade de duplicar seus recursos, tanto humanos 

quanto materiais e cada unidade acaba competindo com a outra para 

conseguir os melhores bens.O controle da alta administração pode ser 

prejudicado e enfraquecido, já que, existe um número maior de divisões e 

departamentos para comandar. (CHIAVENATO, 1999) 

2.2.3.4 Estrutura linha-staff 
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Esta estrutura é a fusão da estrutura linear com a estrutura funcional, 

formada pela linha que são os departamentos responsáveis pela execução 

das principais tarefas da organização. Tais unidades são assessoradas pelo 

staff, que funcionam como uma consultoria para auxiliar a realização dos 

serviços da entidade, ainda assim, há a predominância dos aspectos lineares. 

(CHIAVENATO, 1999) 

Chiavenato (1999, p. 375) mostra que o staff desempenha serviços em 

forma de consultorias jurídicas, monitoramento de atividades, levantamento 

de dados, planejamentos e controles do orçamento, produção e qualidade, 

dentre outros. 

 

Figura 7 - Estrutura linha-staff 

 

 

 

Fonte: Página da internet “Sistemas de Informação”1 

 

 Vantagens 

                                                           
1 Disponível em: http://sisdinf.blogspot.com.br/2010/05/estrutura-funcional.html. Acesso em jun. 2015. 
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A principal vantagem é a que os órgãos de staff têm como principal 

função fornecer serviços especializados através do assessoramento aos 

órgãos de linha que executam as atividades. (CHIAVENATO, 1999) 

 

 Desvantagens 

 

O conflito e a falta de equilíbrio entre os órgãos de linha e os órgãos de 

staff são uma das principais desvantagens desta estrutura, isto ocorre, porque 

um não tem autoridade sobre o outro. (CHIAVENATO, 1999) 

 

2.2.3.5 Estrutura em rede 

 

Tem como principal característica a terceirização, onde determinados 

serviços e funções são delegados a outras empresas. (DAFT, 2010) 

Consiste em um escritório central e o restante das unidades estão 

espalhadas em outros locais, normalmente em diferentes países. Estas 

unidades enviam os dados da produção dos serviços e produtos virtualmente, 

ou seja, a troca de informação é feita através de redes. Por este motivo é 

representada pelo organograma na forma de estrela, pois não existe 

hierarquia. (DAFT, 2010) 

Para modo de exemplificação é quando uma organização contrata os 

serviços de uma empresa para desempenhar a função de produção e também 

contrata uma empresa para executar a logística de distribuição do produto e 

assim sucessivamente, sendo que tais empresas estão em diferentes regiões. 
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Figura 8 - Estrutura em redes 

 

Fonte: Adaptado de DAFT, p.113, 2010. 

 

 

 Vantagens 

 

A estrutura em rede proporciona a competitividade global, porque 

utiliza de empresas terceirizadas em diferentes lugares, portanto, a 

distribuição dos seus produtos e serviços também pode ser feita em diversos 

países. Outra vantagem aparente é que os custos administrativos são baixos, 

pois não possui hierarquia e não é necessário o auxílio de especialistas ou 

assessores. (CHIAVENATO, 1999.DAFT, 2010) 

 

 Desvantagens 

 

O controle dos funcionários e das atividades por ser terceirizado é mais 

suscetível a uma falha na organização e entrega do produto ou serviço. 

(CHIAVENATO, 1999. DAFT, 2010) 
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2.2.3.6 Estrutura Matricial 

 

A estrutura matricial surgiu para solucionar o problema que se tinha 

quando era necessário que houvesse interação entre as atividades da 

estrutura funcional. Percebeu-se que as outras estruturas tradicionais não 

iriam suprir a necessidade da organização. 

Para Vasconcellos (1982, p. 53) estrutura matricial é “quando duas ou 

mais formas de estrutura são utilizadas simultaneamente sobre os mesmos 

membros de uma organização, a estrutura resultante chama-se matricial” 

Na estrutura matricial ocorre o fluxo de informação ou comunicação 

tanto verticalmente quanto horizontalmente, ou seja, a autoridade dos 

gerentes é equilibrada e tem-se o mesmo nível hierárquico.  

Com isso ocorre o que é chamado de autoridade dual que facilita a 

adaptação ao ambiente e a solução de problemas inesperados, mas uma das 

desvantagens é que os funcionários do nível operacional se reportam a dois 

chefes e pode ocorrer conflitos com relação a que tarefas devem ser 

prioridade, gerando confusão. (DAFT, 2010) 

Com isso surgiu dois tipos de estruturas matriciais: a funcional e a de 

produtos.  

[...] Em uma matriz funcional, os chefes funcionais detêm a autoridade 

primária e os gerentes de produto ou projeto simplesmente coordenam as 

atividades de produto. Em uma matriz de produtos, ao contrário os gerentes 

de projeto ou produto detêm a autoridade primária e os gerentes funcionais 

simplesmente alocam projetos para o pessoal técnico e fornecem 

consultoria especializada à medida que é necessária. (DAFT, 2010, p. 104-

105) 

 Atualmente algumas entidades utilizam desse tipo de matrizes, como 

empresas, bancos, entre outros. 
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Figura 9 - Estrutura Matricial 

 

Fonte: Adaptado de DAFT, p.104, 2010. 

 

 

2.3 Unidades de Informações como organizações 

 

As Unidades Informacionais passaram por evoluções com relação ao seu 

conceito e sua forma de organização. Começaram a ser encaradas como 

empresas ou corporações, pela razão da similaridade do objetivo de prestar 

produtos e serviços com fins a satisfazer a necessidade do usuário (cliente), 

necessidade essa que é a informação. 

Maciel e Mendonça (2000, p. 7) afirmam que: 

[...] A biblioteca deve ser vista como uma organização, como uma empresa, 

a maioria das vezes, com fins não-lucrativos, como resultados programados 
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e avaliados constantemente. Acredita-se que esta seja uma estratégia que 

possibilitaria à biblioteca competir, com maior acerto, no ambiente de 

inovações e incertezas que caracterizam o período .[...] 

 

Esta visão da unidade informacional como uma organização derivada 

da perspectiva administrativa, auxilia o gestor da informação a identificar a 

estrutura da biblioteca e assim através da mesma, realizar um estudo quanto 

aos objetivos e metas da instituição. É através da estrutura organizacional 

que é delimitado todos os procedimentos, responsabilidades e tarefas 

necessárias para o cumprimento da missão da unidade de informação. 

Após a constatação que a biblioteca é uma organização, torna-se 

necessário analisar em que tipo ela enquadra-se.  

As bibliotecas são organizações formais que tem características 

comuns aos outros tipos de organizações, mas com algumas características 

peculiares. Algumas delas segundo Stueart e Moran (2002, p. 133, tradução 

nossa) são: 

 Fornecimento de informação e não de um produto concreto e 

tangível; 

 São agências de serviços e não tem fins lucrativos; 

 Desempenha uma função de guia e orientação ao usuário; 

 Provem um serviço profissional sem muitas vezes criar uma 

relação contínua com o usuário, pois o usuário depende de qual 

profissional está disponível no momento da visita. 

 Seus objetivos não são tão claros quanto o de outras 

organizações; 

 Por ter acumulado ao longo da história conceitos, funções e 

metodologias que direcionaram para uma estrutura rígida e 

inflexível, tem-se uma resistência a mudança; 

 Integram grandes instituições, não são independentes do ponto 

de vista empresarial. Compõem a estrutura de universidades, 

escolas, órgãos públicos e etc. 

