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1. Introdução (art. 96, I, a da CF)

Prezado aluno!

Seja bem-vindo ao curso de Regimento Interno do STJ – Cidadania em 
Movimento.

Nosso objetivo é contribuir para que você conheça melhor o funcionamento do 
órgão onde trabalhamos e, também, para que saiba qual o papel dele perante a 
sociedade brasileira, visto que é denominado o Tribunal da Cidadania.

 

1.1 Competência jurisdicional

O Superior Tribunal de Justiça - STJ extrai diretamente da Constituição Federal 
a sua competência jurisdicional, apreciando causas oriundas de todo o território 
nacional. Assim, julga matérias advindas da justiça comum, exceto aquelas atinentes 
à justiça especializada, ou seja, as matérias trabalhistas, as eleitorais e as militares, 
que estão fora do seu campo de atuação.

Vê-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça atua como pacifi cador das 
questões não constitucionais inerentes ao dia a dia de todos os cidadãos. Ele é um 
tribunal nacional que precisa ser visto a partir do seu interior, pois é internamente, 
no seio das suas unidades julgadoras e de apoio, que se efetiva o direito dos 
jurisdicionados.

Por isso se diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve 
por impulso ofi cial. No STJ, esse impulso, esse movimento é realizado através de 

Foto: Superior Tribunal de Justiça em construção

Competência
É a determinação dos 
limites dentro dos quais 
os órgãos jurisdicionais 
podem legalmente julgar.

Jurisdicionado
Indivíduo que foi alvo 
de jurisdição; pessoa 
a quem se impõe 
jurisdição, o direito de 
julgar.

Parte
Litigante em processo 
judicial ou pessoa que 
trata de seus interesses 
em órgãos públicos.
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um conjunto integrado por pessoas (ministros e auxiliares) e por unidades, cujas 
atribuições vêm disciplinadas nas normas processuais e no Regimento Interno. É a 
própria Constituição Federal que o determina no art. 96, I, a:

Em atendimento a essa norma, o Superior Tribunal de Justiça publicou, em 17 de 
agosto de 1989, o seu Regimento Interno, o qual será objeto de estudo neste curso.

Para fi ns do estudo, as normas regimentais do STJ serão divididas em dois 
grandes blocos. O primeiro tratará da sua composição, organização, competência e 
serviços administrativos; o segundo versará sobre o processo nesta Casa. No curso 
Regimento Interno do STJ – Cidadania em Movimento, você estudará os temas 
referentes ao primeiro grupo.

1.2 Cidadania em movimento

Para que o Superior Tribunal de Justiça seja reconhecido pela sociedade como o 
Tribunal da Cidadania, há todo um movimento orientado pelo Regimento Interno, 
com vistas ao cumprimento da missão institucional e ao alcance da visão de futuro 
almejada para a instituição.

Ao longo do curso, você observará imagens de decisões do STJ que impactam 
a sociedade, resultantes da mobilização interna de pessoas e de unidades. Essas 
informações não compõem diretamente o conteúdo do curso, todavia são importantes 
para o enriquecimento do seu aprendizado.

Até o Módulo 1!

Compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos 
e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas 
de processo e das garantias processuais das partes, dispondo 
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos.
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1. Criação do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça foi criado em 1988, estando atualmente com 28 
anos (arts. 92, 104 e 105 da Constituição Federal). Mas a sua história começou bem 
antes. Acompanhe a seguir um pouco da trajetória do Tribunal da Cidadania.

Para começar, vamos falar um pouco sobre o Tribunal Federal de Recursos, pois 
o Superior Tribunal de Justiça herdou algumas das suas competências e todos os 
ministros e servidores. Além disso, usou as suas instalações até que a sede própria 
fi casse pronta.

 

1.1 O Tribunal Federal de Recursos - TFR

O Tribunal Federal de Recursos foi criado pela Constituição Federal de 1946, que 
assim dispôs no seu art. 103:

Em 13 de maio de 1947, a Lei n. 33, que fi xou o critério para os vencimentos dos 
tribunais, dispôs também sobre a instalação do Tribunal Federal de Recursos, com 
sede na cidade do Rio de Janeiro. No art. 5º, a referida lei preceituou:

Foto: sede do Tribunal Federal de Recursos, no Rio de Janeiro

O Tribunal Federal de Recursos, com sede na Capital federal, 
compor-se-á de nove Juízes, nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, 
sendo dois terços entre magistrados e um terço entre advogados e 
membros do Ministério Público, com os requisitos do art. 99.
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Com o passar do tempo, o Tribunal Federal de Recursos teve a composição 
aumentada, primeiramente para 13 membros (Ato Institucional n. 2/1965) e, 
posteriormente, para 27 (EMC 7/1977), os quais passaram a receber o tratamento 
de ministro.

O Tribunal Federal de Recursos funcionava como órgão de apelação da justiça 
federal. Era incumbido, portanto, de julgar, em segunda instância, as causas 
decididas por esse segmento do Judiciário.

Em 1960, logo após a inauguração da nova capital federal, o Tribunal Federal de 
Recursos foi transferido do Rio de Janeiro para Brasília, fi cando instalado por um 
período de nove anos no bloco seis da Esplanada dos Ministérios, até ser transferido 
para a sede própria, no Setor de Autarquias Sul.

À época do governo Castelo Branco, foi realizada uma mesa-redonda na Fundação 
Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, com o objetivo de discutir reformas constitucionais 
e uma possível reestruturação do Poder Judiciário. Nesse encontro, foi constituída 
uma comissão composta por Caio Tácito, Lamy Filho, Flávio Bauer Novelli, 
Miguel Seabra Fagundes, Alcino de Paula Salazar, Caio Mário da Silva Pereira, 
José Frederico Marques, Gilberto de Ulhoa Canto, Levy Fernandes Carneiro, Mário 
Pessoa e Miguel Reale, a qual propôs a criação de um novo tribunal, conforme 
trecho do Relatório publicado na Revista de Direito Público e Ciência Política, da 
Fundação Getúlio Vargas, volume VIII, tomo 2, maio/agosto de 1965, páginas 134 
e seguintes.

O Tribunal Federal de Recursos compõe-se de nove membros. Para 
a sua constituição, o Supremo Tribunal Federal, dentro de trinta 
dias, a contar da publicação desta lei, indicará em lista, sempre que 
possível dupla, até três dos antigos Juízes regionais ou substitutos 
da extinta Justiça Federal, para que o Presidente da República faça 
a nomeação; os demais Juízes, três magistrados, três advogados 
e membros do Ministério Público, serão livremente escolhidos 
pelo Presidente da República e por ele submetidos à aprovação 
do Senado. Para a investidura de todos são exigidos os requisitos 
constantes do artigo 99 da Constituição.

Instância
Juízo, jurisdição, foro: 

primeira instância, 
segunda instância. Loc. 

adv.: em última instância, 
em último caso, como 

último recurso.

9 - Decidiu-se, sem maior difi culdade, pela criação de um novo tribunal. As 
divergências sobre a sua natureza e o número de tribunais que a princípio 
suscitaram debates, pouco a pouco se encaminharam por uma solução que 
mereceu afi nal o assentimento de todos. Seria criado um único tribunal 
que teria uma função eminente como instância federal sobre matéria que 
não tivesse, com especifi cidade, natureza constitucional, ao mesmo tempo 
que teria a tarefa de apreciar os mandados de segurança e habeas corpus 
originários, os contra atos dos Ministros de Estado e os recursos ordinários 
das decisões denegatórias em última instância federal ou dos Estados.

10 - Assim, também, os recursos extraordinários fundados exclusivamente 
na lei federal seriam encaminhados a esse novo Tribunal, aliviando o STF.
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Essa é a proposta inicial de criação do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, por 
conveniência política, a ideia não prosperou.

Somente em 1988, com o movimento de reforma democrática do País, momento 
em que funcionou a Assembleia Nacional Constituinte, é que se voltou a falar em 
reforma do Poder Judiciário. Nesse sentido, o Tribunal Federal de Recursos instituiu 
uma comissão composta pelos Ministros Carlos Thibau, Pádua Ribeiro, Nilson 
Naves, Ilmar Galvão, Cid Flaquer Scartezzini e Eduardo Ribeiro para atuar junto 
à Subcomissão de Reforma do Poder Judiciário. Surgiu, assim, uma oportunidade 
de se propor, novamente, a criação de um tribunal superior para abarcar parcela das 
competências do Supremo Tribunal Federal - STF.

1.2 O STJ na Constituição Federal (arts. 92, 94, 104 e 105 da CF)

Em 5 de outubro de 1988, na voz de Ulisses 
Guimarães, o Congresso Nacional promulgou a nova 
Constituição, de onde emanam todas as outras leis. É 
ela que determina o lugar do STJ em relação aos outros 
órgãos do Judiciário, bem como a sua composição e 
competência.

Essa Constituição, cognominada Constituição 
Cidadã, criou, nos arts. 92 e 104, o Superior Tribunal 
de Justiça, que mais tarde seria chamado o Tribunal 
da Cidadania.

A Constituição Federal determinou o número mínimo de 33 membros para o 
Superior Tribunal de Justiça, podendo essa quantidade de ministros ser alterada 
sem necessidade de emenda constitucional.

Os ministros são nomeados pelo Presidente da República após a escolha ser 
aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. O cargo deve ser preenchido 
por brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada.

Veja a posição do Superior Tribunal de Justiça na estrutura do Poder Judiciário:

Ilibado
Que não se tocou; 
sem mácula; puro: 
Ele possuía um nome 
ilibado.
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Tal escolha se dá entre candidatos oriundos das seguintes classes: Magistratura, 
federal e estadual, e Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil – o 
chamado terço constitucional.

Um terço dos ministros é constituído de desembargadores dos tribunais de justiça 
estaduais, e um terço, de juízes dos tribunais regionais federais, indicados em lista 
tríplice elaborada pelo próprio STJ.

O outro terço é constituído, em partes iguais, de advogados e membros do Ministério 
Público Federal, Estadual e do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, de 
acordo com o art. 94 da CF.

O detalhamento desse procedimento está nos arts. 26, 27 e 28 do Regimento Interno 
do STJ, que serão vistos mais adiante.

Leia o texto constitucional que dispõe sobre a composição do STJ no art. 104.

O Superior Tribunal de Justiça, cuja competência constitucional abrange todo o 
território nacional, tem por missão uniformizar a interpretação da lei federal. Ele atua 
como última instância da Justiça brasileira nas causas ditas infraconstitucionais, 
ou seja, as que não são da competência do STF. Ficam fora da competência do STJ 
apenas as causas referentes à Justiça especializada: trabalhista, militar e eleitoral.

O art. 105 da CF elenca, em três incisos, as competências do STJ. No inciso I, diz 
que cabe ao Tribunal processar e julgar originariamente nove tipos de processos, 
como, por exemplo, a homologação de sentença estrangeira. (Um processo 
originário é aquele que tem início no próprio STJ, não precisando ter passado por 
outras instâncias.)

Desembargadores
Juízes do Tribunal de 

Justiça.

Infraconstitucionais
Causas em que não 

se alega violação da 
Constituição.

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta 
e três Ministros. 
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão 
nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, sendo:
I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço 
dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista 
tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;
II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério 
Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, 
indicados na forma do art. 94.
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No inciso II, lista os três tipos de processos julgados na forma de recurso ordinário, 
isto é, o recurso que permite a reapreciação de decisões proferidas em ações de 
competência originária dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em única ou última instância, 
bem como as causas em que as partes forem Estado estrangeiro ou organismo 
internacional e Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

Por fi m, no inciso III, o art. 105 arrola as causas julgadas em recurso especial, que 
é um processo existente apenas no STJ. É por meio dele que se faz o controle da 
uniformização da jurisprudência nacional.

Recurso especial 
É remédio judicial 
destinado a decidir 
questões de direito 
infraconstitucional

O REsp é o recurso mais importante do Tribunal e também o que chega em maior 
quantidade. Por ele são julgadas as causas decididas em única ou última instância 
pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do 
Distrito Federal e dos territórios.

Essas causas serão julgadas através de recurso especial quando contrariarem ou 
negarem vigência a tratado ou lei federal; quando julgarem válido ato de governo 
local contestado em face de lei federal; quando derem a lei federal interpretação 
divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

É no último caso - quando os tribunais regionais federais ou os tribunais de justiça 
dos estados e do Distrito Federal e dos territórios derem a lei federal interpretação 
divergente da que foi dada por outro tribunal - que o STJ atua como uniformizador 
da jurisprudência nacional.

É muito importante que você leia todas as competências do STJ, previstas no art. 
105 da Constituição.

Veja o rol das competências outorgadas ao STJ pela Constituição Federal de 1988.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e 
nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, 
os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, 
os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério 
Público da União que ofi ciem perante tribunais;

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

Jurisprudência
Interpretação das 
leis pelos tribunais. 
Conjunto das 
decisões de um 
tribunal sobre 
determinada matéria 
de direito.
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c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas 
na alínea “a”, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado 
ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da 
Justiça Eleitoral;

d) os confl itos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, 
I, “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a 
tribunais diversos;

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões;

g) os confl itos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, 
ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito 
Federal, ou entre as deste e da União;

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição 
de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados 
os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da 
Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;

II - julgar, em recurso ordinário:

a) os habeas-corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a 
decisão for denegatória;

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando 
denegatória a decisão;

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um 
lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, 
dentre outras funções, regulamentar os cursos ofi ciais para o ingresso e promoção na 
carreira;

II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão 
central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.
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1.3 A instalação do STJ

Em 30 de março de 1989, foi editada a Lei n. 7.746, dispondo sobre a composição 
e instalação do Superior Tribunal de Justiça e sobre o funcionamento do Conselho 
da Justiça Federal.

O art. 2º da referida lei determinou que os ministros remanescentes do Tribunal 
Federal de Recursos integrassem a composição inicial do Superior Tribunal de 
Justiça:

Essa lei trouxe, ainda, dois regramentos importantes a respeito do Regimento 
Interno STJ, a saber:

A instalação do STJ se deu em 7 de abril de 1989, em sessão solene especial do 
Supremo Tribunal Federal sob a Presidência do Ministro José Nery da Silveira.

Leia o ato de instalação e veja a primeira composição do STJ.

Art. 2º Integrarão a composição inicial do Superior Tribunal de 
Justiça os Ministros do Tribunal Federal de Recursos, observadas 
as classes de que provierem quando de sua nomeação, bem como 
os ministros que sejam necessários para completar o número 
estabelecido no art. 1º desta Lei.

Art. 3º O Superior Tribunal de Justiça será instalado sob a 
Presidência do Supremo Tribunal Federal, devendo dispor no 
seu Regimento Interno sobre os seus órgãos diretivos e respectivo 
funcionamento.

Art. 4º O Superior Tribunal de Justiça aprovará seu Regimento 
Interno dentro de 30 (trinta) dias, contados da data de sua 
instalação.

Solenidade de Instalação do Superior Tribunal de Justiça

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ NÉRI DA SILVEIRA (PRESIDENTE):

Declaro aberta a sessão solene do Supremo Tribunal Federal, convocada, especialmente, 
para a instalação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 27, do Ato das 
Disposições Transitórias, da Carta Política de 5 de outubro de 1988.

Cumpre-se, com esta solenidade, mais um mandamento da nova Constituição, que prevê, 
entre os órgãos do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, na enumeração de 
seu art. 92. Instalada, passa a nova Corte a exercer as importantes competências, que 
lhe confere o art. 105, da Lei Maior. Mercê do extraordinário esforço da administração 
do TFR, à frente seu ilustre Presidente, Ministro Evandro Gueiros Leite, já estão em 
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funcionamento, desde 30 do mês pretérito, os Tribunais Regionais Federais, em número 
de cinco, criados pelo art. 27, § 6º, das Disposições Transitórias, e com a competência 
defi nida no art. 108, ambos da Constituição Federal.

Extingue-se, defi nitivamente, nesta data, em consequência, o Egrégio Tribunal Federal 
de Recursos, após quarenta e um anos de fecundos serviços à causa da Justiça brasileira. 
Criado pela Constituição de 18 de setembro de 1946, empossados, em 23 de junho de 
1947, perante o Senhor Ministro José Linhares, então Presidente deste Tribunal, seus 
nove Ministros – Afrânio Antônio Costa, Armando da Silva Prado, Abner Carneiro Leão 
de Vasconcelos, Amando Sampaio Costa, Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho, Vasco 
Henrique D'Ávila, Edmundo de Macedo Ludolf, José Thomaz da Cunha Vasconcelos 
Filho e Djalma Tavares da Cunha Melo, – instalou-se a Corte, solenemente, na mesma 
data, na sala de sessões do Supremo Tribunal Federal, na cidade do Rio de Janeiro, sob 
a presidência do saudoso Ministro Armando da Silva Prado. Desde a sua composição 
inicial e até a presente data, setenta Ministros fazem a história do Tribunal Federal de 
Recursos.

Dele egressos, compuseram o Supremo Tribunal Federal o saudoso Ministro Rocha 
Lagoa, os ilustres Ministros aposentados Antônio Neder e Décio Miranda e, aqui, 
hoje ofi ciam os eminentes Ministros Aldir Passarinho e Carlos Madeira. Também, 
posteriormente, o primeiro Subprocurador-Geral da República, que atuou no TFR, 
o então Dr. Luiz Gallotti, – por igual, empossado a 23 de junho de 1947, perante o 
Presidente José Linhares, – foi um dos mais insignes membros desta Corte. Tive a honra 
de ser o seu 28º Juiz, presidindo-o, no biênio 1979/1981, em época de intensa atividade 
naquele Tribunal, quando cumpria, nele, se implantasse, em defi nitivo, a reforma 
editada pela Emenda Constitucional nº 7/1977. É, destarte, com profunda emoção, que 
registro, neste momento, o término das atividades jurisdicionais e administrativas do 
Egrégio Tribunal Federal de Recursos, embora guarde a certeza de que terá ele, sempre, 
uma posição de honra na história do Poder Judiciário brasileiro.

