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ORDEM DE VOTAÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• Secretária: Ana Elisa Kirjner

• O Ministro Presidente da Seção (Art. 24,VI, do RISTJ),  

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, cujos contatos constam  

ao final desta publicação.

Min. Raul  
Araújo

Min. Marco  
Buzzi

Min. Maria Isabel 
Gallotti

Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva

Min. Nancy  
Andrighi

Min. Marco Aurélio 
Bellizze

Min. João Otávio  
de Noronha

Min. Moura  
Ribeiro

Min. Paulo Tarso 
Sanseverino



INSCRIÇÕES – SUSTENTAÇÃO ORAL/PREFERÊNCIAS

(processos em mesa ou pautados)

• Advogados e membros dos ministérios públicos e defenso-

rias públicas participam dos julgamentos mediante inscrição 

no formulário eletrônico disponível na página do Tribunal 

na internet, realizada até 24h antes do início da sessão. Após 

inscritos, devem aguardar o envio de e-mail contendo orien-

tações básicas e o link de acesso à videoconferência pelo  

aplicativo Zoom.

• O pedido de preferência e/ou sustentação oral também poderá 

ser feito diretamente na Sala de Sessões, até às 13h50 no dia da 

sessão de julgamento. 

• Atendimento preferencial, nas sessões presenciais,  para advo-

gado com deficiência (IN 19/2019).

• É permitida sustentação oral em agravo interno contra deci-

são monocrática em recurso de apelação, recurso ordinário, 

recurso especial, recurso extraordinário, embargos de diver-

gência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, 

habeas corpus e outras ações de competência originária. (Lei 

14365/22, art. 7º, X, §2º-B)

JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA  
(telepresencial)

• Por ocasião da pandemia do Covid19, as sessões passaram a 

ocorrer por videoconferência e atualmente são híbridas, isto é, há 

membros da Seção, do MPF e Advogados presentes de duas ma-

neiras, presencialmente ou por video por meio do aplicativo zoom. 

Fique Atento:

• A relação de processos pautados pode ser previamente 

consultada no site www.stj.jus.br (Advogado – Calendário de 

Sessões – escolha a data – 2S), após a publicação da pauta que, 

na Segunda Seção, ocorre 5 dias úteis antes da data da sessão

• Independem de pauta o julgamento de habeas corpus, recursos 

de habeas corpus, conflitos de competência e de atribuições e 

exceções de suspeição e impedimento (Art. 91,RISTJ).

http:// www.stj.jus.br


• Quando o processo for adiado ou se houver pedido de 

vista, pode ser trazido em até 3 sessões subsequentes, sem 

necessidade de inclusão em pauta. Caso contrário, deverá ser 

novamente incluído em pauta;

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

leitura e aprovação da ata da sessão anterior, parte protocolar, 

julgamento de processos em bloco/lista, recursos especiais 

repetitivos e incidentes de assunção de competência, votos-

vista, sustentações orais, processos afetados regimentalmente 

à Seção, preferências e destaques.

• Os resultados dos julgamentos são disponibilizados até o 

dia subsequente ao da sessão,com a certidão de julgamento 

encartada nos autos.

• As comunicações necessárias são realizadas ao final da 

sessão de julgamento, via malote digital/e-mail, ao Tribunal 

e/ou Comarca de origem, conforme determinação do  

Ministro Relator.

• Não há disponibilização das ementas na sessão de julgamento. 

Estas são disponibilizadas quando da publicação do acórdão no 

Diário de Justiça Eletrônico (DJe), no prazo de até 30 dias do 

julgamento (art. 103, §3º).

JULGAMENTO VIRTUAL

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

do RISTJ.

• Por essa sistemática são julgados os recursos de Embargos de 

Declaração, Agravo Interno e Agravo Regimental. No caso da 

Primeira, Segunda e Terceira Seções, as propostas de afetação 

de Recursos Especiais Repetitivos ou Incidentes de Assunção de 

Competência (ProAfR e IAC) também estão incluídas (arts. 256-I 

e 257, RISTJ).

• As sessões virtuais têm início, preferencialmente, às 

quartas-feiras, coincidindo com as datas das sessões por 

videoconferência, e têm fim às terças-feiras seguintes, às 23h59 

(7 dias corridos).

• O advogado que desejar fazer sustentação oral em processo 

pautado em sessão virtual,  deverá enviá-la em mídia no 

momento da sua inscrição pela internet, pela Central do Processo 

Eletrônico – CPE, nos termos da Lei nº 14.365/2022 e Emenda 



Regimental nº 41/2022, após a publicação da pauta ou em até 

48 horas antes de iniciado o julgamento virtual, por arquivo 

de aúdio (MP3 com no máximo 10 MG) ou vídeo (MP4 com no 

máximo 250 MB), e prazo máximo de 15 minutos (autenticação 

por meio da plataforma cpe no formulário de sutentação oral 

e preferência, link: https://sustentacaooral.web.stj.jus.br/login) 

É importante destacar:

• 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 petição protocolada) por 

quaisquer das partes.

• Após o início da sessão virtual, a fase RETIRADA DE PAUTA será 

lançada de imediato,quando ocorrer por determinação do(a) 

Relator(a); ou ao final da sessão, quando for por destaque de 

algum dos pares. 

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


CONTATOS

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

Assessoria da Segunda Seção 
3319-9727/9728 | stj.ap2s@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Antônio Carlos Ferreira (Presidente)  
3319-6417 | stj.acf@stj.jus.br

Gabinete da Ministra Nancy Andrighi 
3319-7008 | stj.gmna@stj.jus.br

Gabinete do Ministro João Otávio de Noronha 
3319-0727 | gab.joao.otavio@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Raul Araújo 
3319-7366 | stj.gmra@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 
3319-7082 | stj.gmps@stj.jus.br

Gabinete da Ministra Maria Isabel Gallotti 
3319-7078 | stj.gmig@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Villas Bôas Cueva 
3319-6043 | stj.gmrvbc@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Marco Buzzi 
3319-6250 | stj.gmmagb@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Marco Aurélio Bellizze 
3319-7116 | stj.gmmabo@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Moura Ribeiro 
3319-6145 | gab.min.mouraribeiro@stj.jus.br



Assessoria de Apoio
a Julgamento Colegiado

SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III
CEP: 70095-900 - Brasília - DF

(61) 3319-9079
(61) 3319-9089

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/