 São suscetíveis a pressão de questões políticas, já que são 

dependentes. 
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Portanto, as unidades de informação são avaliadas pelo serviço que 

fornecem ao usuário, pelo efeito que provocam no mesmo através do 

atendimento da necessidade da informação. Mas, deve-se lembrar que as 

bibliotecas, centros de informação, entre outros, tratam e processam a 

informação em diversos suportes, assim, estão sujeitos ao sucesso ou 

fracasso em prover esses documentos para os usuários. 

 

 

2.4 Organização em unidades de informação 

 

A biblioteca assim como qualquer outra organização se baseia no 

cumprimento da sua missão, que se resume a busca e disseminação da 

informação. Para que isto ocorra de forma eficiente e eficaz é necessário 

organizar as funções e tarefas desta unidade. 

As funções biblioteconômicas que são inerentes a estrutura 

organizacional de todo modelo de biblioteca foram esquematizadas por 

Ferreira (1977, p. 21 apud MACIEL; MENDONÇA, 2000, p. 15) e são 

fundamentadas em três correntes: formação, desenvolvimento e organização 

das coleções, dinamização do uso das coleções e funções gerenciais. A 

seguir estão dispostas tais correntes e suas divisões de acordo com Ferreira 

(1977 apud MACIEL; MENDONÇA, 2000): 

 

2.4.1 Formação, desenvolvimento e organização das coleções 

 

As tarefas desempenhadas nessa fase caracterizam-se pela 

operacionalidade, ou seja, é a base para o desenvolvimento dos demais 

serviços oferecidos pela unidade informacional.  

Maciel e Mendonça (2000, p.16) sugerem que: 

 O processo de formação, desenvolvimento e organização das coleções, de 

um modo geral, deve ser encarado e equacionado como uma atividade de 

planejamento, onde o reconhecimento da comunidade a ser servida e suas 

características culturais e informacionais, oferecerá a base necessária e 

coerente para o estabelecimento de políticas de seleção, para as decisões 

relativas ao processamento técnico dos documentos e ao seu adequado 

armazenamento. 
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2.4.1.1 Planejamento e elaboração de políticas  

 

 Constitui o estudo de usuários que tem por objetivo analisar o perfil da 

comunidade, descrevendo seus principais interesses e opiniões quanto a 

biblioteca, a leitura e a informação, assim, será feito uma política norteando 

o que deverá compor o acervo da unidade de informação.  

 

2.4.1.2 Seleção 

 

 Trata-se da função responsável pela composição do acervo. Através 

dela é feita a escolha das obras seguindo uma política de seleção já pré-

estabelecida, composta por critérios quanto ao suporte – livros, folhetos, 

revistas. - E quanto ao conteúdo – assunto de interesse da biblioteca, 

núcleo básico e etc. 

 

2.4.1.3 Aquisição 

 

 Consiste no seguimento da seleção. Sua atribuição é adquirir as obras 

resultantes do sistema de seleção por meio do processo de compra, 

doação ou intercâmbio. 

 É necessário que o profissional da informação adquira algumas 

responsabilidades como: escolha do fornecedor, elaboração de contratos e 

licitações, controle do orçamento e etc. 

 

2.4.1.4 Organização das coleções 
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Fundamenta-se no processamento técnico e em todos os 

procedimentos constantes no mesmo. Maciel e Mendonça (2000, p. 25) 

afirmam que:  

Consiste no processamento técnico das coleções: a análise temática 

(classificação, indexação etc.) e a análise descritiva (catalogação), de cada 

unidade documental adquirida, de modo a facilitar o seu acesso, 

localização, utilização e futuro intercâmbio. Inclui o preparo do material para 

circulação visando futuro controle de uso. O armazenamento das coleções e 

o seu adequado arranjo no espaço físico disponível é, também, uma etapa 

deste processo. 

 

2.4.1.5 Processamento técnico 

 

É uma das funções de maior importância e responsabilidade delegadas 

ao gestor da informação. O processamento técnico garante a recuperação 

da informação um caráter eficiente ou ineficiente. 

A classificação, catalogação e indexação são feitas seguindo os 

códigos estabelecidos pela organização, normalmente estas políticas levam 

em consideração as características dos usuários que frequentam a unidade 

de informação. Além disso, facilitam a localização, organização e distribuição 

das obras. 

 

 

2.4.2 Dinamização das coleções 

 

As funções exercidas nessa fase são consideradas como atividades-

fim, são as atividades realizadas diretamente com o usuário.  

Desmembram-se em referência, circulação e reprodução. 

 

2.4.2.1 Referência 

 

O serviço de referência tem como principal objetivo a orientação e 

auxílio ao usuário. “Suas atividades consistem na realização de pesquisas 
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documentais, na divulgação de informações gerais sobre a biblioteca, no 

treinamento dos usuários em bases de dados e na utilização do acervo”. 

(MACIEL; MENDONÇA, 2000, p. 34) 

 

2.4.2.2 Circulação 

 

Consiste na realização de empréstimos e cadastro de usuários, além 

do controle de consultas feitas ao acervo  

 

2.4.2.3 Reprodução 

 

As atividades desempenhadas pela reprodução consistem em 

disponibilizar cópias documentais. Em algumas bibliotecas utiliza-se o 

sistema COMUT que viabiliza cópias em papel de documentos provindos 

de bases de dados. 

 

2.4.3 Funções gerenciais 

 

As funções gerenciais ou funções administrativas compõem todo 

processo gerencial e devem ser seguidas pelo gestor da informação. São 

fracionadas em planejamento, organização, controle e direção. 

 

2.5 Estrutura organizacional em unidades e informação 

 

Nas unidades de informação a estrutura organizacional se assemelha 

aos modelos de estruturação da administração. Existem características 

comuns, mas também particularidades, a principal delas trata da importância 

quanto a comunicação e ao fluxo da informação. 
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A estrutura organizacional está interligada aos fluxos de informação, 

existe uma relação de influência intrínseca a ambos. Affonso de Paula (1983, 

p. 42) afirma que: 

[...] as estruturas organizacionais traduziriam, explícita ou implicitamente, a 

importância que as organizações emprestam aos fluxos de informação. 

Nesta hipótese, os organogramas, ainda que imperfeitos, seriam meros 

diagramas de comunicação. 

 

2.5.1 Fluxos de Informação 

 

Segundo Alan Gilchrist (apud, PAULA, 1983, p. 38-39) existem quatro 

tipos de fluxos de informação, estes fluxos podem ser notados na análise da 

estrutura de uma unidade informacional. São eles: 

a) Descendente: de cima para baixo. Ocorre quando o mais alto grau de 

chefia repassa direções e orientações para os subordinados, em uma 

escala hierárquica. Pode-se fazer alusão a uma escada, onde o degrau 

mais alto repassa ordens aos degraus mais baixos. 

b) Ascendente: de baixo para cima. Acontece no momento em que os 

subordinados passam estatística, relatórios à chefia, de modo a deixá-

los à par do serviço que está sendo feito. 

c) Em circuito. São os controles administrativos e técnicos da 

organização.  

d) Horizontal: caracteriza-se pela inexistência de limitação da 

comunicação entre funcionários provindas da estrutura organizacional. 

Segundo Paula (1983, p. 37-44) “é o canal por onde transitam, com 

relativa liberdade, as informações sobre inovações, intercambiam-se 

ideias e experiências, trocam-se sugestões”. 