Em seu lugar nasce, entretanto, uma nova Corte, nos termos em que concebida pela 
Constituição de 1988, que determina, inclusive, participem da composição inicial os 
ilustres Ministros do Tribunal ora extinto. Tal como sucedera com o Tribunal Federal de 
Recursos, em 1946, o Superior Tribunal de Justiça recolhe em sua competência parcela 
signifi cativa da que se reservava, em regime anterior, ao Supremo Tribunal Federal.

Ao dar, desse modo, cumprimento pontual à Constituição, – em nome do Supremo 
Tribunal Federal, – declaro instalado o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aos ilustres 
Ministros presentes que, nos termos do art. 27, § 2º, inciso I, do Ato das Disposições 
Transitórias, da Constituição Federal, integram a composição inicial desta nova Corte 
Superior da Nação, quero, com profusão d'alma, desejar felicidade constante no 
exercício do nobre múnus, convicto de que o colendo Tribunal, ora instalado, prestará 
serviços relevantes à causa da Justiça e aos interesses maiores da Pátria.

O Sr. Secretário procederá à leitura da Ata de Instalação do Superior Tribunal de Justiça.

O Senhor Secretário leu o seguinte:

“Ata da Sessão de Instalação do Superior Tribunal de Justiça.

Aos sete dias do mês de abril de 1989, o Supremo Tribunal Federal reuniu-se em 
Sessão Solene, especialmente convocada para a instalação do Superior Tribunal 
de Justiça, na forma do art. 27, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição 
Federal, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro José Néri da Silveira, 
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presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros José Carlos Moreira Alves, Aldir 
Guimarães Passarinho, Sydney Sanches, Luiz Octavio Pires e Albuquerque Gallotti, 
Carlos Alberto Madeira, Célio de Oliveira Borja e Paulo Brossard de Souza Pinto, 
o Procurador-Geral da República, Doutor José Paulo Sepúlveda Pertence, e, ainda, 
os Excelentíssimos Senhores Ministros do Tribunal Federal de Recursos. Aberta a 
Sessão, o Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente, após proferir palavras alusivas 
ao evento, registrando o seu alto signifi cado, declarou, em nome do Supremo Tribunal 
Federal, solenemente instalado o Superior Tribunal de Justiça, composto, nesta data, 
na forma do art. 27, § 2º, inciso I, do ADCT, pelos seguintes membros: Ministros 
Armando Leite Rollemberg, José Fernandes Dantas, Evandro Gueiros Leite, 
Washington Bolívar de Brito, Antônio Torreão Braz, Carlos Mário da Silva Velloso, 
William Andrade Patterson, Romildo Bueno de Souza, Miguel Jerônymo Ferrante, 
José Cândido de Carvalho Filho, Pedro da Rocha Acioli, Américo Luz, Antônio de 
Pádua Ribeiro, Cid Flaquer Scartezzini, Jesus Costa Lima, Geraldo Barreto Sobral, 
Carlos Augusto Thibau Guimarães, Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite, Nilson 
Vital Naves, Eduardo Andrade Ribeiro de Oliveira, Ilmar Nascimento Galvão, 
Francisco Dias Trindade, José de Jesus Filho, Francisco de Assis Toledo, Edson 
Carvalho Vidigal e Jacy Garcia Vieira. Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai 
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente, pelos demais Ministros, 
pelos Ministros do Tribunal instalado, pelo Procurador-Geral da República e por 
mim, Maurício Maranhão Aguiar, Diretor-Geral da Secretaria. (a) Néri da Silveira - 
Presidente, Moreira Alves, Aldir Passarinho, Sydney Sanches, Octavio Gallotti, Carlos 
Madeira, Célio Borja, Paulo Brossard, Armando Rollemberg, José Dantas, Gueiros 
Leite, Washington Bolivar, Torreão Braz, Carlos Velloso, William Patterson, Bueno 
de Souza, Miguel Ferrante, José Cândido, Pedro Acioli, Américo Luz, Pádua Ribeiro, 
Flaquer Scartezzini, Costa Lima, Geraldo Sobral, Carlos Thibau, Costa Leite, Nilson 
Naves, Eduardo Ribeiro, Ilmar Galvão, Dias Trindade, José de Jesus, Assis Toledo, 
Edson Vidigal, Garcia Vieira e Sepúlveda Pertence, Procurador-Geral da República.”

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ NÉRI DA SILVEIRA (PRESIDENTE):

Agradeço a presença de S. Exa. o Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil, representante 
de Sua Excelência o Senhor Presidente da República; de S. Exa. o Sr. Presidente 
do Congresso Nacional, Senador Nelson Carneiro; de S. Exa. o Sr. Deputado Paes 
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados; dos Srs. Parlamentares; dos 
Srs. Ministros de Estado; dos Srs. Presidentes e demais Ministros dos Tribunais 
Superiores; dos Desembargadores Presidentes de todos os Tribunais de Justiça do País 
e dos Srs. Juízes Presidentes de Tribunais de Alçada que participam do I Encontro dos 
Presidentes de Tribunais Federais e Estaduais, nesta Capital.

Agradeço, ainda, a presença dos Srs. Ministros aposentados do Supremo Tribunal 
Federal, dos Srs. Ministros aposentados do Tribunal Federal de Recursos, dos Srs. 
Magistrados, dos Srs. membros do Ministério Público, dos Srs. Advogados, das 
Senhoras e dos Senhores.

Antes de declarar encerrada a sessão, peço aos presentes que permaneçam em seus 
lugares até que se retirem os membros do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça para o Salão Branco, onde se dará a confraternização das duas 
Cortes com os convidados e os Senhores Ministros do Superior Tribunal de Justiça 
receberão cumprimentos.

Quanto ao Regimento Interno, foi aprovado em 22 de junho de 1989 e publicado no 
Diário da Justiça de 17 de agosto subsequente.
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Ministro Nilson Naves

1.3.1 A primeira sessão do STJ

Devidamente instalado, o Superior Tribunal de Justiça começou os seus trabalhos 
e, em 3 de maio de 1989, realizou o primeiro julgamento. O processo foi relatado 
pelo Ministro Nilson Naves, tendo a Turma funcionado com quorum mínimo:
3 membros. Ministro Naves foi, também, o último oriundo do TFR a atuar no STJ.

Enquanto era construída a sede defi nitiva, o Superior Tribunal de Justiça funcionava 
no prédio do antigo Tribunal Federal de Recursos, localizado no Setor de Autarquias 
Sul.

Foto: sede temporária do STJd i d

1.4 Construção e arquitetura da sede do STJ

Para sediar o STJ, foi construído o complexo predial onde trabalhamos 
(138.670,37 m²), concluído em 1995.

O projeto traz a assinatura dos arquitetos Oscar Niemeyer e Hermano 
Gomes Montenegro, e sua execução fi cou a cargo da Construtora OAS 
Engenharia. Ele é datado de 1989, e a construção se deu entre 1990 e 
1995. Foi formada a Comissão Especial de Obras pelos ministros do 
STJ para supervisionar os trabalhos.

Para a execução do projeto estrutural, foi utilizada a moderna técnica do 
concreto armado, protendido e de alta resistência, com microssílica. A 
sede é composta de sete blocos: Administração, Ministros I, Ministros 
II, Plenários, Tribunal Pleno, Auditório e Restaurante.

Foto: azulejos de Athos Bulcão



12 Cidadania em Movimento

Módulo 1 -  Criação do Superior Tribunal de Justiça

As obras de arte integrantes do complexo predial são:

• painéis com azulejos, de Athos Bulcão, no 9º andar do prédio Ministros I;
• painel com o vitral A Mão de Deus, no Tribunal Pleno, e painel de concreto e 

vidro, de 700m2 sobre um vão livre de 60m, na fachada frontal do prédio dos 
Plenários, de Marianne Peretti;

• painel mural medindo 30m x 5m intitulado com a frase do fi lósofo Protágoras 
O Homem é a Medida de Todas as Coisas, em óleo sobre gesso acrílico, no 
Salão de Recepções dos Plenários, de Vallandro Keating.

Saiba mais a respeito de Oscar Niemeyer, Marianne Peretti e Vallandro Keating.

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho nasceu no bairro de Laranjeiras, 
no Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1907. Filho de Oscar de Niemeyer Soares 
e Delfi na Ribeiro de Almeida, entrou para a Escola Nacional de Belas Artes no Rio 
de Janeiro em 1929, onde se formou como engenheiro-arquiteto em 1934.

Foi estagiário no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão. Niemeyer realizou seu 
primeiro grande projeto em 1940 - o Conjunto da Pampulha, formado por um cassino, 
uma casa de baile, um clube e a Igreja de São Francisco de Assis ou Igreja da Pampulha.

Foi responsável pelo planejamento arquitetônico de vários prédios de Brasília, dentre 
eles o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Palácio do Itamaraty, o Congresso 
Nacional, a Catedral, a Praça dos Três Poderes, o Superior Tribunal de Justiça e o 
Teatro Nacional. Niterói, cidade do Rio de Janeiro, tem um número expressivo de 
obras de Niemeyer. Entre elas encontra-se o Museu de Arte Contemporânea, que 
foi inaugurado em 1991. Niemeyer, responsável por mais de 600 projetos em todo 
o mundo, é um dos maiores representantes da arquitetura moderna da história. Sua 
obra tem como característica principal o uso do concreto armado.

Oscar Niemeyer faleceu no Hospital Samaritano em Botafogo, Rio de Janeiro, no 
dia 5 de dezembro de 2012.

Foto: maquete representando o primeiro prédio do STJ

Foto: Oscar Niemeyer em uma 
das suas visitas à obra do STJFoto: Oscar Niemeyer

Athos Bulcão
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Marianne Peretti é fi lha de pai brasileiro e mãe francesa. Nasceu e viveu em Paris, 
onde estudou desenho e pintura na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, 
e reside no Brasil desde 1953. Aqui ganhou notoriedade com seus vitrais e obras 
monumentais e com sua parceria com Oscar Niemeyer. Algumas das suas obras 
podem ser vistas nos saguões do Congresso Nacional, no Panteão da Liberdade, na 
Catedral Metropolitana de Brasília e no Superior Tribunal de Justiça.

Foto: a obra A Mão de Deus, 
de Marianne Peretti

Foto: Marianne Peretti

F t b A Mã d D
Foto: fachada do STJ, obra de Marianne Peretti

Luíz Antonio Vallandro Keating nasceu no Rio de Janeiro, em 1940. Formou-se 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Aluno 
de Marcelo Grassmann e Darel em cursos de gravura, começou a expor em 1966, 
com mostra individual na Galeria São Luiz, em São Paulo. Participou da 7a Bienal 
de São Paulo (1967), da mostra "Jovem Desenho Nacional" - Museu de Arte 
Contemporânea - e de exposições na Galeria Goeldi, no Rio de Janeiro, na Galeria 
Aki, em São Paulo, tendo a sua última exposição individual ocorrido na Galeria 
A. M. Niemeyer, Rio de Janeiro. Dentre as premiações que recebeu, destacam-se 
o Prêmio Aquisição, na 1a Bienal da Bahia, em Salvador (1966), e o 1o Prêmio de 
Ilustração, no XI Prêmio Abril de Jornalismo, por Lição de Anatomia, em 1986. 

Foto: Marianne Peretti

Foto: painel de Vallandro Keating com a citação de Protágoras O Homem é a Medida de Todas as Coisas.nel de Vallandro Keating com a citação de Protágoras O Homem é a Medida de Tod

Vallandro Keating
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Agora que você aprendeu sobre a história do STJ e sobre as obras de arte 
aqui presentes, saiba mais sobre o Museu do STJ, localizado no edifício dos 
Plenários, que está aberto ao público. 

1.5 Direcionamento estratégico do STJ

Tão importante quanto o passado do STJ, conforme vimos acima, é a sua orientação 
para o futuro. E essa orientação vem sendo delineada no planejamento estratégico, 
o qual tem contribuído para consolidá-lo como o Tribunal da Cidadania.

O direcionamento estratégico do STJ é um instrumento de planejamento que 
demonstra os compromissos e os objetivos do órgão para um determinado período. 
A viabilidade desse planejamento passa por três momentos: a missão, a visão de 
futuro e o planejamento estratégico propriamente dito.

1.5.1 Planejamento estratégico

A Resolução STJ n. 6 de 12 de maio de 2015 dispõe sobre o planejamento estratégico 
do Superior Tribunal de Justiça para o sexênio 2015-2020. Esse planejamento 
consiste numa atividade administrativa importante para todo o órgão. Nele estão 
defi nidos os rumos do Tribunal. É nele que se buscam respostas para questões 
fundamentais para a sua atuação, tais como: Onde estamos? Aonde queremos 
chegar? Como vamos fazer para atingir os objetivos defi nidos?

O planejamento estratégico orienta a realização de metas e objetivos. No caso do 
STJ, o que se busca é a prestação de uma tutela jurisdicional mais rápida e com os 
olhos voltados para a efetivação da cidadania. Muitas das decisões proferidas pelos 
ministros alcançam os cidadãos brasileiros no seu dia a dia.

Diversos elementos compõem um planejamento estratégico. Os principais são os 
seguintes:

• diagnóstico institucional preliminar com coleta de dados de servidores e 
entrevistas com ministros;

• análise dos ambientes interno e externo;
• defi nição da missão e da visão de futuro;
• reavaliação dos valores institucionais;
• identifi cação dos objetivos estratégicos;
• proposição de indicadores de desempenho e metas.
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Mapa Estratégico do STJ
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1.5.2 Missão

De acordo com o Manual do Plano Estratégico do STJ, editado pela Assessoria de 
Modernização e Gestão Estratégica, a missão é uma declaração concisa da razão de 
ser da organização. É o propósito básico, para o qual são direcionados as atividades 
e os valores que orientam os servidores. Diferentemente das empresas privadas, que 
defi nem a sua missão conforme o interesse de se posicionar em destaque no mercado, 
os órgãos do Poder Judiciário possuem missão estabelecida na Constituição Federal. 
A missão do STJ está assim defi nida:

1.5.3 Visão de futuro

Também de acordo com o Manual do Plano Estratégico do STJ, a visão de futuro 
defi ne o que a organização pretende ser daqui a alguns anos. Ela representa as 
ambições e descreve o quadro que se quer atingir a longo prazo. Sendo assim, 
proporciona o horizonte a ser alcançado, delineando o planejado.
Eis a visão de futuro do Superior Tribunal de Justiça:

1.5.4 Valores

Encontram-se, ainda, no Manual do Plano Estratégico do STJ, os valores que 
explicitam as crenças e as convicções que orientam o comportamento das pessoas 
e que devem ser defendidas pelo Superior Tribunal de Justiça, permeando todas as 
suas atividades e relações. São estes os valores do STJ:

Oferecer à sociedade prestação jurisdicional efetiva, assegurando 
uniformidade à interpretação da Legislação Federal.

Tornar-se referência na uniformização da jurisprudência, 
contribuindo para a segurança jurídica da sociedade brasileira.

Planejamento
Estratégico
STJ 2020

Aprendizagem contínua
Assumir a responsabilidade de desenvolver-se continuamente, de 
forma a contribuir para seu crescimento pessoal e profi ssional, bem 
como para o desempenho organizacional.

Comprometimento
Atuar com dedicação, orgulho institucional, empenho e 
envolvimento nas suas atividades.
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Ética
Agir com honestidade e integridade em todas as suas ações e relações.

Sustentabilidade
Adotar políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente 
justas e ambientalmente corretas.

Transparência
Disponibilizar e divulgar informações à sociedade de maneira clara e 
tempestiva, de forma a possibilitar a participação e o controle social.

1.6 Por que Tribunal da Cidadania?
A ideia de cidadania permeia toda a atividade do Superior Tribunal de Justiça. O 
STJ tem-se aproximado da sociedade ao decidir questões do cotidiano do povo 
brasileiro. Assim, temos ouvido e lido, em diversos momentos, a expressão Tribunal 
da Cidadania como qualifi cativo deste órgão jurisdicional. Mas como surgiu essa 
expressão? Quem a criou e por quê?

Leia a seguir um trecho de reportagem do STJ Cidadão, que esclarece o assunto.

Jornalista Sebastiana Amaral: De acordo com o Ministro Costa Leite, para mostrar que o 
juiz tem o dever de aplicar a lei igualmente em qualquer situação, ele considerava importante, 
na época em que atuava como Ministro, levar essas decisões ao conhecimento da população:

Ministro Costa Leite: Uma das minhas metas principais de gestão – estava escrito no meu 
discurso de posse – era a aproximação com a sociedade, porque eu via o Judiciário muito 
distante da sociedade. Então, uma das maneiras de aproximação com a sociedade era mostrar 
que esse Tribunal era o tribunal do cidadão.

Jornalista Sebastiana Amaral: Aproximar ainda mais o STJ do povo brasileiro, foi isso que 
motivou o Ministro Costa Leite a criar a expressão tribunal da cidadania.

Ministro Costa Leite: Esse orgulho eu tenho, ninguém me toma, o tribunal da cidadania 
nasceu com Costa Leite. Eu apenas interpretei aquilo que estava acontecendo no Tribunal e 
criei essa expressão “tribunal da cidadania” porque eu achei que realmente representava aquilo 
que a sociedade queria, porque as grandes causas que interessam à cidadania se resolvem no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

(Tribunal cidadão. Entrevista em 13/4/2013)

Atenção: O STJ iniciou em 2015 um novo ciclo de planejamento 
institucional, que estará em vigor até 2020.
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Conclusão

Caro aluno,

Após essa pequena incursão na história do STJ, é hora de ver como a cidadania 
se concretiza no seu interior. De regra, quando o STJ fi rma um entendimento 
em decisão fi nal, essa decisão interferirá na vida de grande parcela da sociedade 
brasileira.

Estudando os dispositivos regimentais, entende-se o trâmite dos processos desde a 
chegada ao protocolo até a remessa da decisão fi nal ao tribunal de origem.

