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SOBRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi criado pela Constituição 
de 1988 para uniformizar a interpretação da lei federal em todo 
o Brasil.

É o órgão do Judiciário que dá a última palavra nas causas 
infraconstitucionais. Sua competência está prevista no art. 105 
da Constituição, cabendo-lhe julgar processos originários e 
recursais.

O STJ tem sede na Capital Federal e jurisdição em todo o 
território nacional e é composto por, no mínimo, 33 Ministros, 
nomeados pelo Presidente da República após aprovação 
da maioria absoluta do Senado Federal. Essa composição é 
estabelecida pelo art. 104 da Constituição Federal.

O cargo de Ministro do STJ deve ser preenchido por brasileiros 
com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. Um terço dos Ministros é constituído por 
desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais, um 
terço por juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço é 
constituído, em partes iguais e alternadamente, por advogados 
e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito 
Federal e Territórios.

Obra arquitetônica de Oscar Niemeyer, a sede do Tribunal, 
inaugurada em 1995, conta com fachada de Marianne Peretti e 
painel de Valandro Keating. 

Um marco na história do STJ é a digitalização de processos, 
o que o consagrou como o primeiro tribunal superior cujo 
trâmite processual se dá de forma totalmente eletrônica. Esse 
fator contribuiu para a celeridade em julgar e atender as 
demandas crescentes da sociedade.
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SAIBA MAIS SOBRE A COMPOSIÇÃO 
E  O FUNCIONAMENTO DO STJ

Para tratar das questões administrativas, os 33 Ministros se 
reúnem no Tribunal Pleno. 

O Presidente e o Vice-Presidente exercem funções 
administrativas, além de integrarem a Corte Especial 
juntamente com o Corregedor-Geral da Justiça Federal. 

Os outros se dividem em três Seções especializadas, com 10 
magistrados cada.

Compete às Seções julgar Mandado de Segurança, Con  ito 
de Competência, Embargos de Divergência, entre outros.

A Seção é composta por duas Turmas, cada uma com cinco 
Ministros, que julgam as matérias recursais que chegam ao 
STJ, por exemplo, o Recurso Especial, o Agravo de Instrumento 
e o Habeas Corpus.

O órgão máximo julgador é a Corte Especial, composta pelos 
15 Ministros mais antigos e dirigida pelo Presidente do Tribunal. 
A Corte examina Ação Penal Originária destinada a julgar os 
crimes comuns praticados por aqueles que têm foro privilegiado 
dado pela Constituição. Também dirime questões jurídicas entre 
Seções ou entre Turmas de Seções diferentes, além de ter outras 
competências jurídicas e administrativas, previstas no art. 11 
do Regimento Interno.

A Corte Especial não está sujeita à especialização por matéria

A 1ª Seção e a 1ª e a 2ª Turma julgam matérias de Direito Público

A 2ª Seção e a 3ª e a 4ª Turma julgam matérias de Direito Privado

A 3ª Seção e a 5ª e a 6ª Turma julgam matérias de Direito Penal
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CONHECENDO MELHOR 
O TRIBUNAL DA CIDADANIA

O Superior Tribunal de Justiça almeja ser um tribunal de 
referência na prestação da Justiça e busca oferecer serviços 
que atendam às demandas e expectativas da população, 
implementando ações para garantir a valorização da cidadania.

Nesse contexto, atua a Coordenadoria de Memória e Cultura, 
da Secretaria de Documentação, em programas culturais 
e socioeducativos de visitação para estudantes do ensino 
fundamental, médio e universitário de todo o país, 
além de receber grupos de idosos.

O Tribunal da Cidadania abre as portas, diariamente, para 
esse público, o que totaliza 15 mil visitantes por ano, entre 
pessoas que prestigiam lançamentos de livros e exposições 
artísticas, estudantes e idosos, recebidos pelos projetos 
socioeducativos por meio de visita guiada. São todos cidadãos 
que têm a oportunidade de ver de perto o funcionamento de 
uma corte superior.
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PROJETO SABER UNIVERSITÁRIO DA 

Ver na prática o que se aprende na teoria. Uma oportunidade 
oferecida pelo Projeto Saber Universitário da Justiça, que tem 
como objetivo abrir as portas do Superior Tribunal de Justiça 
para promover a integração do público acadêmico de todo o 
país com as rotinas da Corte. 

Em um passeio pelo Tribunal da Cidadania, os estudantes 
aprendem sobre a composição e as atribuições do STJ e recebem 
informações sobre o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. 
A visita é enriquecida quando os estudantes acompanham a 
atuação dos Ministros nas sessões de julgamento e podem  car 
ainda mais próximos da jurisprudência do STJ. 

O projeto visa, ainda, divulgar parte da história do Poder 
Judiciário brasileiro, com ênfase na criação do STJ, sua missão 
e sua  loso  a de atuação.

Inscrições: www.stj.jus.br

Acesso Rápido/Visitação ao STJ

Clique em: Programas Socioeducativos

Projeto Saber Universitário da Justiça/formulário do projeto

Gustavo Lima

Projeto Saber Universitário da Justiça
(61) 3319-8047 / 3319-8320 (13h às 18h)
E-mail: visitas@stj.jus.br
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