 

2.5.2 Tipos de estruturas organizacionais 

 

 As unidades de informação na maioria das vezes caracterizam-se pela 

estrutura organizacional hierárquica baseada na divisão por função ou técnica 

e no fluxo informacional ascendente ou descendente.  
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Ainda assim, os tipos de estruturas organizacionais das unidades 

informacionais são similares ao da estrutura de uma organização como um 

todo. Normalmente, seguem o mesmo padrão estabelecido pela instituição da 

qual fazem parte e este padrão segue os tipos de estrutura vistos 

anteriormente neste trabalho. 

Como em qualquer instituição a diferença encontra-se nos diversos 

tipos de funções e departamentos que variam conforme os tipos de 

organizações. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva com uma abordagem 

metodológica qualitativa que foi desenvolvida com o objetivo de identificar e 

analisar as estruturas organizacionais das unidades de informação no 

contexto da terceira instância do poder judiciário brasileiro. Portanto, seu 

objeto de estudo é composto pelos denominados Tribunais Superiores que se 

dividem em cinco. São eles: 

 Supremo Tribunal Federal 

 Superior Tribunal Militar 

 Superior Tribunal de Justiça 

 Tribunal Superior Eleitoral 

 Tribunal Superior do Trabalho  

Com a finalidade de analisar as unidades informacionais dos tribunais 

superiores se fez necessário estruturar os métodos e técnicas para atingir o 

intento de cada objetivo proposto. 

 Objetivo 1: Identificar, com base na literatura, aspectos que 

caracterizem as estruturas organizacionais. 

Método e técnica: realizou-se uma pesquisa bibliográfica, tendo como 

base um levantamento da literatura referente a estrutura 

organizacional, abarcando os conceitos, áreas e assuntos subjacentes 

a ela. 

 Objetivo 2 e objetivo 3: Identificar as estruturas organizacionais das 

unidades de informação e seu posicionamento na estrutura da 

organização como um todo; analisar e descrever as características 

organizacionais das unidades de informação. 

Método e técnica: Implementou-se uma pesquisa documental 

coletando as estruturas dos centros de documentação, das bibliotecas 

e dos Tribunais como um todo, estas coletas foram através do contato 

por e-mail dos respectivos órgãos. Com isso, foi desenvolvido um 



50 

 

conjunto de aspectos necessários para a caracterização das estruturas 

organizacionais. Tais aspectos foram analisados nos três tipos de 

estruturas coletadas e para um melhor reconhecimento foi elaborado 

uma planilha.  

 

Tabela 1 - Aspectos das Estruturas Organizacionais 

  

 

 

 

 

 

 

 

As lacunas marcadas com “x” são as que se aplicam aos objetivos propostos. No 

caso do Tribunal Superior existe apenas a proposta de localizar os Centros de 

Documentação e as bibliotecas dentro da estrutura, portanto, a maioria dos aspectos 

listados não se aplicam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tribunal 
Superior 

Centro de 
Documentação 

Biblioteca 

1. Níveis hierárquicos X X X 

2. Hierarquia 
administrativa - X X 

3. Amplitude de controle - X X 

4. Grau de 
descentralização e 
centralização da 

autoridade 
- X X 

5. Fluxo de informação - X X 

6. Tipo de estrutura 
organizacional 

X X X 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 De acordo com a pesquisa documental realizada foi possível levantar 

documentos que especificam as seguintes estruturas organizacionais: 

 Supremo Tribunal Federal 

 Estrutura organizacional do Tribunal Federal; 

 Estrutura organizacional da Secretária de Documentação; 

 Estrutura organizacional da biblioteca Ministro Victor Nunes Leal. 

 

 Superior Tribunal de Justiça 

 Estrutura organizacional do Tribunal; 

 Estrutura organizacional da Secretária de Documentação; 

 Estrutura organizacional da biblioteca Ministro Oscar Saraiva. 

 

 Superior Tribunal Militar 

 Estrutura organizacional do Tribunal; 

 Estrutura organizacional da Diretoria de Documentação e Divulgação 

(DIDOC) 

 

 Tribunal Superior Eleitoral 

 Estrutura organizacional do Tribunal; 

 Estrutura organizacional da Secretária de Gestão da Informação; 

 Estrutura organizacional da biblioteca Professor Alysson Darowish 

Mitraud. 

 

 Tribunal Superior do Trabalho 

 Estrutura organizacional do Tribunal; 

 Estrutura organizacional da Coordenadoria de Documentação; 

 

 O STM não possui uma formalização quanto a estrutura de sua 

biblioteca, ou seja, como citado por Chiavenato (1999) não dispõe de 

documentos formais organizacionais da Unidade Informacional, normalmente 
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materializados em organogramas. Já o TST em sua estrutura tem o 

organograma da Coordenadoria de Documentação que é composta apenas 

por seções inerentes da biblioteca, ou seja, o organograma da CDOC é o 

mesmo da biblioteca. 

 Destaca-se que através destes documentos analisa-se a estrutura 

formal das instituições e que no funcionamento rotineiro e diário do órgão 

pode ocorrer a chamada estrutura informal que transcende o organograma do 

qual se têm acesso, fazendo com que na avaliação de alguns aspectos seja 

necessário o adendo da observação, o que não foi o caso deste trabalho. 

 

4.1 STF 

 

O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a 

ele compete, principalmente, a guarda da Constituição, conforme definido no 

art. 102 da Constituição Federal. Entre suas principais atribuições está a de 

julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da 

própria Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro.2 

 

4.1.1 Estrutura organizacional do Supremo Tribunal Federal 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Esta informação foi retirada da página institucional do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
www.stf.jus.br. Acesso em maio.2015.  

http://www.stf.jus.br/
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Figura 10 - Estrutura organizacional Supremo Tribunal Federal 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

 

4.1.1.1 Níveis hierárquicos 

 

Com relação aos níveis hierárquicos nota-se que o Tribunal possui os 

três níveis hierárquicos, visto que, o nível que se encontra o presidente é o 

nível estratégico, o nível tático é o composto pela Secretária do Tribunal, a 

Secretária de Controle Interno e a Secretária-Geral da Presidência e o nível 

operacional são as assessorias e secretárias subordinadas as secretárias 

citadas anteriormente.  
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4.1.1.2 Tipo de estrutura organizacional 

 

O tipo de estrutura organizacional observada é a estrutura linha-staff, 

que é a fusão da estrutura linear com a estrutura funcional. Esta caracteriza-

se pela estrutura linha-staff por possuir assessorias ao seus gabinetes e 

departamentos, tal definição foi possível pois segundo Chiavenato (2003) esta 

estrutura é formada pela linha que são as secretárias responsáveis por uma 

atividade específica e também pelo staff que são as assessorias que 

funcionam como um modelo de consultoria ou aconselhamento as atividades 

dos gabinetes.  

 

4.1.2 Estrutura organizacional da Secretária de Documentação 

 

Figura 11 - Estrutura organizacional da Secretária de Documentação (STF) 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

 

4.1.2.1 Níveis hierárquicos  
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 A Secretária de Documentação enquadra-se no organograma do 

Tribunal no nível operacional, é subordinada a Secretária do Tribunal, que por 

sua vez, é ligada à presidência e comissões que a integram. A SDO está no 

mesmo nível de outras secretárias como a de gestão de pessoas e a de 

tecnologia da informação, tem como subordinadas as coordenadorias de 

biblioteca, de análise de jurisprudência, entre outras, e abaixo das 

coordenadorias as suas respectivas sessões. 

 

4.1.2.2 Hierarquia Administrativa 

 

É possível identificar com base no princípio escalar que existem níveis 

hierárquicos de autoridade e que conforme se sobe na hierarquia a autoridade 

aumenta e vice-versa. 