E, para desenvolver a sua importante missão, o Tribunal estrutura-se em órgãos 
internos e conta com membros e auxiliares (servidores e prestadores de serviços), 
que transformam o Regimento Interno em cidadania em movimento.

A composição e a competência da instituição e o funcionamento dos órgãos 
julgadores e das demais unidades que compõem o Tribunal serão tratados nos 
próximos módulos.

Bons estudos!



CURSO DE REGIMENTO INTERNO DO STJ

Módulo 2 - Órgãos colegiados, administrativos e vinculados

CIDADANIA EM MOVIMENTO

Tribunal da Cidadania protegendo os direitos dos aposentados, beneficiando toda a sociedade.
REsp 1.568.244: Só é possível o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar 

fundado na mudança de faixa etária do beneficiário quando houver previsão contratual, forem 
observadas as normas expedidas pelos reguladores e não forem aplicados percentuais desarrazoados 

ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor e discriminem o idoso.
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2. Órgãos colegiados, administrativos e vinculados (art. 96, I, a e b 
da CF)

Prezado aluno!

Imagine uma situação em que um tribunal com 33 membros se reunisse em seu 
órgão máximo para julgar processos: pauta enorme, sessões cansativas, vários 
relatores, revisores e intervenções de advogados, etc. Assim seria no STJ visto que 
ele recebe da Constituição Federal a sua composição plena e um rol extenso de 
competências, sem fracionamento.

No entanto, para facilitar a distribuição dos trabalhos, a própria Constituição Federal 
permite que os tribunais se organizem internamente, dispondo sobre a competência 
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, bem 
como sobre a organização das suas secretarias e dos serviços auxiliares (CF, art. 
96, I, a e b).

No Superior Tribunal de Justiça, é o Regimento Interno que regulamenta esse 
permissivo constitucional, dispondo, na Parte I, sobre a composição, a organização 
e as competências da instituição.

Desse modo, para melhor atuar, o Tribunal possui órgãos jurisdicionais e órgãos 
administrativos. Aos jurisdicionais cabe o julgamento dos processos judiciais; aos 
administrativos, o apoio necessário ao desempenho dessa função.

Esses órgãos e suas competências, assim como o Conselho da Justiça Federal e a 
Escola Nacional de Formação de Magistrados (Enfam), que funcionam junto ao 
STJ, serão objeto de estudo neste módulo.

2.1 Órgãos julgadores

Os órgãos julgadores do Tribunal são: Corte Especial, seções e turmas. Os ministros 
também proferem julgamentos de forma monocrática, conforme previsto nas 
normas processuais.

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com 
observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, 
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que 
lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional 
respectiva;

Monocrática
É a decisão de um 
julgamento proferida por 
um único magistrado. 
Contrapõe-se às decisões 
colegiadas.
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2.1.1.1 Inovações do Novo Código de Processo Civil 

Com o advento do Novo Código de Processo Civil – CPC/2015, várias inovações 
foram criadas no sistema processual brasileiro, principalmente em relação ao 
sistema de precedentes judiciais. As Emendas Regimentais 22, 23, 24 e 26 de 2016 
trouxeram atualizações para que o Regimento Interno do STJ pudesse se adequar às 
novas regras processuais. Podemos destacar algumas destas novidades:

•  Precedentes qualificados: são decisões de observância obrigatória por outros 
juízes e tribunais e estão listados em destaque no Novo CPC. Os juízes e tribunais 
observarão: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado 
de constitucionalidade; os enunciados de súmula vinculante; os acórdãos em 
incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; os enunciados 
das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;  a orientação do plenário ou do 
órgão especial aos quais estiverem vinculados. (art. 927, III do CPC/2015 e art. 
121-A do RISTJ)

•  Incidente de assunção de competência (IAC): “é admissível a assunção de 
competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo 
de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 
repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, bem como quando 
ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção 
ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”. (arts. 927, 
III; art. 947 do CPC/15 e arts. 11, VI; 12, IX; 21-E, VII; 34, XVIII, b e c; do RISTJ)

•  Recurso Especial Repetitivo: é o recurso julgado conforme a sistemática do CPC 
para que o STJ escolha uma tese que deverá ser aplicada a todos os processos no 

Litigioso
Que envolve litígio, 

disputa judicial; que é 
passível de contestação.

2.1.1 Áreas de especialização

O Regimento Interno definiu as áreas de especialização dos seus órgãos judiciários 
(seções e turmas), atribuindo-lhes competência para processar e julgar os 
feitos relativos ao Direito Público, ao Direito Privado e ao Direito Penal. Essa 
especialização é definida em razão da natureza da relação jurídica litigiosa.
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2.1.2 Corte Especial (art. 93, XI, da CF e art. 11 do RISTJ) 

De acordo com o art. 93, XI, primeira parte, da Constituição Federal, os tribunais 
com mais de 25 julgadores poderão constituir órgão especial, com o mínimo de 
onze e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e 
jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Em atendimento a essa 
norma, o Superior Tribunal de Justiça criou a Corte Especial.

Atualmente, esse órgão, presidido pelo Presidente do Tribunal, é integrado pelos 
quinze ministros mais antigos. A Corte Especial não está sujeita à especialização, e 
as suas competências estão discriminadas no art. 11 do Regimento Interno.

Veja as competências da Corte Especial.

país que discutam idêntica questão de direito. O recurso repetitivo é considerado 
um precedente qualificado pelo novo CPC. (art. 927 CPC/15 e art. 256 e seguintes 
do RISTJ)

•  Afetação: é a denominação dada ao ato jurisdicional que aceita determinado 
recurso para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. As afetações a 
partir da Emenda Regimental 24/2016 passaram a ser realizadas de forma colegiada. 
(art. 256-I do RISTJ)

•  Sobrestamento: previsão regimental de que os recursos com idêntica questão de 
direito àquela que já tenha sido submetida à sistemática dos recursos repetitivos, 
deverão ser devolvidos aos tribunais de origem para adoção das medidas cabíveis. 
A Comissão Gestora de Precedentes é responsável pelo controle e acompanhamento 
dos processos sobrestados. (Arts. 21E, VIII; 34, XXIV; 46-A, I do RISTJ)

•  Amicus Curiae: “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, 
poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem 
pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou 
jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada” (art. 
138 e 1.038 do CPC/15; art. 65-B do RISTJ)”

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios:
[…]

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá 
ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de 
vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas 
e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-
se metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo 
tribunal pleno;
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Art. 11. Compete à Corte Especial processar e julgar:

I - nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, 
nestes e nos de responsabilidade, os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e 
do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 
Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de contas dos 
Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante Tribunais;

II - os habeas corpus, quando for paciente qualquer das pessoas mencionadas no 
inciso anterior;

III - os mandados de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora 
for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou 
indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos 
órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça 
Federal;

IV - os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou 
de qualquer de seus órgãos;

V - as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados;

VI - o incidente de assunção de competência quando a matéria for comum a mais 
de uma seção; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 2016);

VII - a exceção da verdade, quando o querelante, em virtude de prerrogativa de 
função, deva ser julgado originariamente pelo Tribunal;

VIII - a requisição de intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, 
ressalvada a competência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior 
Eleitoral (Constituição, art. 36, II e IV);

IX - as arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo suscitadas nos 
processos submetidos ao julgamento do Tribunal;

X - as reclamações para a preservação de sua competência e garantia de suas 
decisões;

XI - as questões incidentes, em processos da competência das Seções ou Turmas, 
as quais lhe tenham sido submetidas (art. 16);

XII - os conflitos de competência entre relatores ou Turmas integrantes de Seções 
diversas, ou entre estas;

XIII - os embargos de divergência, se a divergência for entre Turmas de Seções 
diversas, entre Seções, entre Turma e Seção que não integre ou entre Turma e 
Seção com a própria Corte Especial; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 
24, de 2016);

XIV - (Revogado pela Emenda Regimental n. 22, de 16 de março de 2016);

XV - as suspeições e impedimentos levantados contra Ministro em processo de sua 
competência;

XVI - o recurso especial repetitivo (incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 
2016).
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Você pode assistir 
pessoalmente a uma 
sessão da Corte 
Especial! Convido 
você a acompanhar 
o trabalho dos 
senhores ministros 
no julgamento dos 
processos. As sessões, 
realizadas a partir 
das 14 horas, são 
abertas ao público. 
Elas ocorrem na 
primeira e na terceira 
quartas-feiras do mês, 
no segundo andar do 
Edifício dos Plenários. 
É necessário usar 
roupa social.

Antiguidade
Critério utilizado 
para a colocação dos 
ministros do STJ nas 
sessões de julgamento, 
para a distribuição 
de serviço, revisão 
de processos, 
substituições e 
quaisquer outros 
efeitos legais ou 
regimentais. Apura-
se a antiguidade na 
seguinte ordem: posse, 
nomeação e idade.

2.1.3 Seções especializadas (art. 2º, §3º, art. 8º, art. 9º e art. 12 do RISTJ)

Há, no Superior Tribunal de Justiça, três seções, integradas pelos componentes das 
turmas da respectiva área de especialização. Preside cada seção o ministro mais 
antigo integrante do órgão julgador – considera-se a antiguidade dos ministros no 
órgão fracionário que compõem –, por um período de dois anos, não sendo permitida 
a recondução até que todos os ministros da seção tenham exercido a presidência.

Cada seção compreende duas turmas. Assim, há no Tribunal seis turmas, cada uma 
constituída de cinco ministros. Logo, cada seção é constituída de dez ministros.

Assim, segundo as áreas de especialização estabelecidas em razão da matéria no 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cabe a cada uma das seções e, 
consequentemente, às respectivas turmas processar e julgar feitos específicos.

Veja o posicionamento dos membros da Corte Especial.

Foto: sala de julgamentos da Corte Especial

 Posicionamento dos membros da Corte Especial
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Veja a seguir como estão distribuídas essas matérias.

• A Primeira Seção julga Direito Público.
• A Segunda Seção julga Direito Privado.
• A Terceira Seção julga Direito Penal.

Art. 9º A competência das Seções e das respectivas Turmas é fixada em 
função da natureza da relação jurídica litigiosa.

§ 1º À Primeira Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a:

I - licitações e contratos administrativos;
II - nulidade ou anulabilidade de atos administrativos;
III - ensino superior;
IV - inscrição e exercício profissionais;
V - direito sindical;
VI - nacionalidade;
VII - desapropriação, inclusive a indireta;
VIII - responsabilidade civil do Estado;
IX - tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuições e empréstimos 
compulsórios;
X - preços públicos e multas de qualquer natureza;
XI - servidores públicos civis e militares;
XII - habeas corpus referentes às matérias de sua competência;
XIII - benefícios previdenciários, inclusive os decorrentes de acidentes 
do trabalho;
XIV - direito público em geral.

§ 2º À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a:

I - domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se 
tratar de desapropriação;
II - obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado 
participar do contrato;
III - responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade 
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civil do Estado;
IV - direito de família e sucessões;
V - direito do trabalho;
VI - propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de 
nulidade do registro;
VII - constituição, dissolução e liquidação de sociedade;
VIII - comércio em geral, inclusive o marítimo e o aéreo, bolsas de 
valores, instituições financeiras e mercado de capitais;
IX - falências e concordatas;
X - títulos de crédito;
XI - registros públicos, mesmo quando o Estado participar da demanda;
XII - locação predial urbana;
XIII - habeas corpus referentes às matérias de sua competência;
XIV - direito privado em geral.

§ 3º À Terceira Seção cabe processar e julgar os feitos relativos à matéria 
penal em geral, salvo os casos de competência originária da Corte 
Especial e os habeas corpus de competência das Turmas que compõem 
a Primeira e a Segunda Seção.

Definidas as áreas de atuação das seções e turmas, o Regimento Interno passa a 
dispor acerca da competência desses órgãos fracionários, que, conforme visto, é 
fixada em função da natureza da relação jurídica em discussão.

Veja as competências das seções.

Art. 12. Compete às Seções processar e julgar:

I - os mandados de segurança, os habeas corpus e os habeas data contra 
ato de Ministro de Estado;
II - as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados e das 
Turmas que compõem a respectiva área de especialização;
III - as reclamações para a preservação de suas competências e garantia 
da autoridade de suas decisões e das Turmas;
IV - os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvada 
a competência do Supremo Tribunal Federal (Constituição, art. 102, 
I, o), bem assim entre Tribunal e Juízes a ele não vinculados e Juízes 
vinculados a Tribunais diversos;
V - os conflitos de competência entre relatores e Turmas integrantes da 
Seção;
VI - os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e 
judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e 
administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da 
União;
VII - as questões incidentes em processos da competência das Turmas da 
respectiva área de especialização, as quais lhes tenham sido submetidas 
por essas;
VIII - as suspeições e os impedimentos levantados contra os ministros, 
salvo em se tratando de processo da competência da Corte Especial;
IX - o incidente de assunção de competência quando a matéria for restrita 
a uma Seção; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 2016);
X – o recurso especial repetitivo (incluído pela Emenda Regimental n. 
24, de 2016).
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Foto: sala de julgamentos de uma seção

Você pode assistir 
pessoalmente a uma 
sessão da 1ª, da 2ª e 
da 3ª Seções! Convido 
você a acompanhar 
o trabalho dos 
senhores ministros 
no julgamento dos 
processos. As sessões, 
realizadas a partir 
das 14 horas, são 
abertas ao público. 
Elas ocorrem na 
segunda e na quarta 
quartas-feiras do mês, 
no segundo andar do 
Edifício dos Plenários. 
É necessário usar 
roupa social.

Parágrafo único. Compete, ainda, às Seções:
I - julgar embargos de divergência, quando as Turmas divergirem entre si ou 
de decisão da Seção que integram; (Redação dada pela Emenda Regimental 
n. 24, de 2016);
II - julgar feitos de competência de Turma, e por esta remetidos (art. 14);
III - sumular a jurisprudência uniforme das Turmas da respectiva área de 
especialização e deliberar sobre a alteração e o cancelamento de súmulas.

Posicionamento dos membros da seção
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Art. 13. Compete às Turmas:
I - processar e julgar, originariamente: 
a) os habeas corpus, quando for coator Governador de Estado e do 
Distrito Federal, Desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados 
e do Distrito Federal, membro dos Tribunais de Contas dos Estados e 
do Distrito Federal, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e do Trabalho, dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios e do Ministério Público da União que oficie 
perante Tribunais;
b) os habeas corpus, quando o coator for Tribunal cujos atos estejam 
diretamente subordinados à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.

II - julgar em recurso ordinário:
a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;
b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão.

III - julgar os recursos ordinários e os agravos nas causas em que forem 
partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e, do 
outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no país; (Redação 
dada pela Emenda Regimental n. 24, de 2016);

IV - julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou última 
instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei 
federal;
c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído 
outro Tribunal.

2.1.4 Turmas especializadas (art. 2º, §4º, art. 13 e art. 14 do RISTJ) 

As turmas são os menores órgãos colegiados do STJ. Cada uma é constituída de 
cinco ministros e presidida pelo ministro mais antigo entre os que a integram, por um 
período de dois anos, vedada a recondução até que todos os componentes da turma 
hajam exercido a presidência. A antiguidade para essa finalidade, a exemplo das 
seções, também é apurada no órgão fracionário. As turmas possuem competência 
originária e recursal. 

Veja as competências das turmas.
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Jurisdição
Poder ou direito 

de julgar. Extensão 
territorial em que atua 

um juiz.

Recurso
É o direito que a 

parte possui de 
provocar a reforma 

ou a modificação 
de uma sentença 

judicial desfavorável 
a ela. Têm-se 

como exemplos de 
recursos o Agravo, 

a Apelação, os 
Embargos e a 

Revisão.

Recurso especial 
repetitivo

É um recurso que 
representa um grupo 

de recursos baseados 
em teses idênticas, 

ou seja, que têm 
fundamento em 

questão de direito 
idêntica. Nesses 

casos, o processo 
fica suspenso no 

tribunal de origem 
até o pronunciamento 

definitivo do STJ 
sobre a matéria.

Originariamente, elas processam e julgam os habeas corpus contra ato coator de 
determinadas autoridades e tribunais cujos atos estejam diretamente subordinados 
à jurisdição do STJ. No âmbito recursal, o principal recurso julgado pelas Turmas 
é o recurso especial. No entanto, quando se tratar de recurso especial repetitivo, o 
julgamento será realizado por uma seção (art. 12, inciso X) ou pela Corte Especial 
(art.  11, inciso XVI).

Art. 14. As Turmas remeterão os feitos de sua competência à Seção de 
que são integrantes: 
I - quando algum dos Ministros propuser revisão da jurisprudência 
assentada em Súmula pela Seção;

II - quando convier pronunciamento da Seção, em razão da relevância 
da questão, e para prevenir divergência entre as Turmas da mesma 
Seção; 

III - nos incidentes de assunção de competência. (Redação dada pela 
Emenda Regimental n. 24, de 2016) 

Parágrafo único. A remessa do feito à Seção far-se-á independentemente 
de acórdão, salvo no caso do item III (art. 118, § 1º)

Art. 11 Compete à Corte Especial processar e julgar:

(...)
XVI - o recurso especial repetitivo.

Art. 12 Compete às Seções processar e julgar:

(...)
X - o recurso especial repetitivo.
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Foto: sala de julgamentos de uma turma

Você pode assistir 
pessoalmente a uma 
sessão da 1ª, da 2ª, da 
3ª, da 4ª, da 5ª e da 
6ª Turmas! Convido 
você a acompanhar 
o trabalho dos 
senhores ministros 
no julgamento dos 
processos. As sessões, 
realizadas a partir das 
14 horas, são abertas 
ao público. Elas 
ocorrem na primeira, 
na segunda, na terceira 
e na quarta terças-
feiras do mês, e na 
primeira e na terceira 
quintas-feiras do mês, 
no segundo andar do 
Edifício dos Plenários. 
É necessário usar 
roupa social.

