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COMPOSIÇÃO E ORDEM DOS ASSENTOS

Presidente
Min. Paulo Sérgio Domingues

(Biênio: 05/05/2023 a 04/05/2025)
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• Secretária de Sessão: Bárbara Camuña

• Nas Turmas, todos os Ministros votam, desde que não estejam 
impedidos/suspeitos

• Pedidos de audiência com o(a) Ministro(a) devem ser 
agendados diretamente com o respectivo gabinete.

INSCRIÇÕES – SUSTENTAÇÃO ORAL/PREFERÊNCIAS
(em processos pautados para a sessão presencial)

• A solicitação de preferência/sustentação oral deverá ser 
feita preferencialmente pela internet, na página do STJ: 
www.stj.jus.br – Advogado – Sustentação Oral 

• Nas sessões presenciais, os advogados poderão optar por fazer 
a sustentação oral ou a preferência com questão de fato por 
videoconferência, o que lhe facultará o acesso à sessão de 
julgamentos por meio do aplicativo Zoom.

• Quando a participação se der por videoconferência, 
a solicitação de sustentação oral ou preferência com 
esclarecimento de matéria de fato poderá ser feita pela internet 
(no link informado acima) até 24h antes do horário de início da 
sessão de julgamento. O link de acesso à sessão (via Zoom) será 
enviado ao e-mail fornecido na solicitação. 

• Quando a participação se der de forma presencial, os pedidos 
de sustentação oral, de preferência com esclarecimento 
de matéria de fato e de preferência de julgamento simples 
poderão ser solicitados pela internet (no link informado 
acima) até às 10h do dia da sessão de julgamento, e até ás 
13h50 do dia da sessão, na Sala de Sessões de Julgamentos 
da Primeira Turma. 

• Quando a solicitação se tratar de preferência simples, na 
modalidade Videoconferência, o acompanhamento da 
sessão dar-se-á por meio do canal do STJ no Youtube e não 
será enviado link de acesso à sessão.

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


• Atendimento preferencial para advogado com deficiência (IN 
19/2019)

• É possível a realização de sustentação oral em AREsp (art. 
1042,§5º do CPC/2015)

• É possível a realização de sustentação oral em agravo interno, 
nas hipóteses previstas no § 2º-B do art. 7º da Lei 8.906/94

• Não é permitida sustentação oral em agravo interno em 
AREsp (classe não elencada  nas hipóteses previstas no § 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)

• JULGAMENTO PRESENCIAL

• Em geral, as sessões ordinárias estão previstas para as quatro 
primeiras terças-feiras de cada mês;

• Na 1ª Turma, todos os processos são pautados (Acesso à 
pauta: www.stj.jus.br - Advogado - Calendário de Sessões - 
clicar sobre 1T);

• Quando o processo for adiado ou se houver pedido de vista, 
pode ser trazido na sessão subsequente sem necessidade de 
inclusão em pauta. Caso contrário, deverá ser novamente 
incluído em pauta;

• Ordem de julgamento: leitura da ata, adiados/retirados, 
aprovação das preferências e dos processos em lista/bloco, 
sustentação oral, prioritários, votos-vista e destaques;

• Os resultados das preferências são fornecidos no início da 
sessão, quando aprovadas, os dos processos em lista/bloco 
são fornecidos no intervalo da sessão ou ao final;

• As fases com os resultados de julgamento ficam disponíveis 
no mesmo dia da sessão;

•  Não há disponibilização das ementas na sessão de julgamento, 
estarão disponíveis apenas quando da publicação do acórdão.



JULGAMENTO VIRTUAL

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

Regimento Interno do STJ.

Dúvidas frequentes:

• Apenas embargos de declaração, agravo interno e agravo 

regimental podem ser submetidos ao julgamento virtual;

• Nas sessões virtuais, há possibilidade de envio de sustentação oral 

em agravo interno, 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”-

• Não há previsão de pedido de preferência;

• Ainda não é possível o acompanhamento da sessão pelos 

advogados e partes;

• As sessões virtuais têm início, preferencialmente, às terças-feiras 

e fim às segundas-feiras (7 dias corridos);

• O resultado do julgamento ocorre apenas após o encerramento 

da sessão virtual (após às 00:00 de terça-feira);

• Não está prevista a manifestação, pelas partes, de oposição ao 

julgamento virtual (Revogado o inciso II do parágrafo único art. 

184-D do RISTJ );

• O processo será excluído da pauta quando qualquer Ministro 

expresse sua não concordância com o julgamento virtual;

• Após o início da sessão virtual, a fase de retirada de pauta será 

lançada de imediato quando a retirada for por determinação do(a) 

relator(a), ou ao final da sessão quando for por destaque dos 

pares.

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


CONTATOS

Assessoria da Primeira Turma 
3319-9020 | stj.ap1t@stj.jus.br

Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado (AJC) 
3319-9078/9160/9710 | stj.ajc@stj.jus.br

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

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

Gabinete da Ministra Regina Helena Costa 
33319-7035 | 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

Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Público 
3319-9133
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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/