 

4.1.2.3 Amplitude de Controle 

 

Analisando-se a estrutura organizacional da Secretária de 

Documentação pode-se defini-la como uma estrutura achatada, portanto, a 

amplitude administrativa é alta. 

 

4.1.2.4 Grau de descentralização e centralização de autoridade 

 

Por apresentar características funcionais pode-se inferir que há uma 

descentralização da autoridade, já que, a secretaria divide-se em diversas 

coordenadorias e seções especializadas que provavelmente exercem a 

tomada de decisão que compete a cada uma delas. 

 

4.1.2.5 Fluxo de Informação 
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O fluxo de informação adquire um caráter de incerteza quanto a sua 

definição, já que necessita mais do que apenas o organograma da unidade 

para analisar o tipo de fluxo de informação empregado, mas segundo as 

definições de fluxo informacional expostas por Gilchrist (apud, PAULA, 1983, 

p. 38-39), pode-se supor pela estrutura organizacional que é uma combinação 

do fluxo ascendente, de cima para baixo, porque a unidade informacional 

segue uma escala hierárquica, onde a alta chefia repassa comandos, 

diretrizes e tarefas para as secretárias subordinadas e o fluxo descendente, 

de baixo para cima, apenas pelo fato que provavelmente os subordinados 

devem elaborar estatísticas e relatórios à chefia. 

 

4.1.2.6 Tipo de Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional empregada é a estrutura linha-staff. De 

acordo com Chiavenato (2003) o staff tem a função de assessorar os 

departamentos, algo que é possível notar na secretária de documentação, já 

que a mesma possui um gabinete, este gabinete aparentemente exerce a 

função de apoio a SDO e, portanto, adquire o caráter de staff, ainda é 

possível notar que existem as linhas, ou seja, as coordenadorias e seções 

subordinadas a ela, nesse momento a estrutura adquire um caráter funcional, 

no sentido que, cada seção e coordenadoria é dividida de acordo com a 

funcionalidade de seus funcionários. 

 

4.1.3 Estrutura organizacional da biblioteca Ministro Victor Nunes Leal 
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Figura 12 - Estrutura organizacional da biblioteca Ministro Victor Nunes Leal 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

 

4.1.3.1 Níveis hierárquicos 

 

A biblioteca, assim como a Secretária de Documentação, enquadra-se 

no nível operacional, quando analisado a estrutura do Tribunal como um todo. 

Localiza-se no mesmo nível de outras coordenadorias, como por exemplo, a 

coordenadoria de divulgação de jurisprudência, a de gestão documental e 

memória institucional e a de jurisprudência comparada e divulgação de 

julgados. Subordinado a biblioteca estão suas seções de gerência do acervo, 

pesquisa, referência e empréstimo e conteúdos digitais.  

 

4.1.3.2 Hierarquia Administrativa 

 

Nota-se através do organograma o aspecto do princípio escalar, já que, 

observa-se que existe a Coordenadoria de Biblioteca no grau hierárquico da 

“alta-chefia” e abaixo as seções subordinadas a mesma, portanto, a estrutura 
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da biblioteca é hierárquica, onde a autoridade diminui conforme o nível 

hierárquico também diminui. 

 

4.1.3.3 Amplitude de Controle 

 

Na concepção do segmento de estrutura alta ou achatada, pode-se 

afirmar que é uma estrutura achatada, visto que, possui apenas dois níveis 

hierárquicos, desta maneira, dando margem para que se defina a biblioteca 

como uma estrutura achatada com a amplitude de controle alta. 

 

4.1.3.4 Grau de descentralização e centralização de autoridade 

 

Define-se a biblioteca com um grau de descentralização, já que, a 

mesma tem características de uma estruturação funcional e conforme Meffe 

(2006), tal estrutura é baseada na divisão das decisões para serem tomadas 

pelo gerente especializado. 

 

4.1.3.5 Fluxo de Informação 

 

De acordo com as características de fluxos informacionais descritos por 

Gilchrist (apud, PAULA, 1983, p. 38-39) o fluxo de informação da biblioteca 

Ministro Victor Nunes Leal demonstra ser uma associação do fluxo 

ascendente e descendente, onde a coordenadoria repassa diretrizes aos 

chefes das seções, caracterizando o primeiro tipo de fluxo, e os chefes das 

seções possivelmente repassam relatórios e estatísticas a coordenadora de 

biblioteca sobre o trabalho realizado, tipificando o segundo fluxo. 

 

4.1.3.6 Tipo de Estrutura Organizacional 
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A estrutura organizacional adotada é a estrutura funcional, uma vez 

que, segundo Chiavenato (2003) tal estrutura divide os departamentos por 

função e atividades e cada seção funcional tem seu próprio chefe, portanto, 

foi possível notar no organograma da biblioteca do STF que existem 5 

seções especializadas em determinadas funções com seus respectivos 

gerentes, que provavelmente possuem alta técnica na atividade que 

gerencia e comanda. 

 

4.2 STJ 

 

 Criado pela Constituição Federal de 1988, o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) é a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei 

federal em todo o Brasil. É de sua responsabilidade a solução definitiva dos 

casos civis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça 

especializada. É composto por 33 ministros que são divididos internamente 

para o julgamento dos casos que competem ao tribunal.3 

 

4.2.1 Estrutura organizacional do Tribunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Esta informação foi retirada da página institucional do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 
www.stj.jus.br. Acesso em maio.2015. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art104
http://www.stj.jus.br/
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Figura 13 - Estrutura organizacional do Superior Tribunal de Justiça 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

 

4.2.1.1 Níveis hierárquicos 

 

 O tribunal é composto pelo nível estratégico que inclui o Ministro 

Presidente, os conselhos, comissões e cortes, o nível tático que são as 
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Secretária do Tribunal e de Controle Interno e o Gabinete da Presidência e 

por fim os gabinetes, assessorias e secretárias subordinadas ao nível tático, 

compõem o nível operacional. 

 

4.2.1.2 Tipo de estrutura organizacional 

 

 O tipo de estrutura organizacional observada é a estrutura linha-staff. 

 Esta estrutura segundo Daft (2010) possui o staff que é especializado 

em consultorias e planejamentos jurídicos, que a título de exemplo, é 

perceptível no STJ por conter a Assessoria de Modernização e Gestão 

Estratégica que assessora a Secretária do Tribunal e pela razão que existem 

as denominadas linhas, que são as secretárias e coordenadorias divididas de 

acordo com funções e tarefas específicas, como, por exemplo, a Secretária 

de Documentação e a Secretária de Serviços Integrados de Saúde. 

 

4.2.2 Estrutura organizacional da Secretária de Documentação 

 

Figura 14 - Estrutura organizacional da Secretária de Documentação 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

 

4.2.2.1 Níveis Hierárquicos 
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 A Secretária de Documentação encontra-se no organograma do STJ 

no nível operacional, ela está vinculada à Secretária do Tribunal que exerce o 

nível tático e que está diretamente ligada ao Ministro Presidente e suas 

assessorias. A Secretária de Documentação, encontra-se no mesmo nível de 

demais secretárias, como a de jurisprudência e a judiciária e tem como 

subordinados a Coordenadoria de Gestão Documental, a Biblioteca Ministro 

Oscar Saraiva e a Coordenadoria de Memória e Cultura. 

 

4.2.2.2 Hierarquia administrativa 

 

 À medida que se desce os níveis hierárquicos da Secretária de 

Documentação, a autoridade diminui e assim mutuamente caracterizando o 

princípio escalar. 