Posicionamento dos membros da turma

2.1.5 Disposições comuns aos órgãos julgadores (arts. 15 e 16 do RISTJ)

Os órgãos julgadores do STJ possuem competências que são comuns a todos eles.

Geralmente são recursos, alguns incidentes de execução e representações às 
autoridades competentes.

Veja a seguir os casos em que a Corte Especial, as seções e as turmas têm a mesma 
competência interna.

Incidente de execução 
É uma questão 
acessória que precisa 
ser decidida e que surge 
no curso do processo 
principal de execução 
da pena, provocando a 
alteração, a redução ou 
a extinção desta.

Representação às 
autoridades 
É o ato do ministro 
que consiste em expor 
verbalmente ou por 
escrito às autoridades 
competentes quando 
tiver conhecimento 
de crime nos seus 
processos ou 
documentos.
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Em certos momentos, os órgãos julgadores de menor composição (turmas e seções) 
devem remeter os processos da sua competência, para análise, a um colegiado 
que tenha maior número de integrantes. Não se trata de um recurso, pois não há 
hierarquia entre os órgãos julgadores; é apenas uma forma de submeter o feito a um 
colegiado mais numeroso.

Veja a seguir as hipóteses em que as seções e as turmas remeterão os feitos da sua 
competência à Corte Especial para análise.

2.2 Órgãos administrativos

Como já observado, a Constituição Federal permite aos tribunais organizarem os 
seus órgãos jurisdicionais e administrativos. Nesse sentido, o Regimento Interno 
do STJ dispõe sobre a composição e a competência administrativa dos seus órgãos 
internos.

No Superior Tribunal de Justiça, têm competência administrativa o Plenário, a Corte 
Especial, as comissões e o Conselho de Administração, além do seu Presidente. A 
seguir, serão estudadas as atribuições desses órgãos.

2.2.1 Plenário e sua competência administrativa (art. 10 do RISTJ)

O Plenário é constituído da totalidade dos ministros e presidido pelo Presidente 
do Tribunal. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça não possui competência 
jurisdicional. É órgão incumbido das atribuições específicas relacionadas no art. 10 

Art. 15. À Corte Especial, às Seções e às Turmas cabe, ainda, nos 
processos de sua competência:
I - julgar os agravos, os embargos de declaração e as demais arguições; 
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - julgar os incidentes de execução que lhes forem submetidos;
III - julgar a restauração de autos físicos ou eletrônicos desaparecidos; 
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
IV - representar à autoridade competente, quando, em autos ou 
documentos de que conhecer, houver indício de crime de ação pública.

Art. 16. As Seções e as Turmas remeterão os feitos de sua competência 
à Corte Especial:
I - quando acolherem a arguição de inconstitucionalidade, desde que a 
matéria ainda não tenha sido decidida pela Corte Especial.
II - quando algum dos ministros propuser revisão da jurisprudência 
assentada em súmula pela Corte Especial.
III - (Revogado pela Emenda Regimental n. 22, de 16 de março de 2016).
IV - quando convier pronunciamento da Corte Especial em razão da 
relevância da questão jurídica, ou da necessidade de prevenir divergência 
entre as Seções.
Parágrafo único. A remessa do feito à Corte Especial far-se-á 
independentemente de acórdão, salvo nos casos dos itens I e III.
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Foto: fachada do STJ, obra de Marianne Peretti

Foto: sala de reuniões do Plenário

do Regimento Interno. Entre essas atribuições, estão as de elaborar a lista tríplice 
dos candidatos ao cargo de Ministro do STJ, de dar posse aos novos ministros 
nomeados pelo Presidente da República e de eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
do Tribunal.

Posicionamento dos membros do Pleno

Veja as competências do Plenário:

Art. 10. Compete ao Plenário:
I - dar posse aos membros do Tribunal;
II - eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal, os ministros 
membros do Conselho da Justiça Federal, titulares e suplentes, e o 
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2.2.2 Corte Especial e sua competência administrativa (art. 11, parágrafo 
único, do RISTJ)
Foram vistas, anteriormente, as competências jurisdicionais da Corte Especial. No 
entanto, esse órgão julgador possui ainda atribuições administrativas, previstas nos 
incisos do parágrafo único do art. 11 do Regimento Interno, especialmente no que 
concerne ao orçamento dos órgãos da Justiça federal.

Eis uma ilustração do que foi mencionado: compete à Corte Especial elaborar e 
encaminhar a proposta orçamentária do Superior de Justiça, bem como aprovar 
e encaminhar as propostas orçamentárias dos Tribunais Regionais Federais, da 
Justiça Federal de primeiro grau e do Conselho da Justiça Federal.

Veja as atribuições administrativas da Corte Especial, previstas no Regimento 
Interno.

Diretor da Revista do Tribunal, dando-lhes posse;
III - eleger, dentre os ministros do Tribunal, os que devam compor 
o Tribunal Superior Eleitoral, na condição de membros efetivos e 
substitutos;
IV - decidir sobre a disponibilidade e aposentadoria de membro do 
Tribunal, por interesse público;
V - votar o Regimento Interno e as suas emendas;
VI - elaborar as listas tríplices dos Juízes, Desembargadores, Advogados 
e membros do Ministério Público que devam compor o Tribunal 
(Constituição, art. 104 e seu parágrafo único);
VII - propor ao Poder Legislativo a alteração do número de membros 
do Tribunal e dos Tribunais Regionais Federais, a criação e a extinção 
de cargos, e a fixação de vencimentos de seus membros, dos Juízes 
dos Tribunais Regionais e dos Juízes Federais, bem assim a criação ou 
extinção de Tribunal Regional Federal e a alteração da organização e 
divisão judiciárias;
VIII - aprovar o Regimento Interno do Conselho da Justiça Federal.
IX – eleger, dentre os Ministros do Tribunal, o que deve compor 
o Conselho Nacional de Justiça, observada a ordem de antiguidade; 
(Incluído pela Emenda Regimental n. 15, de 2014) 
X – indicar, na forma do inciso XXXII e do parágrafo único do art. 21, 
um juiz federal e um juiz de Tribunal Regional Federal para as vagas 
do Conselho Nacional de Justiça e um juiz para a vaga do Conselho 
Nacional do Ministério Público. (Incluído pela Emenda Regimental n. 
15, de 2014)

Art. 11. Compete à Corte Especial processar e julgar: 
[…]
Parágrafo único. Compete, ainda, à Corte Especial:
I - prorrogar o prazo para a posse e o início do exercício dos ministros, 
na forma da lei;
II - dirimir as dúvidas que lhe forem submetidas pelo Presidente ou 
pelos ministros, sobre a interpretação e execução de norma regimental 
ou a ordem dos processos de sua competência;

Observação: 
Os incisos IX e 

X, inseridos pela 
Emenda Regimental 

n. 15, decorreram da 
necessidade de se prever 

a forma de escolha 
dos representantes 

indicados pelo STJ ao 
CNJ.
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2.2.3 Conselho de Administração (arts. 38, 39 e 317 do RISTJ)

Ao Conselho de Administração incumbe decidir sobre matérias administrativas. 
Ele será integrado pelos onze ministros mais antigos e presidido pelo Presidente do 
Tribunal.

Há vedação regimental de recurso administrativo dos atos e decisões do Conselho 
de Administração. Assim, não se recorre das suas decisões nem à Corte Especial 
nem ao Plenário, que também possuem atribuições administrativas. Contudo, as 
decisões tomadas em sessão administrativa serão motivadas, sendo as disciplinares 
tomadas pelo voto da maioria absoluta dos membros do Conselho, conforme 
determinação constitucional.

O regimento ainda prevê que as sessões do Conselho de Administração devem ser 
reservadas, não sendo permitido a nenhuma pessoa, além dos ministros, participar 
delas.

É incumbência do Conselho de Administração fixar a organização da Secretaria do 
Tribunal por meio de resolução, e cabe ao Presidente, em ato próprio, especificar as 
atribuições das diversas unidades, bem como dos seus diretores, chefes e servidores 
em geral (art. 317, RISTJ).

Veja a seguir, mais detalhadamente, outras incumbências do Conselho de 
Administração.

Art. 317.  A organização da Secretaria do Tribunal será fixada em 
resolução do Conselho de Administração (art. 38, I), cabendo ao 
Presidente, em ato próprio, especificar as atribuições das diversas 
unidades, bem assim de seus diretores, chefes e servidores.

III - conceder licença ao Presidente e aos ministros, bem assim julgar os 
processos de verificação de invalidez de seus membros;
IV - constituir comissões, bem como aprovar a designação do Ministro 
Coordenador do Centro de Soluções Consensuais de Confl itos do 
Superior Tribunal de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental 
n. 23, de 2016);
V - elaborar e encaminhar a proposta orçamentária do Superior Tribunal 
de Justiça, bem como aprovar e encaminhar as propostas orçamentárias 
dos Tribunais Regionais Federais, da Justiça Federal de primeiro grau e 
do Conselho da Justiça Federal;
VI - deliberar sobre a substituição de Ministro, nos termos do art. 56;
VII - sumular a jurisprudência uniforme comum às Seções e deliberar 
sobre a alteração e o cancelamento de suas súmulas;
VIII - apreciar e encaminhar ao Poder Legislativo propostas de criação 
ou extinção de cargos do quadro de servidores do Tribunal e a fixação 
dos respectivos vencimentos, bem como do Conselho da Justiça Federal 
e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;
IX - apreciar e encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei sobre 
o regimento de custas da Justiça Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)

Maioria absoluta 
É o primeiro número 
inteiro após a metade 
dos membros de um 
órgão. Já maioria 
simples é primeiro 
número inteiro após a 
metade dos membros 
presentes.
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2.2.4 Comissões (arts. 40 a 46 do RISTJ)
No desempenho dos seus encargos, o Superior Tribunal de Justiça conta com a 
colaboração de comissões permanentes e temporárias. Essas comissões são 
compostas por ministros designados pelo Presidente, sujeitos à aprovação da Corte 
Especial.

As comissões permanentes são integradas por três ministros efetivos e um suplente, 
com exceção da Comissão de Jurisprudência, que é composta por seis ministros 
efetivos, respeitando-se, em todos os casos, a paridade de representação de cada 
uma das seções do Tribunal. Cada comissão será presidida pelo Ministro mais 
antigo dentre os seus integrantes.

2.2.4.1 Comissões permanentes
Há cinco comissões permanentes no Superior Tribunal de Justiça: a Comissão de 
Regimento Interno, a Comissão de Jurisprudência, a Comissão de Documentação, 
a Comissão de Coordenação e a Comissão de Precedentes. Esta última foi criada 
pela Emenda Regimental n. 26, de 2016 em atenção ao disposto no art. 6º § 3º   na 
Resolução CNJ n. 235, de 13 de julho de 2016. A estas comissões compete:

• velar pela atualização do Regimento, propondo emendas ao texto em vigor 
e emitindo parecer sobre as emendas de iniciativa de outra comissão ou de 
Ministro;

• opinar em processo administrativo, quando consultada pelo Presidente.

REGIMENTO INTERNO (art. 43 do RISTJ)

Art. 38. Ao Conselho de Administração incumbe: 
I - deliberar sobre a organização dos serviços administrativos da 
Secretaria do Tribunal
II - dispor sobre os cargos de direção e assessoramento superiores, 
as funções de direção e assistência intermediárias e as funções de 
representação de gabinete, a forma do respectivo provimento, os níveis 
de vencimentos e gratificação, dentro dos limites estabelecidos em lei;
 III - aprovar os critérios para as progressões e ascensões funcionais dos 
servidores da Secretaria do Tribunal; 
IV - deliberar sobre as demais matérias administrativas e referentes a 
servidores do Tribunal, que lhe sejam submetidas pelo Presidente; 
V - exercer as atribuições administrativas não previstas na competência 
do Plenário, da Corte Especial ou do Presidente ou as que lhe hajam sido 
delegadas; 
VI - (Revogado pela Emenda Regimental n. 19, de 2015)
Parágrafo único. Para ausentar-se do território nacional, o ministro 
deverá comunicar o fato, em regra, com a antecedência mínima de 15 
dias, ao Conselho de Administração, salvo quando se tratar de férias, 
licença, recesso ou feriado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 19, 
de 2015) 

Art. 39. Dos atos e decisões do Conselho de Administração não cabe 
recurso administrativo.
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JURISPRUDÊNCIA (art. 44 do RISTJ)
• velar pela expansão, atualização e publicação da súmula da jurisprudência 

predominante do Tribunal;
• supervisionar os serviços de sistematização da jurisprudência do Tribunal, 

sugerindo medidas que facilitem a pesquisa de julgados ou processos;
• orientar iniciativas de coleta e divulgação dos trabalhos dos ministros que já se 

afastaram definitivamente do Tribunal;
• propor à Corte Especial ou à Seção que seja compendiada em súmula a 

jurisprudência do Tribunal, quando verificar que as Turmas não divergem na 
interpretação do direito;

• sugerir medidas destinadas a abreviar a publicação dos acórdãos.

DOCUMENTAÇÃO (art. 45 do RISTJ)
• supervisionar a administração dos serviços da biblioteca, do arquivo e do museu 

do Tribunal, sugerindo ao Presidente medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento;
• acompanhar a política de guarda e conservação de processos, livros, periódicos 

e documentos históricos do Tribunal;
• manter, na Secretaria de Documentação, serviço de documentação para recolher 

elementos que sirvam de subsídio à história do Tribunal, com pastas individuais 
contendo dados biográficos e bibliográficos dos ministros;

• deliberar sobre questões que excedam a esfera de competência administrativa da 
Secretaria de Documentação.

COORDENAÇÃO (art. 46 do RISTJ)

GESTORA DE PRECEDENTES (art. 46-A, incluído pela Emenda Regimental 
n. 26 de 2016)

• sugerir ao Presidente medidas tendentes à modernização administrativa do 
Tribunal;

• sugerir aos Presidentes do Tribunal, das Seções e das Turmas, medidas destinadas 
a aumentar o rendimento das sessões, abreviar a publicação dos acórdãos e 
facilitar a tarefa dos advogados;

• supervisionar os serviços de informática, fiscalizando a sua execução e propondo 
as providências para a sua atualização e aperfeiçoamento.

• supervisionar os trabalhos do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – Nugep, 
em especial os relacionados à gestão dos casos repetitivos e dos incidentes de 
assunção de competência, bem como ao controle e ao acompanhamento de 
processos sobrestados na Corte em razão da aplicação da sistemática dos recursos 
repetitivos e da repercussão geral;

• sugerir ao Presidente do Tribunal medidas para o aperfeiçoamento da formação 
e da divulgação dos precedentes qualificados, conforme disposto no Código de 
Processo Civil;

• sugerir aos Presidentes do Tribunal e das Seções medidas destinadas a ampliar 
a afetação de processos aos ritos dos recursos repetitivos e da assunção de 
competência;

• desenvolver trabalho de inteligência, em conjunto com o Conselho Nacional de 
Justiça, com os Tribunais Regionais Federais e com os Tribunais de Justiça, a fim 
de identificar matérias com potencial de repetitividade ou com relevante questão 
de direito, de grande repercussão social, aptas a serem submetidas ao Superior 
Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos e da assunção de 
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2.2.4.2 Comissões temporárias
As comissões temporárias são criadas pela Corte Especial ou pelo Presidente do 
Tribunal. Elas podem ter qualquer número de membros e, ao preencher a finalidade 
a que se destinam, são extintas.

A título de exemplo de comissões temporárias, podem ser citadas duas 
importantíssimas comissões, formadas por ministros do Tribunal: a comissão que 
acompanhou a construção da nova sede do STJ e a que acompanhou a Reforma do 
Poder Judiciário.

2.3 Conselho da Justiça Federal (art. 105, parágrafo único, II, da CF e 
arts. 47 a 49 do RISTJ)
A Constituição Federal dispõe que funciona junto ao Superior Tribunal de Justiça o 
Conselho da Justiça Federal (CF, art. 105, parágrafo único, II). A esse órgão compete 
a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus, atuando como órgão central do sistema, com poderes correicionais, cujas 
decisões terão caráter vinculante. Além disso, os atos e decisões são irrecorríveis 
administrativamente, conforme previsto no art. 49 do RISTJ.

Poderes correicionais
Consiste em atribuição 

que possibilita ao órgão 
competente do Conselho 
promover a fiscalização, 
o controle e a orientação 

normativa da Justiça 
Federal de primeiro e 

segundo graus.

Vinculante
Ocorre este efeito 

quando uma decisão 
tomada pelo CJF em 

determinado processo 
passa a valer para os 

demais que discutam a 
mesma questão.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
[…]

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:
[…]

II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da 
lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes 
correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.

Art. 49. Dos atos e decisões do Conselho da Justiça Federal não cabe 
recurso administrativo.

O Conselho da Justiça Federal - CJF é integrado pelo Presidente do STJ – que o 
preside –, pelo Vice-Presidente e por três ministros do Tribunal, eleitos para um 
mandato de dois anos, e pelos presidentes dos tribunais regionais federais, conforme 
o art. 2º, incisos I a III, da Lei n. 11.798, de 29 de outubro de 2008, que dispõe sobre 
a composição e a competência do Conselho da Justiça Federal.

Veja a seguir esse dispositivo legal.

competência;
• acompanhar, inclusive antes da distribuição, os processos que possuam matéria 

com potencial de repetitividade ou com relevante questão de direito, de grande 
repercussão social, a fim de propor ao Presidente do Tribunal medidas para a 
racionalização dos julgamentos desta Corte por meio de definições de teses 
jurídicas em recursos repetitivos ou em assunção de competência;

• deliberar sobre questões que excedam a esfera de competência administrativa do 
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – Nugep, além de outras atribuições 
referentes a casos repetitivos e a incidentes de assunção de competência.
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Lei n. 11.798/2008

Art. 2º. O Conselho da Justiça Federal será integrado:

I - pelo Presidente e pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça;
II - por 3 (três) ministros, eleitos entre os integrantes do Superior 
Tribunal de Justiça, juntamente com seus suplentes;
III - pelos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, que serão 
substituídos em suas faltas ou impedimentos pelos respectivos Vice-
Presidentes.

