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COMPOSIÇÃO E ORDEM DOS ASSENTOS

Presidente
Min. Ribeiro Dantas

(Biênio: 11/03/2023 a 10/03/2025)

ORDEM DE VOTAÇÃO

Min. 
Joel Ilan Pacionik

Min. Reynaldo
Soares da Fonseca

Min. Antonio 
Saldanha Palheiro

Min. Messod 
Azulay Neto

Min. 
Laurita Vaz

Min. Sebastião
Reis Júnior

Min. Jesuíno Rissato 

(Desembargador convocado)

Min. João Batista Moreira 

(Desembargador convocado)
Min. Rogério 
Schietti Cruz

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• Secretário: Gilberto Ferreira Costa

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

do RISTJ). 



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

• A solicitação de preferência/sustentação oral presencial-

poderá ser feita pela internet (www.stj.jus.br - Advogado 

- Sustentação Oral); na Assessoria de Apoio a Julgamen-

to Colegiado (por telefone ou atendimento no balcão) até 

às13h; e no plenário da Terceira Seção, das 13h às 13:45h.

•  Em razão da Pandemia por Covid-19, as sessões de  

julgamento do STJ foram realizadas por videoconferência, 

através do aplicativo Zoom, sendo transmitidas ao vivo pelo 

canal do STJ no Youtube. Com a flexibilização das regras  

sanitárias, as sessões passaram a ocorrer no formato híbrido  

(por videoconferência e presencialmente). Portanto, no caso 

de sustentação oral e preferência com esclarecimento de 

matéria de fato por videoconferência, a solicitação poderá 

ser feita até as 14h do dia anterior à sessão de julgamento. 

O link de acesso à sessão (via Zoom) será enviado ao e-mail 

fornecido na solicitação. 

• Não é permitida sustentação oral em Embargos de 

Declaração (art.159, I, RISTJ).

• Não é permitida nova sustentação oral em processos com 

retomada de julgamento (pedidos de vista, adiamentos, 

suspensões e sobrestamentos).

• As sustentações orais em agravos terão a duração de 5 (cinco) 

minutos.

JULGAMENTO VIRTUAL

• Na Terceira Seção, as propostas de afetação de Recursos 

Especiais (ProAfR) serão submetidas ao julgamento virtual 

(arts. 256-I e 257, RISTJ).

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


JULGAMENTO HÍBRIDO
(por videoconferência e presencialmente)

• As sessões de julgamento ocorrem no segundo andar do 

Edifício dos Plenários, às segundas e quartas quartas-feiras 

de cada mês, às 14h.

• A relação de processos pautados pode ser previamente 

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

de Sessões – escolha a data – clique em “3ª S”).

• 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).

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

leitura e aprovação da ata da sessão anterior, recursos 

especiais repetitivos, sustentações orais, preferências,  

processos prioritários (ex. HC, RHC), processos afetados, votos-

-vista, destaques e julgamento dos processos em bloco/lista.

• 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 ou e-mail institucional, 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).

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Sob-medida/Advogado


CONTATOS

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

Assessoria da Terceira Seção 
3319-9726/9723/9861 | stj.ap3s@stj.jus.br 

Gabinete do Ministro Ribeiro Dantas (Presidente) 
3319-6607 | stj.gmmnrd@stj.jus.br

Gabinete da Ministra Laurita Vaz 
3319-7355 | gabinete.laurita.vaz@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Sebastião Reis Júnior 
3319-7371 | stj.gmsarj@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Rogerio Schietti Cruz 
3319-6232 | stj.gmrs@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca 
3319-7168 | gab.reynaldofonseca@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Antonio Saldanha Palheiro 
3319-6410 | gab.saldanha@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Joel Ilan Paciornik 
3319-7208 | audiencia.gmjip@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Messod Azulay Neto 
3319-7205/7691 | gab.min.mazulay@stj.jus.br

Gabinete do Des. Convocado Jesuíno Rissato 
3319-6138/7306 | gab.des.jesuino.rissato@stj.jus.br

Gabinete do Des. Convocado João Batista Moreira 
3319-6432 | gab.jbm@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/