 

4.2.2.3 Amplitude de Controle 

 

 A amplitude de controle necessita de diversos aspectos para a sua 

definição, tais aspectos não são determinados apenas pela estrutura 

organizacional, portanto, ao defini-la neste trabalho irá se tratar de uma 

hipótese ou suposição, assim, visto no organograma é possível inferir que  

trata-se de uma estrutura achatada, onde por definição é quando existem 

muitos chefes para poucos subordinados, assim sendo, tem a amplitude de 

controle alta, mas o organograma também dá margem a hipótese de que 

pode existir uma amplitude de controle baixa, já que, tanto a biblioteca 

quanto às coordenadorias, possuem seções, que possivelmente são 

chefiadas por gerentes especializados e que esses gerentes tem  

subordinados que cumprem as ordens apenas dos seus respectivos chefes, 

tornando-se poucos funcionários para cada gerente. 

 

4.2.2.4 Grau de centralização e descentralização 
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 A Secretária de Documentação do Superior Tribunal de Justiça exerce 

um grau de descentralização, pelo fato, que sua estrutura é funcional e seu 

comando dividido em seções com gerentes especializados, sendo assim, de 

acordo com Chiavenato (2003) as decisões são delegadas ao departamento 

especializado que melhor irá implementa-la. 

 

4.2.2.5 Fluxo de Informação 

 

 Nota-se no organograma que a Secretária de Documentação e o seu 

secretário repassarem funções, diretrizes, tarefas e metas aos seus 

subordinados e que provavelmente os níveis mais baixos da hierarquia 

repassam estatísticas e relatórios a SDO, assim, de acordo com Gilchrist 

(apud, PAULA, 1983, p. 38-39) a estrutura organizacional é composta por 

fluxos descendentes e ascendentes. 

 

4.2.2.6 Tipo de estrutura organizacional 

 

 A estrutura organizacional da Secretária de Documentação é a 

estrutura funcional, onde cada departamento é especializado em uma 

função, ou seja, cada funcionário executa as atividades e metas da sua 

própria seção, de acordo com Bryson (1990) 

  

4.2.3 Estrutura organizacional da biblioteca Ministro Oscar Saraiva 
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Figura 15 - Estrutura organizacional da biblioteca Ministro Oscar Saraiva 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

 

4.2.3.1 Níveis hierárquicos 

 

 Na visão da estrutura do Superior Tribunal de Justiça a biblioteca faz 

parte do nível operacional, está localizada no mesmo nível das 

coordenadorias de gestão documental e de memória e cultura e tem como 

seções subordinadas a de atendimento e pesquisa, desenvolvimento de 

coleções, processos técnicos, gestão de acervos, biblioteca digital e doutrina 

digital.  

 

4.2.3.2 Hierarquia administrativa 

 

 A análise da hierarquia administrativa com o auxílio do organograma da 

estrutura organizacional segue o princípio escalar onde a medida que a 
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hierarquia aumenta, a autoridade também aumenta e vice-versa, pelo motivo 

que se trata de uma estrutura linear. 

 

4.2.3.3 Amplitude de Controle 

 

 A amplitude de controle não pode ser definida apenas com a análise do 

organograma da instituição, portanto, pode-se supor que possivelmente a 

biblioteca do STJ possui em cada sessão chefes que têm seus próprios 

subordinados e acima dessas chefes possua o diretor da biblioteca, 

aparentemente a estruturação da biblioteca foi feita de forma a dividir as 

seções em um número ideal de funcionários, assim sendo, a amplitude de 

controle pode ser considerada baixa. Mas analisando estritamente o 

organograma ele caracteriza-se apenas pela biblioteca e as sessões 

subordinadas, adquirindo o tipo de estrutura achatada, ou seja, poucos 

chefes para muitos funcionários, assim, a amplitude torna-se alta. 

 

4.2.3.4 Grau de centralização e descentralização 

 

 A biblioteca possui um alto grau de descentralização de autoridade, 

partindo do pressuposto que a mesma é dividida em seções funcionais e 

esta é uma forma de delegação de decisões, de acordo com Meffe (2006). 

 

4.2.3.5 Fluxo de informação 

 

 O fluxo de informação pode ser considerado ascendente na 

perspectiva que as seções provavelmente constroem relatórios de suas 

atividades e transmite para a diretora da biblioteca, além de adquirir um 

caráter de fluxo de informação descendente, já que, a biblioteca 

enquadrasse em uma estrutura linear, onde as diretrizes e metas são 

repassadas de cima para baixo.  
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4.2.3.6 Tipo de estrutura organizacional 

 

 A estrutura adotada é a estrutura funcional, esta estrutura de acordo 

com Daft (2010) e Chiavenato (2003) tem como principal característica a 

divisão dos departamentos por tarefas ou funções e a biblioteca do STM 

como visto no organograma é dividida em seções especializadas, onde 

supõe – se que exista um gerente e funcionários especializados em 

determinadas atividades e departamentos. 

 

 

4.3 STM 

 

A Justiça Militar da União é a mais antiga do País, com mais de 200 

anos. Ela decorre da própria existência das Forças Armadas. 

Como justiça especializada, julga os crimes militares previstos no 

Código Penal Militar (CPM), tendo como principais jurisdicionados os militares 

das Forças Armadas e, em certos casos, até civis. Passou a integrar o Poder 

Judiciário a partir da Constituição de 1934 e seus julgamentos seguem a 

mesma sistemática do Judiciário Brasileiro4 

 

4.3.1 Estrutura organizacional do Tribunal Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Esta informação foi retirada da página institucional do Superior Tribunal Militar. Disponível em: 
www.stm.jus.br. Acesso em maio.2015. 

http://www.stm.jus.br/
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Figura 16 - Estrutura organizacional do Superior Tribunal Militar 

 

Fonte: Superior Tribunal Militar 

 

 

4.3.1.1 Níveis hierárquicos 

 

 A análise da estrutura organizacional do Superior Tribunal Militar, 

através do organograma, exemplifica os três níveis hierárquicos. O nível 
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estratégico tem em sua composição o Plenário, juntamente com a 

Presidência e o gabinete dos ministros, o segundo nível chamado de tático é 

composto pelas secretárias e o nível operacional são as diretorias. 

 

4.3.1.2 Tipo de estrutura organizacional 

 

 O STM faz uso da estrutura linha-staff. Com o auxílio das 

características descritas por Daft (2010) sobre este tipo de estrutura foi 

possível observar e inferir que o tribunal é composto por linhas hierárquicas 

de atuação que possuem um caráter funcional, ou seja, suas secretárias e 

diretorias são especializados em uma determinada função e também faz uso 

do staff que são as assessorias jurídicas, de licitações, entre outras. 

 

4.3.2 Estrutura organizacional da Diretoria de Documentação e 

Divulgação (DIDOC) 

 

Figura 17 - Estrutura organizacional da Diretoria de Documentação e Divulgação (DIDOC) (STM) 

 

Fonte: Superior Tribunal Militar 
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4.3.2.1 Níveis hierárquicos 

 

 A DIDOC integra na estrutura organizacional do Superior Tribunal 

Militar o nível operacional. Está localizada no mesmo nível de outras 

diretorias e sua subordinação provém da Secretária do Tribunal. 

Subordinadas a Diretoria de Documentação e Divulgação estão a Seção de 

Biblioteca, a Seção de Arquivo, a Seção de Divulgação e a Sessão de 

Museu. 