A eleição dos três ministros que devem compor o Conselho da Justiça Federal é 
realizada pelo Plenário, que, ao escolhê-los, elege, também, três suplentes.

Foto: sede do Conselho da Justiça Federal

2.4 Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(art. 105, parágrafo único, I, da CF)

Com a Reforma do Poder Judiciário, introduzida pela Emenda Constitucional n. 45, 
de 2004, passou a funcionar junto ao Superior Tribunal de Justiça a Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam. A ela cabe, entre outras 
funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira da 
magistratura (art. 105, parágrafo único, I, da CF).

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...)
Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 
cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para 
o ingresso e promoção na carreira; (incluído pela Emenda Constitucional 
n. 45, de 2004)

A Enfam foi instituída pela Resolução STJ n. 3 de 30 de novembro de 2006. 
Compõem sua estrutura orgânica o Conselho Superior e a Direção-Geral.

Integram o Conselho Superior:
Resolução  STJ 

n. 3 de 30 de 
novembro de 2006

http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/8339/Res_3_2006_Atualizado.pdf?sequence=6
http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/8339/Res_3_2006_Atualizado.pdf?sequence=6
http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/8339/Res_3_2006_Atualizado.pdf?sequence=6
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Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira

 • o Diretor-Geral da Enfam, que o presidirá;
 • o Vice-Diretor da Enfam;
 • o Diretor do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal;
 • dois Ministros do Superior Tribunal de Justiça; (redação dada pela 
Resolução STJ n. 4 de 13 de março de 2014) 

 • quatro magistrados, representando a Justiça Estadual e a Justiça Federal 
equitativamente, sendo dois eleitos pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal, 
um indicado pela Associação dos Juízes Federais e outro pela Associação dos 
Magistrados do Brasil, todos para mandato de dois anos.

A Direção-Geral é composta pelo Diretor-Geral e pelo Vice-Diretor, ambos 
ministros do Superior Tribunal de Justiça, eleitos por seus pares (Tribunal Pleno) 
para mandato de dois anos, conforme dispõe a Resolução STJ n. 5 de 19 de junho 
de 2008.

Conforme decisão do Plenário do Superior Tribunal de Justiça, desde 15 de 
fevereiro de 2013, a Escola passou a chamar-se Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados Sálvio de Figueiredo Teixeira, em 
reconhecimento à luta desse magistrado, já falecido, em prol do aperfeiçoamento e 
formação dos juízes e da criação da Escola.

Conclusão

Entendido como atuam os órgãos colegiados, tanto os jurisdicionais quanto os 
administrativos, passaremos agora a estudar as autoridades constantes do Regimento 
Interno.

Até o próximo módulo!
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CIDADANIA EM MOVIMENTO

STJ protegendo as relações privadas de consumo e evitando o desequilíbrio contratual.
EREsp 670.117: É possível a revisão pelo Judiciário, a pedido do consumidor, se comprovado que a cobrança é 

exagerada, em confronto com os parâmetros de mercado, ou causa desequilíbrio na relação contratual.
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3. Ministros, Auxiliares e Ministério Público
Prezado aluno!

Nos módulos anteriores, vimos que a Constituição Federal atribuiu ao Superior 
Tribunal de Justiça um rol extenso de competências, que, internamente, foram 
distribuídas pelo Regimento entre vários órgãos julgadores.

A partir deste momento, veremos os atores do exercício dessas competências, ou 
seja, quem efetivamente faz a cidadania acontecer no Superior Tribunal de Justiça 
por meio de decisões que afetam toda a sociedade brasileira.

3.1 Os ministros do STJ
Para bem desempenhar as suas funções, o Superior Tribunal de Justiça conta, 
inicialmente, com membros juízes, que são denominados ministros.

Mas, por que os membros do Superior Tribunal de Justiça são denominados 
ministro? Existe, na Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Loman, previsão expressa para 
essa denominação.

Embora a regra constante do quadro acima não faça expressamente referência ao 
Superior Tribunal de Justiça por ter sido editada antes da Constituição Federal de 
1988, ela se aplica ao STJ, tendo em vista que ele herdou algumas das competências 
e os ministros do Tribunal Federal de Recursos.

3.1.1 Origem (art. 104, parágrafo único, I e II, da CF)
De acordo com a Constituição Federal, os candidatos ao cargo de Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça são oriundos da magistratura (tribunais de justiça - 
TJs e tribunais regionais federais - TRFs), do Ministério Público (federal, estadual 
e do Distrito Federal e Territórios) - MP, e da Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB. Portanto, podem ocupar vaga de Ministro os desembargadores, os juízes dos 
TRFs - o Regimento Interno de alguns TRFs tem denominado os seus membros 
desembargadores federais -, os membros do Ministério Público e os advogados.

Dos 33 ministros do Tribunal, a proporção determinada constitucionalmente para 
cada categoria é de ⅓ para desembargadores de tribunais de justiça, ⅓ para juízes 
de tribunais regionais federais e ⅓, em partes iguais, para advogados e membros 
do Ministério Público Federal, Estadual e do DF e Territórios, alternadamente, 
indicados.

Na prática, a alternância é representada pela presença no Superior Tribunal de 
Justiça ora de seis ministros oriundos da classe dos advogados e cinco da classe do 
Ministério Público, ora de cinco provenientes da Ordem dos Advogados e seis do 
Ministério Público.

Art. 34. Os membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal 
Federal de Recursos, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal 
Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho têm o título 
de Ministro; os dos Tribunais de Justiça, o de Desembargador; 
sendo o de Juiz privativo dos outros Tribunais e da Magistratura 
de primeira instância.

(art. 34, Loman)
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Conforme o gráfico abaixo, os 33 ministros foram divididos entre as categorias 
profissionais na proporção de ⅔ para os magistrados e ⅓ para a Ordem dos 
Advogados do Brasil e o Ministério Público.

Distribuição dos ministros do STJ por origem

3.1.2 Indicação (art. 104, parágrafo único, da CF e arts. 10, VI, e 26, §§ 
1º e 2º, do RISTJ)
A iniciativa para o preenchimento de vaga no cargo de Ministro do STJ deve partir 
do próprio Tribunal. Assim, surgindo vaga destinada a advogado ou a membro 
do Ministério Público, cabe ao Presidente, no prazo de cinco dias seguintes à 
ocorrência da vaga, solicitar ao órgão de representação da classe que providencie 
uma lista com seis nomes de candidatos (lista sêxtupla). Tratando-se, porém, de 
vaga a ser preenchida por juiz (membro de TRF) ou desembargador (membro de 
TJ), o Presidente do STJ solicitará aos tribunais regionais federais e aos tribunais 
de justiça que enviem, no prazo de dez dias, uma relação com os nomes dos 
magistrados que tenham mais de 35 e menos de 65 anos de idade, indicando a data 
de nascimento de cada um.

Qualquer que seja a categoria beneficiada com a vaga, os nomes constantes da 
documentação enviada ao Superior Tribunal de Justiça deverão observar os 
requisitos previstos na Constituição Federal quanto à idade, ao saber jurídico e à 
reputação, consoante o destaque a seguir.

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo 
Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco 
e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado 
Federal, sendo:
[...].

(art. 104, parágrafo único, da CF)

De posse da lista sêxtupla ou da relação mencionada, o Presidente do STJ adotará 
as providências necessárias para o processo de escolha dos candidatos a serem 
nomeados. Isso porque a indicação desses candidatos ao Presidente da República 
deverá ser feita em uma lista tríplice – três nomes – elaborada pelo próprio STJ, 
conforme o mandamento constitucional disposto no art. 104, parágrafo único, 
incisos I.e II, e 94, parágrafo único.
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3.1.3 Processo de escolha (art. 104, parágrafo único, da CF e arts. 26, §§ 
3º, 4º e 5º, e 27 do RISTJ)
De acordo com o Regimento Interno, o processo de escolha – formação de uma 
lista com apenas três nomes - começa com a convocação, pelo Presidente, de uma 
sessão pública do Plenário para a elaboração dessa lista. O quorum exigido para a 
realização dessa sessão é de dois terços dos membros do STJ, além do Presidente.

Para que o nome do candidato figure na lista tríplice, é necessário que ele receba, em 
votação secreta, pelo menos dezessete votos, o que representa a maioria absoluta 
dos votos dos membros do Tribunal.

Existindo apenas uma vaga a ser preenchida, independentemente da categoria a que 
ela pertença, será elaborada uma única lista tríplice. Nessa hipótese, cada ministro, 
no primeiro escrutínio, votará em três nomes. A lista ter-se-á por constituída se, 
nesse escrutínio, três ou mais candidatos obtiverem maioria absoluta dos votos do 
Tribunal.

Quorum
Número de membros 
do Tribunal 
necessário para 
se iniciarem os 
trabalhos de uma 
sessão. É também 
o número de votos 
necessários para se 
aprovar uma matéria 
em discussão.

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros. 
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente 
da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, sendo:

I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores 
dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;

II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, 
Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94.

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do 
Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez 
anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez 
anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação 
das respectivas classes.

Escrutínio
É a apuração dos 
votos dos ministros 
em cada votação em 
sessão plenária. 

Veja a representação de uma lista tríplice hipotética para o preenchimento de uma 
única vaga para qualquer uma das três categorias (magistratura, Ministério Público 
ou OAB):

1 vaga
Magistratura, MP ou OAB

Candidato A
Candidato B
Candidato C

22 votos
20 votos
17 votos

A lista sêxtupla ou a relação de magistrados dá origem à lista tríplice única.

No entanto, é possível que, em certo momento, haja mais de uma vaga de Ministro a 
ser preenchida. Nesse caso, de acordo com o Regimento Interno, deve-se observar, 
inicialmente, categoria a que pertencem as vagas pois o tratamento para a elaboração 
da lista tríplice terá um procedimento diferenciado caso se trate de vagas destinadas 
à magistratura.

Dispõe o Regimento que, existindo mais de uma vaga a ser preenchida por advogado 
ou membro do Ministério Público, para cada lista sêxtupla, será elaborada uma lista 
tríplice.
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Veja a representação de lista tríplice hipotética para o preenchimento de mais de 
uma vaga para o Ministério Público ou para a OAB (no exemplo, duas vagas):

1ª vaga
MP ou OAB

Candidato A
Candidato B
Candidato C

22 votos
20 votos
17 votos

2ª vaga
Candidato X
Candidato Y
Candidato Z

19 votos
18 votos
17 votos

Existindo, por exemplo, duas vagas a serem providas por magistrados, os ministros 
do STJ poderão constituir as listas tríplices de duas formas:

Para cada lista sêxtupla recebida pelo STJ, foi elaborada uma lista tríplice.

1ª vaga
Magistratura

Candidato A
Candidato C
Candidato E

22 votos
20 votos
18 votos

2ª vaga
Candidato B
Candidato D
Candidato F

21 votos
19 votos
17 votos

1ª possibilidade: as listas se constituem, cada uma, de três 
nomes distintos. O Presidente da República receberá seis nomes.

Ou

Nessa hipótese, o Presidente da República indica ao Senado um candidato da 
primeira lista e utiliza os dois nomes que sobraram para formar a segunda lista e, 
em seguida, indica um nome dessa nova lista ao órgão legislativo.

Compostas a lista tríplice única ou as diversas listas tríplices, elas são encaminhadas 
ao Presidente da República, a quem compete escolher um nome ou nomes, 
dependendo do número de vagas, e submeter à apreciação do Senado Federal, 
conforme disposto na Constituição Federal.

1ª vaga
Magistratura

Candidato A
Candidato B
Candidato C

22 votos
19 votos
18 votos

2ª vaga

Candidato D 17 votos

2ª possibilidade: a primeira lista é composta por três nomes, e 
a segunda deverá ser integrada pelos dois nomes remanescentes 
da lista anterior, acrescida de mais um nome. O Presidente da 
República receberá quatro nomes.
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Foto: Palácio do Planalto. Aqui ocorrem a 
escolha e a nomeação do futuro ministro do 

STJ.

Foto: Senado Federal. Aqui ocorre a sabatina 
do futuro ministro do STJ.

É importante salientar que o ofício encaminhado à Presidência da República, 
segundo determina o Regimento Interno, deverá fazer referência ao número de 
votos obtidos pelos indicados e à ordem do escrutínio em que se deu a escolha.

3.1.4 Posse (art. 4º, art. 11, parágrafo único, I, art. 28, art. 29 e art. 32 do 
RISTJ)

É com a posse que os ministros nomeados passam a desempenhar os deveres do 
cargo. Esse ato é solene e, de regra, deve ocorrer no prazo de trinta dias após a 
nomeação. Mas, se, por algum motivo, não for possível a posse nesse prazo, o 
Regimento permite a prorrogação pela Corte Especial.

A posse será em sessão solene do Plenário. No entanto, nos períodos de recesso 
ou de férias, a posse pode ocorrer perante o Presidente do Tribunal, conforme o 
disposto no art. 28, §1º, do Regimento Interno.

Assista à sabatina 
do Ministro Sérgio 

Luiz Kukina.

Art. 28. Os ministros tomarão posse, no prazo de trinta (30) dias, em 
sessão plenária e solene do Tribunal, podendo fazê-lo perante o Presidente 
em período de recesso ou férias. (Redação dada pela Emenda Regimental 
n. 1, de 1991)

§ 1º No ato da posse, o Ministro prestará compromisso de bem desempenhar 
os deveres do cargo, e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as 
leis do País.

O ministro empossado integrará a turma onde se deu a vaga para a qual foi nomeado, 
ou ocupará vaga resultante de transferência de ministro. Isso porque os ministros 
podem transferir-se para seção ou turma onde haja vaga, antes da posse do novo 
ministro.

Empossado, o ministro passa a ser o mais moderno em antiguidade no órgão 
julgador que integrar, consoante o critério a seguir descrito.

De acordo com o Regimento Interno, o ministro empossado passa a ter as 
prerrogativas, garantias, direitos e incompatibilidades inerentes ao exercício da 
magistratura. Nesse sentido, receberão o tratamento de excelência mesmo após a 
aposentadoria.

http://ead.stj.jus.br/ead/mod/resource/view.php?id=3457
http://ead.stj.jus.br/ead/mod/resource/view.php?id=3457
http://ead.stj.jus.br/ead/mod/resource/view.php?id=3457
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3.1.5 Ordem de antiguidade (art. 29, §1º, art. 30 e art. 149 do RISTJ)

A antiguidade do ministro no Superior Tribunal de Justiça é muito importante. É por meio 
dos critérios de aferição de antiguidade que eles são colocados nas sessões de julgamento, 
recebem serviços por distribuição, fazem revisão de processos, substituem uns aos outros, 
etc. A antiguidade no STJ é regulada na seguinte ordem: posse, nomeação e idade.

Veja, por exemplo, a utilização desse critério na colocação dos ministros em uma sessão de 
julgamento, conforme disciplinado no Regimento Interno.

Art. 149. Nas sessões, o Presidente tem assento na parte central da mesa de 
julgamento, ficando o representante do Ministério Público à sua direita. Os 
demais ministros sentar-se-ão, pela ordem de antiguidade, alternadamente, 
nos lugares laterais, a começar pela direita.

Nessas sessões, os ministros usarão vestes talares quando solenes, e capas, quando 
ordinárias ou extraordinárias.

Foto: toga usada por ministros

Art. 149 […]
§ 2º Havendo Juiz convocado, este tomará o lugar do Ministro mais 
moderno; se houver mais de um Juiz convocado, a antiguidade será 
regulada na seguinte ordem:
a) pela data da convocação;
b) pela posse no Tribunal de origem.

É bom saber, ainda, que o Regimento Interno disciplina também a colocação dos 
magistrados convocados nas sessões. Veja o quadro abaixo.
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Veja a representação gráfica da antiguidade dos ministros:

3.1.6 Conhecendo os senhores ministros

Foto: Ministra Laurita Vaz

Você sabe quem é esta ministra?

Claro que sim!

É a primeira presidente mulher 
do Superior Tribunal de Justiça, 
Ministra Laurita Vaz, que assumiu a 
presidência em setembro de 2016.

E, se você, caro aluno, encontrar-se 
com um dos demais ministros do 
Tribunal nas dependências do STJ, 
você o reconhecerá?

3.2 Funções exercidas pelos ministros do STJ
Ao tomar posse no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado 
passa a exercer a função principal para a qual foi nomeado: a de julgador.

No entanto, outras funções poderão ser exercidas conforme discriminado nos itens 
abaixo.

3.2.1 Presidente do Tribunal (arts. 3º e 17 do RISTJ)
O Presidente do Tribunal terá mandato por dois anos, não podendo ser reeleito. 
Trinta dias antes do término de cada mandato ocorrerá eleição por voto secreto. Será 
eleito, em primeiro escrutínio, o Ministro que obtiver a maioria absoluta dos votos, 
sendo necessária a presença de pelo menos dois terços dos membros do Tribunal, 
inclusive o Presidente.

Acesse o carômetro 
no ambiente virtual 

deste curso e 
conheça os atuais 

ministros da Casa.

http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/64864/Res%20_17_2013_PRE.pdf?sequence=3


9Cidadania em Movimento

Módulo 3 -  Autoridades tratadas no Regimento Interno

3.2.1.1 Funções de gestão do Presidente (art. 2o, §§ 1o e 2o, art. 5o, art. 
7o § 1o e art. 21 do RISTJ)

A função de Presidente confere ao ocupante do cargo atribuições específicas de 
gestão, como chefe institucional do Superior Tribunal de Justiça, e competências 
jurisdicionais. O Plenário, a Corte Especial, o Conselho de Administração e o 
Conselho da Justiça Federal serão presídios pelo Presidente do Tribunal. Ele será 
substituído, em suas faltas ou impedimentos, pelo Vice-Presidente do Tribunal.

Veja no quadro um resumo das principais atribuições do Presidente do STJ na 
função de gestor do Tribunal.

