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COMPOSIÇÃO E ORDEM DOS ASSENTOS

Presidente
Min. Sérgio Kukina

(Biênio: 06/08/2021 a 05/08/2023)

ORDEM DE VOTAÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• Secretária: Mariana Coutinho Molina

• O Ministro Presidente só vota em caso de empate (Art. 21,VI  

do RISTJ);

• Pedidos de audiência com o Ministro devem ser agendados 

diretamente com o respectivo gabinete

Min. Herman 
Benjamim

Min. Regina Helena 
Costa

Min. Benedito 
Gonçalves

Min. Assusete 
Magalhães

Min. Francisco 
Falcão

Min. Gurgel 
de Farias

Min. Humberto 
Martins

Min. Paulo Sérgio 
Domingues

Min. Mauro 
Campbell Marques



INSCRIÇÕES – SUSTENTAÇÃO ORAL/PREFERÊNCIAS
(processos em mesa ou pautados)

• A solicitação de sustentação oral e preferência com escla-

recimento de matéria de fato poderá ser feita pela internet 

(https://sustentacaooral.web.stj.jus.br/login), e por telefo-

ne na Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado/Primei-

ra Seção (3319.9161/8525/9300), até as 14h do dia anterior 

à sessão de julgamento, quando a participação ocorrer por 

videoconferência. O link de acesso à sessão (via Zoom) será 

enviado ao e-mail fornecido na solicitação.

• Não é permitida sustentação oral em Embargos Declarató-

rios, PUIL (art. 159, I, XVII do RISTJ) e Agravo Interno (ressal-

vando-se as exceções do §3º do art. 937 do CPC; do art. 16 da 

lei 12.016/09 e do § 2º-B do art. 7º da Lei 8.906/94).

• Não é possível o pedido de sustentação oral em sessão de 

continuação (o pedido deve ser feito para a data em que o 

processo foi pautado).

• Nas sessões virtuais, há possibilidade de envio de sustenta-

ção oral, nos termos da Lei nº 14.365/2022 e da Resolução 

STJ nº 19/2022, até 48 horas antes do início do julgamento, 

por arquivo de áudio (MP3 com no máximo 10MB) ou vídeo 

(MP4 com no máximo 250MB). O formulário está disponível 

no link: https://sustentacaooral.web.stj.jus.br/login, sendo 

exigida autenticação, por meio da plataforma “Central do 

Processo Eletrônico”.

JULGAMENTO PRESENCIAL

• As sessões ordinárias ocorrem às quartas-feiras, a cada 15 

dias, às 14h.

• A relação de processos pautados pode ser previamente con-

sultada no site www.stj.jus.br (Advogado – Calendário de Ses-

sões – escolha a data – 1S).

• Processos adiados ou com pedido de vista podem ser levados 

na sessão subsequente, inobstante inclusão em pauta. 

https://sustentacaooral.web.stj.jus.br/login
https://sustentacaooral.web.stj.jus.br/login


• Ordem da sessão (salvo inversão pelo Ministro Presidente): 

aprovação da ata da sessão anterior, adiados/retirados de 

pauta, aprovação das preferências sem destaque e dos pro-

cessos em bloco, destaques da Presidência, Sustentações 

orais, preferências, votos-vista, destaques.

• O julgamento dos processos Repetitivos ocorrerá em sessão 

exclusiva, previamente definida pelo Colegiado.

• Os resultados dos julgamentos são disponibilizados até o dia 

subsequente ao da sessão, com a certidão de julgamento en-

cartada nos autos.

• Não há disponibilização das ementas na sessão de julgamento, 

estarão disponíveis apenas quando da publicação do acórdão.

JULGAMENTO VIRTUAL

• Na Primeira Seção, as propostas de afetação de Recursos 

Especiais (ProAfR) serão submetidas ao julgamento virtual (art. 

257, RISTJ).

• O julgamento virtual está disciplinado nos arts. 184-A a 184-H 

do Regimento Interno do STJ.

• Apenas embargos de declaração, agravo interno e agravo 

regimental podem ser submetidos ao julgamento virtual.

• Não há previsão de pedido de preferência.

• As sessões virtuais têm início nas mesmas datas das sessões 

ordinárias e duração de 7 dias corridos.

• Oposição ao julgamento virtual: prazo de 5 dias úteis que 

antecedem o início da sessão de julgamento virtual (art. 184-D, 

parágrafo único, II, RISTJ).

• O processo será excluído da pauta quando qualquer Ministro 

expresse sua não concordância com o julgamento virtual ou 

quando acolhida a oposição feita por qualquer das partes.

• Após o início da sessão virtual, a fase “RETIRADO DE PAUTA” 

será lançada de imediato quando ocorrer por determinação do 

Relator; ou ao final da sessão, quando por destaque dos pares. 



CONTATOS

Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado 
(AJC) 
3319-9160/9710/9078

Assessoria Primeira Seção 
3319-9161/8525/9300 

Gabinete do Ministro Sérgio Kukina (Presidente) 
3319-6573 | stj.gmslk@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Francisco Falcão 
3319-6026 | stj.gmfc@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Humberto Martins 
3319-6289/6767 | gab.humberto.martins@stj.jus.br

Gabinete da Ministro Herman Benjamim 
3319-6454 | stj.gmhb@stj.jus.br 

Gabinete do Ministro Mauro Campbell Marques 
3319-6663 | stj.mlcm@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Benedito Gonçalves 
3319-7290 | audiencias.adv@stj.jus.br

Gabinete do Ministra Assusete Magalhães 
3319-6346 | stj.gmam@stj.jus.br

Gabinete do Ministra Regina Helena Costa 
3319-7035 | gab.min.reginacosta@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Gurgel de Faria 
3319-6127 | gab.min.gurgel.faria@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Paulo Sérgio Domingues 
3319-6361 | gab.min.paulosergio.domingues@stj.jus.br
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MAIS INFORMAÇÕES:

https://www.youtube.com/c/stjnoticias
https://twitter.com/STJnoticias
https://www.facebook.com/stjnoticias
https://www.instagram.com/stjnoticias/
https://www.flickr.com/photos/stjnoticias
https://www.linkedin.com/company/superior-tribunal-de-justi-a/