 

4.3.2.2 Hierarquia administrativa 

 

 A hierarquia administrativa do Tribunal segue o princípio escalar, onde 

a autoridade aumenta conforme os níveis hierárquicos, ou seja, quando se 

sobe cada nível hierárquico a autoridade vai ficando maior. 

 

4.3.2.3 Amplitude de controle 

 

 É perceptível no organograma que a diretoria dividiu suas seções de 

forma com que cada uma tenha um chefe e dentro dessa sessão os 

funcionários reportem-se primeiramente ao gerente para em seguida essa 

informação ser repassada ao diretor da DIDOC, portanto, pode-se supor que 

a amplitude seja considerada baixa, ou seja, cada chefe possui poucos 

subordinados, mas em contrapartida analisando apenas a estrutura vemos 

que ela é achatada, assim, a amplitude é considerada alta, poucos chefes 

para muitos subordinados. 

 

4.3.2.4 Grau de centralização e descentralização 

 

 A organização dispõe de um grau de descentralização, dado que, sua 

estrutura possua o caráter funcional e segundo Chiavenato (2003) a principal 
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característica da estrutura funcional é a descentralização, onde o gerente de 

cada seção tem a incumbência de tomada e implementação das decisões. 

 

4.3.2.5 Fluxo de informação 

 

 A informação de acordo com a estrutura organizacional e conforme os 

princípios de fluxo de informação expostos por Gilchrist (apud, PAULA, 

1983, p. 38-39) adquire a interpretação que há um fluxo descendente onde 

os objetivos ordens e diretrizes são repassados do alto escalão para o nível 

mais baixo e também possui um fluxo ascendente, já que, possivelmente os 

níveis subordinados repassam relatórios a chefia. 

 

4.3.2.6 Tipo de estrutura organizacional 

 

 O organograma da Diretoria de Documentação e Divulgação é 

desmembrado em seções de acordo com o tipo de atividade, função e 

objetivo, sendo assim ele adquire um caráter de funcionalidade, já que, de 

acordo com Bryson (1990) na estrutura funcional os membros de cada seção 

seguem as orientações, atividades e metas de cada departamento. 

 

 

4.4 TSE 

 

 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão máximo da Justiça Eleitoral, 

exerce papel fundamental na construção e no exercício da democracia 

brasileira. Suas principais competências estão fixadas pela Constituição 

Federal e pelo Código Eleitoral  
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 O TSE tem ação conjunta com os tribunais regionais eleitorais (TREs), 

que são os responsáveis diretos pela administração do processo eleitoral 

nos estados e nos municípios.5 

 

4.4.1 Estrutura organizacional do Tribunal Superior 

 

Figura 18 - Estrutura organizacional Tribunal Superior Eleitoral 

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

                                                           
5 Esta informação foi retirada da página institucional do Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: 
www.tse.jus.br. Acesso em maio.2015. 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
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4.4.1.1 Níveis hierárquicos 

 

 O organograma do Tribunal Superior Eleitoral apresenta três níveis 

hierárquicos. O primeiro nível é o estratégico e sua composição é formada 

pela presidência, pelos ministros, secretária do tribunal e pela corregedoria. 

O nível tático fica a cargo das secretárias do Tribunal, como a Secretária 

Judiciária e Secretária de Administração, por fim têm-se o nível operacional 

composto pelas coordenadorias. 

 

4.4.1.2 Tipo de estrutura organizacional 

 

 A estrutura apresentada é a estrutura de linha-staff, que conforme Daft 

(2010) é composta pela hierarquia linear, onde os departamentos são 

separados por funções e atividades, assim como, também possui 

departamentos que passaram a adquirir um caráter de staff, ou seja, de 

assessoramento, como a escola judiciária eleitoral. 

 

4.4.2 Estrutura organizacional da Secretária de Gestão de Informação 

(SGI) 
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Figura 19 - Estrutura organizacional da Secretária de Gestão de Informação (SGI) 
(TSE) 

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

4.4.2.1 Níveis hierárquicos 

 

 Na estrutura organizacional do Tribunal Superior Eleitoral, a Secretária 

de Gestão de Informação localiza-se no nível tático, onde encontra-se no 

mesmo nível de outras Secretárias. A Secretária de Gestão de Informação 

tem subordinado a ela as coordenadorias que podem ser consideradas 

integrantes do nível operacional, assim como, suas respectivas seções. 

 

4.4.2.2 Hierarquia Administrativa 

 

 O Tribunal Superior Eleitoral segue o princípio escalar com base nas 

observações dispostas no organograma, assim sendo, é possível inferir que 

conforme a hierarquia fica mais alta na estrutura a autoridade 

consequentemente aumenta. 
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4.4.2.3 Amplitude de Controle 

 

 Entende-se que a estrutura da Secretária de Gestão da Informação é 

uma estrutura achatada, portanto, sua amplitude de controle é alta, ou seja, 

muitos funcionários para poucos chefes, mas ainda assim, se houver uma 

análise mais detalhada pode-se considerar a amplitude de controle baixa, 

poucos funcionários para cada chefe, já que, não é possível através do 

organograma definir uma quantidade exata de funcionários para cada chefe. 

 

4.4.2.4 Grau de centralização e descentralização 

 

 A SGI exerce um grau de descentralização de autoridade, pois, está 

dividida em coordenadorias e seções que exercem a tomada de decisão que 

compete a cada uma delas. E segundo Chiavenato (2003) uma das 

características da estrutura que tem características funcionais é a 

descentralização das tomadas de decisões. 

 

4.4.2.5 Fluxo de informação 

 

 A Secretária de Gestão de Informação segue o fluxo informacional 

descendente, assim, as diretrizes e informações necessárias são 

repassadas do nível hierárquico mais alto para o mais baixo, mas também 

se percebe que a Secretária faz o uso ascendente da informação, onde 

provavelmente o nível considerado mais baixo repassa relatórios e 

estatísticas para o nível mais alto da estrutura. 

 

4.4.2.6 Tipo de estrutura organizacional 

 

 A estrutura empregada é a linha –staff, pode-se inferir tal tipo de 

estrutura com base nos princípios básicos descritos por Chiavenato (2003),já 
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que, no organograma da Secretária de Gestão da Informação existe a 

Assessoria de Planejamento e Gestão e um Gabinete, ambos adquirindo o 

caráter de staff. Por fim, as suas coordenadorias e respectivas seções são 

agrupadas de acordo com a função, seguindo uma hierarquia bem definida. 

 

4.4.3 Estrutura organizacional da Biblioteca Professor Alysson 

DarowishMitraud 

 

Figura 20 - Estrutura organizacional da Biblioteca Professor Alysson DarowishMitraud 

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

4.4.3.1 Níveis hierárquicos 

 

 A biblioteca encontra-se no nível operacional, partindo-se da visão da 

estrutura do Tribunal quanto da Secretária de Gestão da Informação, 

consequentemente as suas respectivas seções também se encontram no 

nível operacional. 

 

4.4.3.2 Hierarquia Administrativa 
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 A biblioteca do TSE segue o princípio escalar, ou seja, conforme os 

níveis hierárquicos dispostos na estrutura descem, a autoridade diminui e 

vice-versa. 

 

4.4.3.3 Amplitude de controle 

 

 Nota-se no organograma que a biblioteca possui uma estrutura 

achatada e consequentemente sua amplitude de controle é alta, ou seja, são 

poucos chefes para muitos subordinados.  

 

4.4.3.4 Grau de centralização e descentralização 

 

 A biblioteca apresenta um grau de descentralização, já que, sua 

estrutura possui características de funcionalidade e segundo Chiavenato 

(2003, p. 189) um dos elementos da funcionalidade é a delegação das 

decisões para a chefia do departamento que melhor irá implanta-la. 