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE – ATOS DE GESTÃO

• Representar o Tribunal perante os Poderes da República, dos Estados e dos 
Municípios, e demais autoridades.

• Velar pelas prerrogativas do Tribunal, cumprindo e fazendo cumprir o seu 
Regimento Interno.

• Dirigir os trabalhos do Tribunal, presidindo as sessões plenárias e da Corte 
Especial.

• Convocar as sessões extraordinárias do Plenário e da Corte Especial.
• Designar dia para julgamento dos processos da competência do Plenário e 

da Corte Especial.
• Proferir voto de desempate no Plenário e voto em matéria administrativa na 

Corte Especial.
• Manter a ordem nas sessões, adotando, para isso, as providências necessárias.
• Submeter questão de ordem ao Tribunal.
• Executar e fazer executar as ordens e decisões do Tribunal, ressalvadas as 

atribuições dos Presidentes das Seções, das Turmas e dos relatores.
• Assinar, com o relator, os acórdãos da Corte Especial, bem assim as cartas 

de sentença e as rogatórias.
• Decidir sobre a expedição de ordens de pagamento devido pela Fazenda 

Pública, despachando os precatórios.
• Decidir sobre os pedidos de extração de carta de sentença.
• Decidir as reclamações, por erro da ata do Plenário e da Corte Especial, e na 

publicação de acórdãos.
• Proferir os despachos do expediente.
• Dar posse aos ministros durante o recesso do Tribunal ou nas férias, e 

conceder-lhes transferências de Seção ou Turma.
• Conceder licença aos ministros ad referendum da Corte Especial.
• Criar comissões temporárias e designar os seus membros e ainda os das 

comissões permanentes, bem como designar o Ministro Coordenador 
do Centro de Soluções Consensuais de Conflitos do Superior Tribunal de 
Justiça, com aprovação da Corte Especial.

• Determinar, em cumprimento de deliberação do Tribunal, o início do 
processo de verificação da invalidez de Ministro.

• Nomear curador ao paciente, na hipótese do item anterior, se se tratar de 
incapacidade mental, bem assim praticar os demais atos preparatórios do 
procedimento.

• Baixar as resoluções e instruções normativas referentes à deliberação do 
Plenário, da Corte Especial ou do Conselho de Administração, bem como as 
que digam respeito à rotina dos trabalhos de distribuição.

• Baixar os atos indispensáveis à disciplina dos serviços e à polícia do Tribunal.

Acórdão
É a decisão proferida 

pelos órgãos 
julgadores do Superior 

Tribunal de Justiça 
(Corte Especial, 

Seções e Turmas).
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• Adotar as providências necessárias à elaboração da proposta orçamentária 
do Tribunal e encaminhar pedidos de abertura de créditos adicionais e 
especiais.

• Resolver as dúvidas suscitadas na classificação dos feitos e papeis registrados 
na Secretaria do Tribunal, baixando as instruções necessárias.

• Rubricar os livros necessários ao expediente ou designar funcionário para 
fazê-lo.

• Assinar os atos de provimento e vacância dos cargos e empregos da Secretaria 
do Tribunal, dando posse aos servidores.

• Assinar os atos relativos à vida funcional dos servidores.
• Impor penas disciplinares aos servidores da Secretaria.
• Delegar, nos termos da lei, competência ao Diretor-Geral da Secretaria do 

Tribunal, para a prática de atos administrativos.
• Velar pela regularidade e exatidão das publicações dos dados estatísticos 

sobre os trabalhos do Tribunal a cada mês.
• Apresentar ao Tribunal, no mês de fevereiro, relatório circunstanciado dos 

trabalhos efetuados no ano decorrido, bem como mapas dos julgados.
• Praticar todos os demais atos de gestão necessários ao funcionamento dos 

serviços administrativos.
• Fixar a data de início do procedimento de escolha e indicação de um juiz 

federal e de um juiz do Tribunal Regional Federal para as vagas do Conselho 
Nacional de Justiça e de um juiz para a vaga do Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Foto: Galeria dos Ex-Presidentes do STJ

3.2.1.2 Competências jurisdicionais do Presidente (art. 21, VII e XIII, e 
21-E do RISTJ)

Do ponto de vista das competências jurisdicionais, o Presidente do STJ não participa 
da distribuição ordinária de processos. Ele não recebe processo por sorteio, atuando 
como Presidente do Plenário e da Corte Especial. Neste último órgão, tem apenas o 
voto de desempate. Apesar disso, ele julga alguns processos por atribuição.

Veja no quadro a seguir o resumo das principais competências judiciais do Presidente 
do STJ.
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• Relatar agravo interposto de sua decisão.
• Decidir as petições de recursos para o Supremo Tribunal Federal, resolvendo os 

incidentes que se suscitarem.
• Decidir os pedidos de suspensão da execução de medida liminar ou de sentença, 

sendo ele o relator das reclamações para preservar a sua competência ou garantir a 
autoridade das suas decisões nesses feitos.

• Decidir, durante o recesso do Tribunal ou nas férias coletivas dos seus membros, 
os pedidos de liminar em mandado de segurança, podendo, ainda, determinar 
liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão, e demais medidas que 
reclamem urgência.

• Decidir sobre pedidos de livramento condicional, bem assim sobre os incidentes 
em processos de indulto, anistia e graça.

• Decidir sobre deserção de recursos não preparados no Tribunal.
• Decidir sobre o sequestro, no caso do art. 731 do CPC.
• Decidir sobre dúvidas suscitadas pela Secretaria do Tribunal relacionadas a 

distribuição de feitos e a incidentes referentes à redistribuição disciplinada no art. 
72.

• Decidir sobre os pedidos de suspensão de processos em incidente de resolução de 
demandas repetitivas.

• Decidir sobre a necessidade de determinar, na autuação do feito, a identificação do 
nome da parte apenas por suas iniciais, nas hipóteses em que, expressamente, a lei 
indicar ser indispensável a restrição à publicidade de seus nome como meio para a 
proteção de bem objeto de sigilo no processo.

A Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016, apresentou alterações ao 
Regimento Interno visando adaptá-lo ao novo Código de Processo Civil e incluiu 
um novo rol de atribuições ao Presidente do STJ, que serão exercidas antes da 
distribuição dos feitos.

Veja no quadro a seguir o resumo das principais competências judiciais do Presidente 
do STJ antes da distribuição dos feitos.

• Apreciar e homologar pedidos de desistência, de autocomposição das partes e de 
habilitação em razão de falecimento de qualquer das partes;

• Apreciar os pedidos de gratuidade da justiça nos feitos de competência originária;
• Determinar o cancelamento do registro do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento, em quinze dias, das custas e despesas de 
ingresso;

• Apreciar os habeas corpus e as revisões criminais inadmissíveis por incompetência 
manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente;

• Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado 
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida;

• Negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal 
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a acórdão proferido em julgamento 
de recursos repetitivos ou a entendimento firmado em incidente de assunção de 
competência;

• Dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo 
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a acórdão proferido em 
julgamento de recursos repetitivos ou a entendimento firmado em incidente de 
assunção de competência;

• Determinar a devolução ao Tribunal de origem dos recursos fundados em 
controvérsia idêntica àquela já submetida ao rito de julgamento de casos repetitivos 
para adoção das medidas cabíveis;
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3.2.2 Vice-Presidente do STJ (arts. 18 e 22 do RISTJ)
A função de Vice-Presidente do STJ também decorre de eleição pelo Plenário da 
Casa. Ao ser eleito, o Vice-Presidente tomará assento apenas na Corte Especial e no 
Plenário, exercendo também a função de relator e revisor.

O mandato do Vice-Presidente é de dois anos, vedada a recondução, e, nesse, 
período, ele será o substituto regimental do Presidente, assumindo a presidência 
quando ocorrer vacância e recebendo atribuições do Presidente por delegação.

Veja a seguir as atribuições do Vice-Presidente do STJ.

• Remeter o processo ao Supremo Tribunal Federal após juízo positivo de 
admissibilidade quando entender versar o recurso especial sobre matéria 
constitucional, dando vista ao recorrente pelo prazo de quinze dias para que 
demonstre a existência de repercussão geral e manifeste-se sobre a questão 
constitucional, bem como vista à parte adversa para, por igual prazo, apresentar 
contrarrazões;

• Analisar embargos de declaração opostos contra suas decisões.
• As novas atribuições poderão ser delegadas ao Vice-Presidente e aos Presidentes 

das Seções, conforme previsão dos §§ 3º, 4º e 5º do art. 21-E do RISTJ.

Art. 22. Ao Vice-Presidente incumbe substituir o Presidente nas férias, 
licenças, ausências e impedimentos eventuais, e sucedê-lo, no caso de 
vaga, na forma do artigo 18. (…)
§ 2º Ao Vice-Presidente incumbe, ainda:
I - por delegação do Presidente:
a) decidir as petições de recursos para o Supremo Tribunal Federal, 
resolvendo os incidentes que suscitarem;
b) auxiliar na supervisão e fiscalização dos serviços da Secretaria do 
Tribunal;
c) revogado pela Emenda Regimental n. 10, de 2009)
d) decidir as matérias previstas no art. 21-E deste Regimento.
II - exercer, no Conselho da Justiça Federal, as funções que lhe competirem, 
de acordo com o Regimento Interno.
§ 3º A delegação das atribuições previstas no item I do parágrafo anterior 
far-se-á mediante ato do Presidente e de comum acordo com o Vice-
Presidente.

3.2.3 Presidentes de seções (art. 2º, §3º, e art. 24 do RISTJ)

As seções, órgãos especializados, são constituídas de dez ministros cada uma, aí 
incluído o seu Presidente. O Presidente de seção será o ministro mais antigo dentre 
os seus integrantes e exercerá essa função por um período de dois anos, sendo 
vedada a recondução, até que todos os componentes da seção hajam exercido a 
presidência do órgão fracionário.

Veja as atribuições dos presidentes de seções.
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Art. 24. Compete ao Presidente de Seção:
I - presidir as sessões, onde terá apenas o voto de desempate;
II - manter a ordem nas sessões;
III - convocar sessões extraordinárias;
IV - mandar incluir em pauta os processos de sua Seção e assinar as atas 
das sessões;
V - assinar os ofícios executórios e quaisquer comunicações referentes aos 
processos julgados pela respectiva Seção;
VI - indicar ao Presidente funcionários da Secretaria do Tribunal a serem 
designados para os cargos de direção de sua Seção;
VII - assinar a correspondência de sua Seção;
VIII – decidir, por delegação do Presidente do Tribunal e no âmbito de sua 
atuação, as matérias previstas no art. 21-E deste Regimento.

3.2.4 Presidentes de turmas (art. 2º, §4º, e art. 25 do RISTJ)

Cada uma das seis turmas tem o seu presidente. Essa função é exercida pelo ministro 
mais antigo integrante do órgão fracionário por um período de dois anos, até que 
todos os componentes da turma hajam exercido a presidência.

Veja as atribuições dos presidentes de turmas.

Art. 25. Compete ao Presidente de Turma:
I - presidir as sessões de sua Turma, onde terá participação também na 
condição de relator, revisor ou vogal;
II - manter a ordem nas sessões;
III - convocar sessões extraordinárias;
IV - mandar incluir em pauta os processos da respectiva Turma e assinar 
as atas das sessões;
V - assinar os ofícios executórios e quaisquer comunicações referentes 
aos processos julgados pela respectiva Turma;
VI - indicar ao Presidente funcionários da Secretaria do Tribunal a serem 
designados para os cargos de direção de sua Turma;
VII - assinar a correspondência de sua Turma.

3.2.5 Presidentes de comissões (art. 41, §1º, do RISTJ)

Como visto no módulo anterior, há no STJ cinco comissões permanentes, que 
auxiliam no desempenho dos encargos do Tribunal.

Nas comissões, os ministros exercem a função de Presidente, que cabe ao membro 
mais antigo integrante da comissão.
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3.2.6 Diretor da Revista (art. 10, II, art. 17, §1º, art. 20 e art. 132 do 
RISTJ)

Outra função exercida pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça é a de Diretor 
da Revista.

O Ministro Diretor da Revista é eleito, por voto secreto do Plenário, para um 
mandato de dois anos, a contar da posse, vedada a reeleição. Essa eleição será feita 
juntamente com a do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor Nacional de 
Justiça, dos membros do Conselho da Justiça Federal e de seus suplentes, salvo se, 
por qualquer motivo, não houver coincidência do mandato, caso em que a eleição 
se realizará no prazo máximo de trinta dias antes do término do biênio, conforme 
preceitua o art. 20 do Regimento Interno do STJ.

Foto: Revista do STJ

Art. 20. A eleição, por votação secreta, do Corregedor Nacional de Justiça, 
dos membros do Conselho da Justiça Federal e de seus suplentes e do 
Ministro Diretor da Revista far-se-á juntamente com a do Presidente e do 
Vice-Presidente, salvo se, por qualquer motivo, não houver coincidência 
do mandato, caso em que a eleição se realizará no prazo máximo de trinta 
dias antes do término do biênio.

Um exemplo de publicação que fica a cargo do Gabinete da Revista é a Revista 
do Superior Tribunal de Justiça, periódico em que se publicam os acórdãos 
selecionados pelo Ministro Diretor, os atos normativos expedidos pelo STJ e pelo 
CJF e as súmulas editadas pela Corte Especial e pelas seções especializadas.

Conheça a Revista 
do Superior 

Tribunal de Justiça.

3.2.7 Corregedor-Geral da Justiça Federal (arts. 3º e 23 do RISTJ)
A função de Corregedor-Geral da Justiça Federal é exercida pelo mais antigo dos 
ministros do Superior Tribunal de Justiça que integrar o Conselho da Justiça Federal, 
à exceção do Presidente e do Vice-Presidente. Ou seja, dentre os três membros 
efetivos eleitos para o CJF, o mais antigo exercerá essa função.

O Corregedor-Geral da Justiça Federal integrará apenas o Plenário e a Corte 
Especial no STJ.

3.2.8 Diretor-Geral e Vice-Diretor da Enfam (Resolução STJ n. 5 de 19 
de junho de 2008)
Com a criação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 
Enfam pela Emenda Constitucional n. 45/2004, dois ministros do Superior Tribunal 
de Justiça passaram a compor a instituição e a exercer as funções de Diretor-Geral 
e Vice-Diretor. O Diretor-Geral preside o Conselho Superior, órgão componente da 
estrutura orgânica da Escola.

https://intrasec.stj.jus.br/intranet/revista/eletronica/publicacao/?imInTab=VRSTJ&imInTabPai=GRVSTJ&aplicacao=revista.eletronica
https://intrasec.stj.jus.br/intranet/revista/eletronica/publicacao/?imInTab=VRSTJ&imInTabPai=GRVSTJ&aplicacao=revista.eletronica
https://intrasec.stj.jus.br/intranet/revista/eletronica/publicacao/?imInTab=VRSTJ&imInTabPai=GRVSTJ&aplicacao=revista.eletronica
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Tanto o Diretor-Geral quanto o Vice-Diretor são eleitos pelo Plenário do Superior 
Tribunal de Justiça para mandato de dois anos, vedada a recondução. Nesse caso, 
eles continuam a receber processos por distribuição no STJ, ou seja, exercem 
atividades na Escola sem prejuízo das atividades judicantes.

3.2.9 Corregedor Nacional de Justiça (art. 10, IX, e art. 20 do RISTJ e 
arts. 103-B, II, §§ 2º e 5º, da CF)
De acordo com o art. 103-B, inciso II, da Constituição Federal, entre os 
quinze membros do Conselho Nacional de Justiça, haverá um ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo próprio Tribunal.
Esse ministro exercerá, no Conselho Nacional de Justiça a função de 
Corregedor Nacional de Justiça e ficará excluído da distribuição de processos 
no STJ, conforme o disposto no §5º do art. 103-B da Carta da República.

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze)
membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, 
sendo: 
(…)
II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo 
tribunal.
(...)
§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado 
Federal.

Compete ao Tribunal Pleno a eleição, dentre os Ministros do STJ, daquele 
que irá compor o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, como Ministro-Cor-
regedor. Segundo o art. 10, inciso IX do RISTJ, é observada a ordem de 
antiguidade.

A eleição do Corregedor Nacional de Justiça será secreta e feita juntamente 
com a eleição do Presidente, do Vice-Presidente e dos membros do Conselho 
da Justiça Federal e dos seus suplentes.

No dia 21 de março de 2018 foi realizada Sessão do Plenário destinada a 
eleger o Corregedor Nacional de Justiça, sendo eleito o Ministro Humberto 
Martins. O cargo será ocupado no biênio 2018-2020 e, antes da nomeação 
pelo Presidente da República, deverá ocorrer a aprovação pela maioria ab-
soluta do Senado Federal.

Art. 10
IX - eleger, dentre os Ministros do Tribunal, o que deve compor o Conselho
Nacional de Justiça, observada a ordem de antiguidade;
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3.2.10 Membros do Tribunal Superior Eleitoral (art. 119, I, b, e parágrafo 
único da CF e art. 10, III, do RISTJ)
De acordo com o art. 119, inciso I, b, da Constituição Federal, dos membros do 
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, dois serão escolhidos pelo Plenário do Tribunal, 
por voto secreto dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal 
Superior Eleitoral elegerá o Corregedor-Geral Eleitoral dentre os ministros do 
Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no parágrafo único do artigo 
mencionado. 

Não poderão ser eleitos como membros efetivos ou suplentes o Presidente, o 
Vice-Presidente, o Corregedor Nacional de Justiça, o Corregedor-Geral da Justiça 
Federal, o Diretor-Geral da Enfam e o Ministro Ouvidor do STJ. O exercício dessa 
função no TSE não exclui o ministro do STJ da distribuição de processos.

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete 
membros, escolhidos:
I -  mediante eleição, pelo voto secreto:
(...)
b)  dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;
(...)
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e 
o Vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o 
corregedor eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 103-B. (…)
§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de 
Ministro-Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no 
Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas 
pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:
I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas 
aos magistrados e aos serviços judiciários;
II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição 
geral;
III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e 
requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito 
Federal e Territórios.