 

4.4.3.5 Fluxo de informação 

 

 A informação segue o fluxo descendente que como descrito por 

Gilchrist (apud, PAULA, 1983, p. 38-39) é caracterizada pela tomada de 

decisões e diretrizes feitas pela diretoria que repassa para a coordenaria e 

assim sucessivamente. Além disso, teoricamente, a biblioteca pode assumir 

o fluxo ascendente, que é o repasse de relatórios e estatísticas para os 

níveis mais altos da estrutura. 

 

4.4.3.6 Tipo de estrutura organizacional 
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 A estrutura adotada pela Biblioteca Professor Alysson Darowish 

Mitraud é a funcional, segundo Bryson (1990, p. 151) esta estrutura faz com 

que os funcionários tenham uma ideia clara das suas tarefas, ou seja, o 

empregado tem total habilidade na função da qual foi habilitado, tal 

característica é perceptível no organograma da biblioteca do TSE, pois sua 

divisão é feita em seções especializadas em alguma atividade e 

provavelmente cada seção tenha um chefe responsável a qual cada 

funcionário se reporta. 

 

 

4.5 TST 

 

O Tribunal Superior do Trabalho - TST, com sede em Brasília-DF e 

jurisdição em todo o território nacional, é órgão de cúpula da Justiça do 

Trabalho, nos termos do artigo 111, inciso I, da Constituição da República, 

cuja função precípua consiste em uniformizar a jurisprudência trabalhista 

brasileira. 

O TST é composto de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre 

brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, 

nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria 

absoluta do Senado Federal.6 

 

4.5.1 Estrutura organizacional Tribunal Superior 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Esta informação foi retirada da página institucional do Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: 
www.tse.jus.br. Acesso em maio.2015. 

http://www.tse.jus.br/
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Figura 21 - Estrutura organizacional do Tribunal Superior do Trabalho 

 

 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho 

 

 

4.5.1.1 Níveis hierárquicos 

 

 O nível estratégico do Tribunal Superior do Trabalho é composto pelo 

Ministro–Presidente, Conselhos, Comissões, Gabinete e Sessões, já o nível 

tático é composto pelas Secretárias e Coordenadorias e por fim, o nível 

operacional é composto pelas seções subordinadas as mesmas. 

 

4.5.1.2 Tipo de estrutura organizacional 

 

 A estrutura utilizada pelo Tribunal é composta por assessorias que 

auxiliam e apoiam as secretárias e outros departamentos e, além disso, 

percebe-se pela estrutura a hierarquia de linha utilizada pelo TST, 

caracterizando assim, segundo Chiavenato (2003) a estrutura de linha-staff. 
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4.5.2 Estrutura organizacional da Coordenadoria de Documentação 

(CDOC) 

 

Figura 22 - Estrutura organizacional da Coordenadoria de Documentação (CDOC) 

 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho 

 

 

4.5.2.1 Níveis hierárquicos 

 

 A Coordenadoria de Documentação encontra-se no nível tático e tem 

como subordinados as Seções de Desenvolvimento de Coleções, Seção de 

Processos Técnicos, Seção de Análise de Periódicos, Seção de Referência, 

Circulação e Disseminação e Seção de Biblioteca Digital, tais seções 

encontram-se no nível operacional. 

 

4.5.2.2 Hierarquia Administrativa 

 

 A Coordenadoria exerce o princípio escalar de acordo com a sua 

estrutura, onde conforme os níveis hierarquia aumentam a autoridade 

também aumenta. 
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4.5.2.3 Amplitude de controle 

 

 Ao observar a estrutura nota-se que se trata de uma amplitude alta, já 

que sua estrutura é achatada, então, em consequência existem muitos 

funcionários para poucos chefes. Mas deve-se lembrar que amplitude pode 

ser baixa, já que, ao analisar a amplitude são necessários outros fatores 

além da observação do organograma. 

 

4.5.2.4 Grau de centralização e descentralização 

 

 A Coordenadoria de Documentação exerce a descentralização da 

autoridade, assim, a tomada de decisão é demandada as seções 

competentes. 

 

4.5.2.5 Fluxo de informação 

 

 O fluxo informacional aderido pela instituição é de cima para baixo, ou 

seja, as metas, objetivos e ordens são demandados pelos departamentos 

em níveis hierárquicos superiores, assim, conforme Gilchrist (apud, PAULA, 

1983, p. 38-39) adquire-se características do fluxo descendente. Mas, 

provavelmente, a CDOC utiliza estatísticas e relatórios fornecidos pelas 

seções e com isso também exerce o fluxo de informação ascendente, de 

baixo para cima. 

 

4.5.2.6 Tipo de estrutura organizacional 

 

 A CDOC utiliza a estrutura linha-staff, pois nota-se no organograma a 

presença de uma secretária, que segundo Chiavenato (2003) provavelmente 

exerce a função de monitoramento, planejamento e controle que é 

incumbência do órgão de staff. 
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4.6 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

Este tópico tem por objetivo sintetizar os dados analisados anteriormente e de 

reunir e comentar de modo pontual as impressões descritas no tópico 

precedido. 

 

Tabela 2 - Resultado da análise dos Tribunais Superiores 

Tribunais 
Superiores 

Supremo 
Tribunal 
Federal 

Superior 
Tribunal 

de Justiça 

Superior 
Tribunal 
Militar 

Tribunal 
Superior 
Eleitoral 

Tribunal 
Superior 

do 
Trabalho 

Níveis 
Hierárquicos 

Possui os 
três níveis 
hierárqui 

cos. 

Possui os 
três níveis 
hierárqui 

cos. 

Possui os 
três níveis 
hierárquic

os. 

Possui os 
três níveis 
hierárqui 

cos. 

Possui os 
três níveis 
hierárqui 

cos. 

Tipo de 
Estrutura 

Organizacional 

Estrutura 
linha-staff 

Estrutura 
linha-staff 

Estrutura 
linha-staff 

Estrutura 
linha-staff 

Estrutura 
linha-staff 

 

Tabela 3 - Resultado da análise das Secretárias de Documentação 

Centros de 
Documentaçã

o 

Secretária 
de 

Document
ação (STF) 

Secretária 
de 

Documenta
ção (STJ) 

Diretoria de 
Documenta

ção e 
Divulgação 

(STM) 

Secretar
ia de 

Gestão 
de 

Informaç
ão (TSE) 

Coordenari
a de 

Documenta
ção (TST) 

Níveis 
hierárquicos 

Nível 
Operaciona

l 

Nível 
Operacional 

Nível 
Operacional 

Nível 
Tático 

Nível Tático 

Hierarquia 
Administrativ

a 

Níveis 
hierárquico

s de 
autoridade 

Níveis 
hierárquicos 

de 
autoridade 

Níveis 
hierárquicos 

de 
autoridade 

Níveis 
hierárqui
cos de 

autoridad
e 

Níveis 
hierárquicos 

de 
autoridade 

Amplitude de 
controle 

Amplitude 
alta 

Amplitude 
alta 

Amplitude 
alta 

Amplitud
e alta 

Amplitude 
alta 

Grau de 
descentralizaç

ão e 
centralização 

Descentrali
zação de 

autoridade 

Descentraliz
ação de 

autoridade 

Descentraliz
ação de 

autoridade 

Descentr
alização 

de 
autoridad

e 

Descentraliz
ação de 

autoridade 

Fluxo de 
Informação 

Ascendent
e e 

Descenden
te 

Ascendente 
e 

Descendent
e 

Ascendente 
e 

Descendent
e 

Ascende
nte e 

Descend
ente 

Ascendente 
e 

Descendent
e 

Tipo de 
estrutura 

organizaciona
l 

Estrutura 
linha-staff 

Estrutura 
Funcional 

Estrutura 
Funcional 

Estrutura 
linha-
staff 

Estrutura 
linha-staff 
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Tabela 4 - Resultado da análise das bibliotecas 

Bibliotecas 

Biblioteca 
Ministro 

Victor Nunes 
Leal (STF) 

Biblioteca 
Ministro 

Oscar Saraiva 
(STJ) 

Biblioteca 
Professor 
Alysson 

DarowishMitra
ud (TSE) 

(TST)7 

Níveis 
hierárquicos 

Nível 
Operacional 

Nível 
Operacional 

Nível 
Operacional 

Nível Tático 

Hierarquia 
Administrativa 

Níveis 
hierárquicos de 

autoridade 

Níveis 
hierárquicos de 

autoridade 

Níveis 
hierárquicos de 

autoridade 

Níveis 
hierárquicos de 

autoridade 

Amplitude de 
controle 

Amplitude alta Amplitude alta Amplitude alta Amplitude alta 

Grau de 
descentralizaç

ão e 
centralização 

Descentralizaç
ão de 

autoridade 

Descentralizaç
ão de 

autoridade 

Descentralizaçã
o de autoridade 

Descentralizaç
ão de 

autoridade 

Fluxo de 
Informação 

Ascendente e 
Descendente 

Ascendente e 
Descendente 

Ascendente e 
Descendente 

Ascendente e 
Descendente 

Tipo de 
estrutura 

organizacional 

Estrutura 
Funcional 

Estrutura 
Funcional 

Estrutura 
Funcional 

Estrutura linha-
staff 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 O resultado da análise da estrutura organizacional da Coordenadoria de Documentação e da Biblioteca do 
Tribunal Superior Eleitoral são equivalentes, já que, suas estruturas são as mesmas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a análise das estruturas organizacionais das Unidades de 

Informação dos Tribunais Superiores tendo como foco principal as bibliotecas 

integrantes das unidades destes órgãos percebeu-se que todas as bibliotecas 

dos tribunais possuem uma estrutura funcional e por terem optada por este 

tipo de estrutura também optaram pela descentralização, assim, cada uma 

delas é composta por seções funcionais que são altamente especializadas 

em uma função e compostas por funcionários extremamente técnicos 

adquirindo a vantagem que cada um é capaz de exercer o trabalho com 

eficiência. Martin (1996) aponta este padrão de funcionalidade nas bibliotecas 

que ocorre pela questão da continuidade necessária das atividades, ou seja, 

normalmente ocorre a seleção e aquisição dos livros, a catalogação, a 

classificação e assim sucessivamente, isso faz com que a execução das 

tarefas seja feita em sequência e com um padrão solidimentado há anos, 

assim, são necessários os departamentos funcionais que se transformam em 

estruturas funcionais. 

  Mas ainda segundo Martin (1996, p. 179, tradução nossa) “O 

problema da organização funcional é que requer uma medida extra de 

coordenação para manter os passos sincronizados. Pouco se nota uma 

variação de coordenação nas bibliotecas[...]”. Assim, nota-se que é 

necessário investir na pesquisa e análise para identificar outros tipos de 

estruturas que também trariam vantagens a biblioteca em si. 

  Talvez um dos motivos para que não ocorra tal estudo mais detalhado 

seja exatamente pelo fato que a estrutura das Unidades de informação 

decorra da escolha do próprio órgão que está inserida e também da própria 

estruturação dos tribunais que foi escolhida há anos e é solidificada e não 

adepta as mudanças, ou seja, por mais que se preze pela descentralização, 

pela distribuição de decisões e delegação de tarefas, uma escolha de 

estrutura diferente do Tribunal é um tanto quanto complicado. 

 O fato é que é de extrema importância que estas secretarias e 

bibliotecas estejam vinculadas e subordinadas a Presidência do Tribunal, 

além de estarem no mesmo nível de outras secretarias, já que, isso é uma 
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forma ou o primeiro passo para demonstrar a importância que está sendo 

dada há essas unidades de informação, uma vez que, houve a detectação de 

casos em que outras instituições vinculam hierarquicamente tais unidades a 

secretarias ou departamentos que nada tem de semelhante ao tratamento e 

disseminação da informação. 

 Assim, pode-se considerar um saldo positivo quanto a evolução do 

conceito de biblioteca e consequentemente da sua importância para o órgão 

do qual está inserida. A biblioteca nos Tribunais Superiores está sendo 

encarada como parte vital para o funcionamento e estruturação da 

organização. 

 Além disso também foi possível chegar as seguintes conclusões: 

 A estrutura organizacional formal está presente em todos os órgãos do 

poder judiciário analisados neste trabalho; 

 As estruturas dos tribunais superiores observados são do tipo linha-

staff, pode-se chegar nessa conclusão porque eles são compostos por 

assessorias e assessores que são especializados em determinadas 

tarefas com o objetivo de monitorar, assessorar e controlar certas 

atividades ou coordenadorias delimitadas pelo próprio órgão; 

 Foi possível constatar que a Secretária de Documentação do Supremo 

Tribunal Federal e a Secretária de Gestão de Informação do Tribunal 

Superior Eleitoral possuem estruturas do tipo linha-staff, onde possuem 

assim como os tribunais assessorias que possivelmente controlam as 

atividades exercidas, além disso, tem um grau de descentralização que 

proporciona a autonomia para a tomada de decisões sem ser 

necessário o solicitamento diário aos departamentos superiores. Com 

relação aos níveis hierárquicos, ao observar o organograma dos 

tribunais nota-se a vinculação das mesmas as Secretárias dos 

Tribunais que estão ligadas a Presidência e estão no mesmo nível de 

outras Secretarias; 

 A Secretaria de Documentação do Superior Tribunal de Justiça tem 

uma estrutura funcional com um grau de descentralização, ocorrendo 

assim, a distribuição de decisões aos departamentos competentes 

gerando autonomia e eficiência nas atividades propostas. Além disso, 
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percebe-se que está no mesmo nível de outras Secretárias do Tribunal 

e é vinculada à Presidência; 

 A Coordenadoria de Documentação do Tribunal Superior do Trabalho 

possui uma estrutura organizacional formal materializada em um 

organograma, mas notou-se que esta coordenadoria se desdobra e 

transforma-se na estrutura da biblioteca, ou seja, a estrutura 

organizacional da coordenadoria de documentação é a estrutura da 

biblioteca, como se uma fosse sinônimo da outra. Com isso, a 

biblioteca tem uma estrutura funcional onde cada seção é dividida de 

acordo com a funcionalidade ou especialidade, exercendo assim a 

descentralização das decisões e adquirindo a posição de 

coordenadoria de documentação e estando no mesmo nível de outras 

coordenadorias subordinadas à Secretaria do Tribunal e 

consequentemente a presidência; 

 O Superior Tribunal Militar é composto pela Diretoria de Documentação 

e Divulgação que têm uma estrutura funcional sedo dividida em seções 

como a de Arquivo e a da Biblioteca, assim sendo, todas as seções 

são especializadas em uma determinada função com objetivos 

específicos exercendo um grau de descentralização das decisões, mas 

como em todas secretárias de documentação exerce o princípio 

escalar. 
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