Veja as atribuições do Corregedor Nacional de Justiça.

Art. 20. A eleição, por votação secreta, do Corregedor Nacional de Justiça,
dos membros do Conselho da Justiça Federal e de seus suplentes e do 
Ministro Diretor da Revista far-se-á juntamente com a do Presidente e do 
Vice-Presidente, salvo se, por qualquer motivo, não houver coincidência 
do mandato, caso em que a eleição se realizará no prazo máximo de trinta 
dias antes do término do biênio.
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Foto: Tribunal Superior Eleitoral - TSE

O Tribunal Superior Eleitoral elegerá o Corregedor-Geral Eleitoral dentre os 
ministros do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no parágrafo único 
do artigo mencionado.

O exercício dessa função no TSE não exclui o ministro do STJ da distribuição de 
processos.

3.2.11 Do Exercício de Cargos e Funções pelos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (art. 3o do RISTJ §§ 3o, 4o, 5o e 6o)
A Emenda Regimental n. 15, de 17 de setembro de 2014, altera alguns artigos 
do Regimento Interno do STJ, que tratam do exercício de cargos e funções pelos 
Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministro que exercer o cargo de Presidente do STJ não poderá ocupar nenhum 
outro outro cargo nem função administrativa no âmbito do Tribunal, no Conselho da 
Justiça Federal, no Conselho Nacional de Justiça, na Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira e no 
Tribunal superior eleitoral, salvo presidência de Turma e Seção.

Os Ministros também não poderão exercer mais de uma função administrativa 
cumulativamente, somente no caso de todas já estarem preenchidas e nos casos que 
estiverem previstos em lei. 

É possível a acumulação de cargo administrativo com suplência e também de 
cargo administrativo com função jurisdicional, inclusive quando se tratar do 
Tribunal Superior Eleitoral. Há vedação, no entanto, para o exercício dos cargos de 
Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Corregedor Nacional de Justiça, Corregedor-
Geral da Justiça Federal, Ministro Ouvidor do Superior Tribunal de Justiça e 
Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Não será elegível o Ministro para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do 
Tribunal, Corregedor Nacional de Justiça, membro efetivo do conselho da Justiça 
Federal, Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ministro Ouvidor do Superior 
Tribunal de Justiça e membro efetivo e suplente do Tribunal Superior Eleitoral caso 
Ministro mais novo em ordem de antiguidade que já tenha exercido o mesmo cargo 
ou função.
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Após a entrada em vigor desta emenda regimental, que acrescentou os §§ 3º, 4º, 
5º e 6º ao art. 3º do RISTJ, preservou-se, em relação à cumulação, a situação dos 
Ministros em exercício de cargos e funções até o término dos mandatos já iniciados.

Art. 3º [...]
§ 3º O Ministro que houver exercido o cargo de Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça não poderá ocupar outro cargo ou função 
administrativa no âmbito do Tribunal, no Conselho da Justiça Federal, 
no Conselho Nacional de Justiça, na Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira 
e no Tribunal Superior Eleitoral, salvo presidência de Turma e Seção.
§ 4º Os Ministros não poderão exercer mais de uma função administrativa 
cumulativamente, exceto no caso de todas já terem sido preenchidas e 
nos casos previstos em lei.
§ 5º Não há vedação para acumulação de cargo administrativo com 
suplência nem de cargo administrativo com função jurisdicional, 
inclusive quando se tratar do Tribunal Superior Eleitoral, salvo para 
o exercício dos cargos de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, 
Corregedor Nacional de Justiça, Corregedor-Geral da Justiça Federal, 
Ministro Ouvidor do Superior Tribunal de Justiça e Diretor-Geral da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.
§ 6º Não será elegível o Ministro para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente do Tribunal, Corregedor Nacional de Justiça, membro efetivo 
do Conselho da Justiça Federal, Diretor-Geral da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, Ministro Ouvidor do Superior Tribunal de Justiça e 
membro efetivo e suplente do Tribunal Superior Eleitoral, caso Ministro 
mais novo em ordem de antiguidade já tenha exercido o mesmo cargo 
ou função.

Veja as atribuições do ministro relator. 

3.3 Funções processuais dos ministros
3.3.1 Relator (art. 34 do RISTJ)
É o ministro a quem foi distribuído o processo por sorteio. É o relator que fará o 
estudo inicial do processo, sendo, portanto, o seu preparador.

Art. 34. São atribuições do relator:

I - ordenar e dirigir o processo;

II - determinar às autoridades judiciárias e administrativas, sujeitas à sua 
jurisdição, providências relativas ao andamento e à instrução do processo, 
exceto se forem da competência da Corte Especial, da Seção, da Turma ou de 
seus Presidentes;
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III - delegar atribuições a autoridades judiciárias de instância inferior, nos 
casos previstos em lei ou neste Regimento;

IV - submeter à Corte Especial, à Seção, à Turma, ou aos Presidentes, 
conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento dos 
processos;

V - submeter à Corte Especial, à Seção, à Turma, nos processos da competência 
respectiva, medidas cautelares ou tutelas provisórias necessárias à proteção 
de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a 
garantir a eficácia da ulterior decisão da causa; (Redação dada pela Emenda 
Regimental n. 24, de 2016)

VI - determinar, em caso de urgência, as medidas ou tutelas do inciso 
anterior, ad referendum da Corte Especial, da Seção ou da Turma;

VII - decidir o agravo interposto de decisão que inadmitir recurso especial; 
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)

VIII - requisitar os autos originais, quando necessário;

IX - apreciar e homologar pedidos de desistência, de autocomposição das 
partes e de habilitação em razão de falecimento de qualquer das partes, ainda 
que o feito se ache em pauta ou em mesa para julgamento; (Redação dada 
pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)

X - pedir dia para julgamento dos feitos que lhe couberem por distribuição, 
ou passá-los ao revisor, com o relatório, se for o caso;

XI - julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido objeto;

XII - propor à Seção ou à Turma seja o processo submetido à Corte Especial 
ou à Seção, conforme o caso;

XIII - decidir o pedido de carta de sentença e assiná-la;

XIV - apresentar em mesa para julgamento os feitos que independem de 
pauta;

XV - redigir o acórdão, quando o seu voto for o vencedor no julgamento;

XVI - determinar a autuação do agravo como recurso especial;

XVII - determinar o arquivamento de inquérito, ou peças informativas, 
quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à 
decisão do órgão competente do Tribunal;

XVIII - distribuídos os autos: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 
22, de 2016)

a) não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele 
que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão 
recorrida; (Incluído pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
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b) negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em 
julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento 
firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo 
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência 
dominante acerca do tema; (Incluído pela Emenda Regimental n. 22, de 
2016)

c) dar provimento ao recurso se o acórdão recorrido for contrário a tese 
fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a 
entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula 
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, 
ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema; (Incluído pela Emenda 
Regimental n. 22, de 2016)

XIX - decidir o mandado de segurança quando for inadmissível, prejudicado 
ou quando se conformar com tese fixada em julgamento de recurso 
repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de 
assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do 
Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as 
confrontar; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)

XX - decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou 
quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento 
de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em 
incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de 
Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca 
do tema ou as confrontar; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 
2016)

XXI – decidir o agravo de instrumento interposto com base no art. 1.027, 
§1º, do CPC; (Incluído pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)

XXII - decidir o conflito de competência quando for inadmissível, 
prejudicado ou quando se conformar com tese fixada em julgamento de 
recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento fi mado em 
incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de 
Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca 
do tema ou as confrontar; (Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016) 

XXIII - remeter o processo ao Supremo Tribunal Federal após juízo positivo 
de admissibilidade quando entender versar o recurso especial sobre matéria 
constitucional, dando vista ao recorrente pelo prazo de quinze dias para que 
demonstre a existência de repercussão geral e manifeste-se sobre a questão 
constitucional, bem como vista à parte adversa para, por igual prazo, 
apresentar contrarrazões; (Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)

XXIV - determinar a devolução ao Tribunal de origem dos recursos 
especiais fundados em controvérsia idêntica àquela já submetida ao rito de 
julgamento de casos repetitivos para adoção das medidas cabíveis; (Incluído 
pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)

XXV - julgar recurso fundado em nulidade da decisão recorrida por vício de 
procedimento; (Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)



21Cidadania em Movimento

Módulo 3 -  Autoridades tratadas no Regimento Interno

 
XXVI - executar e fazer cumprir os despachos, as decisões monocráticas, 
as ordens e os acórdãos transitados em julgado nas ações penais, inquéritos 
e demais procedimentos penais originários de sua relatoria, bem como 
determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências 
relativas ao andamento e à instrução de processos, facultada a delegação de 
atribuições para a prática de atos processuais previstos no art. 21-A deste  
Regimento a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição, 
ficando as decisões proferidas sujeitas a posterior controle do relator, de 
ofício ou mediante provocação do interessado, no prazo de cinco dias da 
ciência do ato. (Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)”

Art. 37. Compete ao revisor:
I - sugerir ao relator medidas ordinatórias do processo, que tenham sido 
omitidas;
II - confirmar, completar ou retificar o relatório;
III - pedir dia para julgamento;
IV - determinar a juntada de petição, enquanto os autos lhe estiverem 
conclusos, submetendo, conforme o caso, desde logo, a matéria à 
consideração do relator.

3.3.2 Revisor (arts. 35 a 37 do RISTJ)

Alguns processos no Superior Tribunal de Justiça admitem revisão. A revisão 
é a opinião de um segundo ministro, que também analisará a matéria discutida 
no processo. Somente admitem revisão os feitos de ação rescisória, ação penal 
originária e revisão criminal.

Veja as atribuições do ministro revisor.

As Emendas Regimentais 22 e 24, de 2016 incluíram e alteraram a redação de in-
cisos do art. 34 do RISTJ, a fim de garantir a adequação do RISTJ ao novo Código 
de Processo Civil.

Repare, no quadro anterior de atribuições do ministro relator, as alterações nos 
incisos V, VII, IX, XIX e XX, e as inclusões dos incisos XXI a XXVI promovidas 
em 2016.

3.4 Licença dos ministros (art. 11, parágrafo único, III, e art. 50 do 
RISTJ)
Os ministros podem licenciar-se do cargo. Para tanto, devem requer a licença com 
a indicação do prazo e do dia do início, segundo o Regimento Interno.

A concessão de licença ao Presidente e aos demais ministros, conforme visto 
anteriormente, é uma atribuição administrativa da Corte Especial.

Estando em gozo de licença, o ministro poderá proferir decisões em processos de 
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que, antes da licença, haja pedido vista, ou em processos que tenham recebido o seu 
visto como relator ou revisor, salvo se houver contraindicação médica.

O Ministro licenciado goza da prerrogativa de suspendê-la e reassumir o cargo, a 
qualquer tempo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo, desde que não 
haja contraindicação médica nos casos em que a licença era para tratamento da 
própria saúde.

3.5 Substituição dos ministros (arts. 51 a 53 do RISTJ)
Em situações em que os ministros precisam ausentar-se ou sofrem impedimentos 
eventuais ou temporários, é necessário que sejam substituídos. Nesse sentido, o 
Regimento Interno disciplina a forma como se dará a substituição.

Inicialmente, o Regimento determina a substituição dos ministros-dirigentes, que 
ocorre segundo detalhado abaixo.

Em certas circunstâncias, o ministro a quem foi distribuído o processo para relatar 
não proferirá o julgamento do feito. Nessas situações, deve-se aplicar a norma 
regimental que disciplina a sua substituição por outro ministro. Vale lembrar, que o 
relator, como dito antes, é o ministro que prepara o processo para julgamento. Veja, 
no quadro abaixo, as hipóteses regimentais de substituição do relator.

Presidente 
do 

Tribunal

Substituição dos Ministros Diretores

Pelo Vice-
Presidente

Pelos 
demais 

ministros 
na ordem 

decrescente 
de 

antiguidade

Pelo 
ministro que 
o seguir na 
antiguidade 
dentro da 

Seção

Pelo 
ministro 

que o 
seguir na 

antiguidade 
dentro da 

Turma

Pelo 
ministro 

mais 
antigo 

dentre os 
membros 

da 
Comissão

Pelo 
suplente

Pelo 
ministro 

mais antigo 
integrante 

do CJF

Vice-
Presidente

Presidente 
de Seção

Presidente 
de Turma

Presidente 
de 

Comissão

Membro 
de 

Comissão

Corregedor-
Geral da 
Justiça 
Federal
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Também nos processos que admitem revisão – ação rescisória, ação penal originária 
e revisão criminal –, a substituição do relator conduzirá à substituição definitiva 
do revisor. Ainda, o revisor será substituído, em caso de vaga, impedimento ou 
licença por mais de trinta dias, nos órgãos julgadores, pelo ministro que o seguir 
em antiguidade nesses órgãos.

No caso de 
impedimento, 
ausência ou 
obstáculos 
eventuais

Substituição do relator

Pelo revisor, se 
houver, ou pelo 

Ministro imediato 
em antiguidade, 
no Plenário, na 
Corte Especial, 
na Seção ou na 

Turma, conforme 
a competência, 
em se cogitando 

da adoção de 
medidas urgentes

Pelo 
ministro 

designado 
para redigir 
o acórdão

Mediante 
redistribuição 
do processo

a. pelo ministro que preencher sua 
vaga na Turma
b. pelo Ministro que tiver proferido 
o primeiro voto vencedor, 
condizente com o do relator, para 
lavrar ou assinar os acórdãos dos 
julgamentos anteriores à abertura 
da vaga
c. pela mesma forma anterior, e, 
enquanto não preenchida sua vaga, 
para assinar carta de sentença e 
admitir recurso

Quando 
vencido em 
sessão de 

julgamento

Em caso de 
ausência por 
mais de trinta 

dias

Em caso de transferência para 
outra Seção, salvo quanto aos 

processos em que tiver lançado 
seu visto, e, bem assim, quando de 

aposentadoria, exoneração ou morte

3.6 Vacância nos cargos (arts. 18, 19 e 20, parágrafo único, do RISTJ)
A vacância no cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pode ocorrer 
nas hipóteses de transferência para o Supremo Tribunal Federal, aposentadoria 
ou morte. Nessas hipóteses, se o Ministro estiver ocupando cargo de direção, o 
Regimento Interno disciplina a sucessão.

Se a vaga ocorrer no cargo de Presidente, o Vice-Presidente assumirá a Presidência 
e imediatamente convocará o Plenário para, no prazo máximo de trinta dias, fazer 
a eleição. Nesse caso, pode ocorrer o fato de o próprio Vice-Presidente ser eleito 
o novo Presidente, situação em que, na mesma sessão, o Plenário deverá eleger o 
novo Vice-Presidente. Configurada essa hipótese, ambos os eleitos deverão tomar 
posse no prazo de quinze dias para mandato de dois anos.

Ocorrendo vacância no cargo de Vice-Presidente fora da situação acima descrita, 
o Plenário será convocado para fazer eleição. Para esse tipo de vaga, o Regimento 
Interno determina que o eleito apenas complete o período do seu antecessor.

A vaga pode ocorrer, ainda nos cargos do Corregedor Nacional de Justiça, nos cargos 
dos membros do Conselho da Justiça Federal, dos seus suplentes e do Diretor da 
Revista. Nesses casos, o Plenário será convocado a fazer eleição, assegurando ao 
eleito mandato de dois anos.

3.7 Convocações de ministros (art. 55, parágrafo único, do RISTJ)
Pode acontecer que, em certos momentos, os órgãos julgadores não estejam 
com a sua composição suficiente para prosseguir os trabalhos. Nessa hipótese, o 
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Art. 118. Em caso de vaga ou afastamento, por prazo superior a 30 (trinta) 
dias, de membro dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais, dos 
Tribunais de Justiça e dos Tribunais de Alçada, (Vetado) poderão ser 
convocados Juízes, em Substituição (Vetado) escolhidos (Vetado) por 
decisão da maioria absoluta do Tribunal respectivo, ou, se houver, de 
seu Órgão Especial: (Redação dada pela Lei Complementar nº 54, de 
22.12.1986)
§ 1º A convocação far-se-á mediante sorteio público dentre:
I - os Juízes Federais, para o Tribunal Federal de Recursos;
II - o Corregedor e Juízes Auditores para a substituição de Ministro togado 
do Superior Tribunal Militar;
III - os Juízes da Comarca da Capital para os Tribunais de Justiça dos 
Estados onde não houver Tribunal de Alçada e, onde houver, dentre os 
membros deste para os Tribunais de Justiça e dentre os Juízes da Comarca 
da sede do Tribunal de Alçada para o mesmo;
IV - os Juízes de Direito do Distrito Federal, para o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios;
V - os Juízes Presidentes de Junta de Conciliação o Julgamento da sede da 
Região para os Tribunais Regionais do Trabalho.
§ 2º Não poderão ser convocados Juízes punidos com as penas previstas 
no art. 42, I, II, III e IV, nem os que estejam respondendo ao procedimento 
previsto no art. 27.
§ 3º A convocação de Juiz de Tribunal do Trabalho, para substituir Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho, obedecerá o disposto neste artigo.
§ 4º Em nenhuma hipótese, salvo vacância do cargo, haverá redistribuição 
de processos aos Juízes convocados.

Regimento Interno disciplina que a Corte, as seções e as turmas podem convocar 
ministros dos demais órgãos julgadores.

No caso das sessões da Corte Especial, havendo impedimento de ministros dela 
integrantes, serão convocados outros ministros, obedecida a ordem de antiguidade, 
que será apurada levando em conta o tempo no Tribunal.

Por outro lado, para completar quorum em uma das seções, serão convocados 
ministros de outra seção, e, em uma das turmas, ministros de outra turma, dando-se 
preferência aos da mesma seção. Nessa situação, sendo possível, deve-se observar a 
ordem de antiguidade, de modo que a substituição seja feita por ministro que ocupe, 
na sua seção ou turma, posição correspondente à do substituído.

3.8 Auxiliares
De acordo com o art. 118 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Loman 
(Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979), sempre que houver vaga ou 
afastamento, por prazo superior a trinta dias, de membro dos tribunais superiores, 
poderão ser convocados juízes por decisão da maioria absoluta do tribunal 
respectivo, ou, se houver, do seu órgão especial.
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Essa convocação ocorre, portanto, em caráter excepcional e para auxiliar no 
exercício regular das atividades do tribunal.

No Superior Tribunal de Justiça, existem, atualmente, juízes auxiliares da 
Presidência.

3.8.1 Magistrados convocados (art. 11, parágrafo único, VI, e art. 56 do 
RISTJ)
Segundo o Regimento Interno do STJ, no caso de vaga ou afastamento de ministro 
por mais de trinta dias, a substituição poderá ser feita pelo Corregedor-Geral ou por 
convocação de Juiz do Tribunal Regional Federal ou Desembargador, sempre pela 
maioria absoluta dos votos dos membros da Corte Especial.

A convocação é realizada através de portaria do Presidente do Tribunal, que 
especifica o órgão fracionário para o qual ocorre a convocação e o respectivo 
período, oportunidade em que é atribuído ao magistrado o acervo de processos do 
ministro substituído.

3.8.2 Juízes instrutores e auxiliares (arts. 21-A a 21-D do RISTJ)
Em 3 de fevereiro de 2016, com a edição da Emenda Regimental n. 21, a Presidência 
do Superior Tribunal de Justiça passou a poder convocar juízes instrutores para 
realização de atos e procedimentos em ações penais originárias e juízes auxiliares 
para atuarem junto à Presidência do Tribunal, do CJF e da ENFAM. Esses 
magistrados podem cooperar tanto na prestação jurisdicional quanto nas atividades 
administrativas. 

O juiz instrutor poderá realizar, em ação penal originária (art. 217 a 232 do RISTJ), 
atos de instrução das sindicâncias, inquéritos, ações e demais procedimentos, sendo 
que suas decisões ficam sujeitas a posterior controle do relator. 

O número máximo de juízes instrutores é 13, um para cada gabinete de Ministro 
integrante da Corte Especial – órgão competente para julgar a ação penal originária, 
excluídos o Presidente e o Corregedor Nacional de Justiça. A convocação terá 
vigência por prazo de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período, até o 
máximo de dois anos.

Caberá o magistrado instrutor convocado – art. 21-A:

Veja na íntegra 
a Emenda 

Regimental n. 
21/2016. 

Art. 21-A. O Presidente do Tribunal, por indicação do relator, poderá 
convocar magistrado vitalício para a realização de atos de instrução das 
sindicâncias, inquéritos, ações e demais procedimentos penais originários, 
na sede do STJ ou no local onde se deva produzir o ato, bem como definir 
os limites de sua atuação. (Incluído pela Emenda Regimental n. 21, de 
2016)

§ 1º Caberá ao magistrado instrutor convocado na forma do caput: (Incluído 
pela Emenda Regimental n. 21, de 2016)

I – designar e realizar as audiências de interrogatório, inquirição de 
testemunhas, acareação, transação, suspensão condicional do processo, 
admonitórias e outras; (Incluído pela Emenda Regimental n. 21, de 2016)

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/98593/Emr_21_2016_STJ.pdf
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/98593/Emr_21_2016_STJ.pdf
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/98593/Emr_21_2016_STJ.pdf
http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/55409/Res_STJ_10_2013_PRE.pdf?sequence=3
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II – requisitar testemunhas e determinar condução coercitiva, caso 
necessário; (Incluído pela Emenda Regimental n. 21, de 2016)

III – expedir e controlar o cumprimento das cartas de ordem; (Incluído 
pela Emenda Regimental n. 21, de 2016)

IV – determinar intimações e notificações; (Incluído pela Emenda 
Regimental n. 21, de 2016)

V – decidir questões incidentes durante a realização dos atos sob sua 
responsabilidade; (Incluído pela Emenda Regimental n. 21, de 2016) 

VI – requisitar documentos ou informações existentes em bancos de dados; 
(Incluído pela Emenda Regimental n. 21, de 2016)

VII – fixar ou prorrogar prazos para a prática de atos durante a instrução; 
(Incluído pela Emenda Regimental n. 21, de 2016)

VIII – realizar inspeções judiciais; (Incluído pela Emenda Regimental n. 
21, de 2016)

IX – requisitar aos órgãos locais do Poder Judiciário apoio de pessoal e 
de equipamentos e instalações adequados para os atos processuais que 
devam ser produzidos fora da sede do Tribunal; (Incluído pela Emenda 
Regimental n. 21, de 2016)

X – exercer outras funções que lhe sejam delegadas pelo relator ou pelo 
Tribunal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 21, de 2016)

§ 2º As decisões proferidas pelo magistrado instrutor no exercício das 
atribuições previstas no parágrafo anterior ficam sujeitas a posterior 
controle do relator, de ofício ou mediante provocação do interessado, no 
prazo de cinco dias da ciência do ato. (Incluído pela Emenda Regimental 
n. 21, de 2016)

§ 3º A convocação de magistrados instrutores vigerá pelo prazo de seis 
meses, prorrogável por igual período, até o máximo de dois anos, a critério 
do relator, sem prejuízo das vantagens e direitos de seu cargo de origem, 
ficando condicionada à disponibilidade orçamentária. (Incluído pela 
Emenda Regimental n. 21, de 2016)

§ 4º O número máximo de juízes instrutores no Tribunal é restrito a treze, 
um para cada gabinete de Ministro integrante da Corte Especial, excluídos 
o Presidente e o Corregedor Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda 
Regimental n. 21, de 2016)

Os juízes auxiliares atuarão em apoio à Presidência, aos membros do Conselho 
da Justiça Federal e à Enfam, podendo ser convocados até o número de sete. A 
convocação terá vigência por um ano, podendo ser prorrogada por igual período.
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Art. 21-B. O Presidente do Tribunal poderá convocar magistrados vitalícios 
até o número de sete, para atuarem como juízes auxiliares em apoio à 
Presidência, aos membros do Conselho da Justiça Federal e à Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio 
de Figueiredo Teixeira. (Incluído pela Emenda Regimental n. 21, de 2016) 

§ 1º O Presidente poderá nomear, dentre os convocados, um juiz federal 
para exercer a função de Secretário-Geral do Conselho da Justiça Federal. 
(Incluído pela Emenda Regimental n. 21, de 2016)

§ 2º O Presidente ainda poderá nomear, dentre os convocados, um juiz 
para prestar auxílio à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. (Incluído pela 
Emenda Regimental n. 21, de 2016)

§ 3º A convocação de juiz auxiliar vigerá pelo prazo de um ano, prorrogável 
por igual período, sem prejuízo dos direitos e vantagens de seu cargo de 
origem, ficando condicionada à disponibilidade orçamentária. (Incluído 
pela Emenda Regimental n. 21, de 2016)

É possível ainda, segundo o artigo 21-C, a convocação de magistrados para auxiliar 
os Ministros nos afazeres de seus Gabinetes, quando o justificado acúmulo de 
serviço o exigir e em caráter excepcional. Esta convocação terá vigência por um 
ano, podendo ser prorrogada por igual período.

Art. 21-C. Sem prejuízo dos arts. 21-A e 21-B, os Ministros podem indicar 
ao Presidente a convocação de um magistrado vitalício para auxiliá-los nos 
afazeres de seus gabinetes, em caráter excepcional, quando o justificado 
acúmulo de serviço o exigir. (Incluído pela Emenda Regimental n. 21, de 
2016)

3.8.3 Assessores (art. 325, §§ 2º e 3º, e art. 326 do RISTJ)
Conforme o Regimento Interno, o assessor de ministro deve possuir o título de 
bacharel em direito e ser nomeado em comissão pelo Presidente mediante indicação 
do ministro interessado. Não é necessário que o candidato seja do quadro efetivo 
do Superior Tribunal de Justiça. Ele pode ser recrutado do quadro de pessoal da 
Secretaria ou não, e a sua nomeação e exoneração serão ad nutum, ou seja, ele 
permanecerá em exercício, enquanto bem servir, a critério do ministro.

Ainda de acordo com o Regimento, no caso de afastamento definitivo do ministro, 
o Assessor permanecerá no exercício das respectivas funções até o encerramento 
dos trabalhos do Gabinete. Não pode, porém, esse exercício prolongar-se por mais 
de sessenta dias, devendo, de qualquer modo, cessar à data da nomeação do novo 
titular.



28 Cidadania em Movimento

Módulo 3 -  Autoridades tratadas no Regimento Interno

3.8.4 Secretário das sessões (arts. 320 e 321 do RISTJ)
As sessões dos órgãos julgadores são secretariadas pelos respectivos coordenadores. 
Assim, há os Secretários das sessões da Corte Especial, do Plenário e de cada uma 
das seções e turmas.

Os secretários, que devem usar capa e vestuário condigno, tomam assento à esquerda 
do Presidente do órgão julgador, na mesa diretora, e reportam-se diretamente ao 
Presidente da sessão, auxiliando-o na condução dos julgamentos.

3.9 Ministério Público no STJ (arts. 61 a 65 do RISTJ)
O Ministério Público não é um órgão auxiliar. É uma instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, atuando no Superior Tribunal de Justiça por meio 
de Subprocuradores-Gerais da República, por delegação do Procurador-Geral da 
República. No exercício dessa função, o Ministério Público atua como fiscal da 
ordem jurídica e oferece parecer, obrigatoriamente, em determinados processos.

Conforme previsto no Regimento Interno, no Tribunal, o Ministério Público terá 
vista obrigatória dos seguintes processos:

3.10 A atuação da Defensoria Pública no STJ (art. 65-A e 65-B do 
RISTJ)
A Emenda Regimental n. 19, de 2015 incluiu no Regimento Interno o Título III – 
Da Defensoria Pública para regulamentar a atuação dos defensores públicos em 
processos oriundos da Defensoria Pública da União e das Defensorias Públicas 
dos Estados e do Distrito Federal. No STJ, os defensores públicos atuarão também 
nos casos de curadoria especial e em processos que a parte esteja desassistida por 
advogado ou tenha advogado dativo.

Art. 64 O Ministério Público terá vistas dos autos:
I - nas argüições de inconstitucionalidade;
II - nos incidentes de assunção de competência;
III - nos mandados de segurança, mandados de injunção, habeas 
corpus e habeas data, orginários ou em grau de recurso;
IV - nas ações penais originárias e nas revisões criminais;
V - nos conflitos de competência e de atribuições;
VI - nas ações rescisórias e apelações cíveis;
VII - nos pedidos de intervenção federal;
VIII - nas notícias crime. IX - nos inquéritos de que possa resultar 
responsabilidade penal;
X - nos recursos criminais;
XI - nas reclamações que não houver formulado;
XII - nos outros processos em que a lei impuser a intervenção do 
Ministério Público;
XIII - nos demais feitos quando, pela relevância da matéria, ele a 
requerer, ou for determinada pelo relator.
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Dessa estrutura, o Regimento Interno faz alusão à Secretaria do Tribunal, responsável 
pelos serviços administrativos. No próximo módulo, estudaremos esses serviços, 
destacando as finalidades das principais unidades contempladas no Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal.

Até o próximo módulo!

Conclusão
É evidente que, para bem prestar a sua atividade judicante, os julgadores do Superior
Tribunal de Justiça necessitam do apoio de outras unidades da Casa. Nesse sentido, 
a Resolução STJ n. 15 de 1º de setembro de 2016, estabelece a estrutura orgânica 
do Superior Tribunal de Justiça.

TÍTULO III DA DEFENSORIA PÚBLICA (Incluído pela Emenda 
Regimental n. 19, de 2015)

Art. 65-A. Perante o Tribunal, atuarão os defensores públicos: 
(Incluído pela Emenda Regimental n. 19, de 2015)
I – em processos oriundos: (Incluído pela Emenda Regimental n. 19, 
de 2015)
a) da Defensoria Pública da União nos Estados e no Distrito Federal; 
(Incluído pela Emenda Regimental n. 19, de 2015)
b) das Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal; 
(Incluído pela Emenda Regimental n. 19, de 2015)

II – nos casos de curadoria especial; (Incluído pela Emenda 
Regimental n. 19, de 2015)

III – em processos nos quais houver parte desassistida por advogado 
ou patrocinada por advogado dativo. (Incluído pela Emenda 
Regimental n. 19, de 2015)

Art. 65-B. O relator do recurso especial repetitivo poderá autorizar 
manifestação da Defensoria Pública na condição de amicus curiae. 
(Incluído pela Emenda Regimental n. 19, de 2015)

Uma novidade no Regimento que veio para se adequar às inovações no novo Código 
de Processo Civil é a possibilidade de que o relator do Recurso Especial Repetitivo 
autorize a manifestação da Defensoria Pública na condição de amicus curiae.
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CIDADANIA EM MOVIMENTO

O STJ intervém na vida privada para garantir que as crianças não sofram abandono afetivo dos pais.
REsp 1.159.242: a Terceira Turma do STJ considerou ser possível exigir indenização por dano moral decorrente de 

abandono afetivo pelos pais.
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4. Serviços administrativos

Prezado aluno!

Vimos, nos módulos anteriores, que o Superior Tribunal de Justiça - STJ 
desempenha papel importante na uniformização da aplicação do direito federal 
infraconstitucional. Para tanto, ele dispõe de um corpo de juízes, denominados 
ministros, e fraciona a sua competência constitucional em órgãos menores, para 
melhor prestar a tutela jurisdicional.

Para bem desempenhar essa importante função, o Tribunal conta, na estrutura 
orgânica, com unidades internas responsáveis pelas atividades de apoio 
administrativo, pelo processamento de feitos e pelo assessoramento jurídico.

A esse conjunto de atividades o Regimento Interno denomina serviços 
administrativos. Tais serviços abrangem as seguintes unidades:

• Secretaria do Tribunal;
• Gabinete do Presidente;
• Gabinetes dos Ministros.

A Resolução n. 15 de 1º de setembro de 2016 traz a estrutura orgânica do Superior 
Tribunal de Justiça.

Neste módulo veremos como os serviços administrativos são necessários para que o 
STJ bem desempenhe o seu papel como o Tribunal da Cidadania. Veja a localização 
da sua unidade de trabalho no organograma da instituição. Localize-se!

Tutela jurisdicional
É a função do Estado 
de pacifi car e resolver 
confl itos que surgem 
no âmbito da sua 
atuação jurídica. Os 
juízes aplicam as leis 
aos casos concretos 
para alcançar a 
pacifi cação social.

Processamento de 
feitos
Ato de processar, de 
formar um processo, 
de reunir papéis e 
documentos relativos 
a um processo. É 
dar andamento a um 
processo.
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4.1 Secretaria do Tribunal (arts. 316 a 319 do RISTJ)
A Secretaria do Tribunal é a unidade interna responsável pela execução dos serviços 
administrativos. Ela é dirigida pelo Diretor-Geral, a quem incumbem a supervisão, 
a coordenação e a direção de todas as atividades administrativas da Secretaria. Além 
de outras atribuições regimentais, o Diretor-Geral da Secretaria atua como secretário 
das sessões administrativas da Corte Especial, do Conselho de Administração e do 
Plenário.
Vinculadas à Secretaria do Tribunal existem, atualmente, dez secretarias, com 
fi nalidades específi cas:

• Secretaria Judiciária – SJD
• Secretaria dos Órgãos Julgadores – SOJ
• Secretaria de Jurisprudência – SJR
• Secretaria de Documentação – SED
• Secretaria de Administração – SAD
• Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP
• Secretaria de Serviços Integrados de Saúde – SIS
• Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STI
• Secretaria de Segurança – SSE
• Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF

Secretaria Judiciária – SJD
Tem por fi nalidade desenvolver as atividades de processamento inicial do feito 
físico ou eletrônico, desde sua entrada no Tribunal até a conclusão ao relator, 
compreendendo as fases de registro, virtualização (digitalização, validação e 
indexação), indexação legislativa, triagem, autuação, classifi cação, distribuição 
e encaminhamento dos processos originários e recursais, bem como a análise de 
matéria repetitiva em recursos especiais e agravos em recurso especial. Desenvolve, 
ainda, as atividades de protocolo, virtualização e triagem de petições e documentos 
judiciais, bem como a prestação de informações processuais ao público em geral.

Secretaria dos Órgãos Julgadores – SOJ
Tem por fi nalidade desenvolver as atividades subsequentes ao processamento 
inicial, de apoio direto aos ministros e às sessões colegiadas e de processamento 
fi nal, até a baixa defi nitiva dos autos.

Secretaria de Jurisprudência – SJR
Tem por fi nalidade desenvolver as atividades de análise temática da jurisprudência 
do Tribunal, de armazenamento e organização das informações jurisprudenciais em 
base de dados, bem como de sua recuperação e divulgação.

Secretaria de Documentação – SED
Tem por fi nalidade desenvolver as atividades de gestão da informação vinculadas 
aos acervos museológico, bibliográfi co e documental, em meio físico e digital, com 
vistas à sua organização, disseminação, guarda, conservação e preservação.

Secretaria de Administração – SAD
Tem por fi nalidade desenvolver as atividades de administração de material e 
patrimônio, licitações, contratações e aquisições e transporte. Desenvolve, ainda 
o gerenciamento e desenvolvimento de atividades de projetos de engenharia, 
arquitetura, instalações, manutenção e conservação predial e de áreas verdes da 
sede do Tribunal e demais edifi cações a ele vinculadas.



5Cidadania em Movimento

Módulo 4 - Serviços Administrativos

Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP
Tem por fi nalidade desenvolver as atividades relativas ao provimento dos cargos, 
à valorização e ao desenvolvimento das pessoas, à atualização e manutenção dos 
registros funcionais, à concessão dos direitos, ao cumprimento dos deveres dos 
servidores e à remuneração dos servidores e magistrados.

Secretaria de Serviços Integrados de Saúde – SIS
Tem por fi nalidade realizar, mediante atendimento ambulatorial, a prestação direta de 
assistência médica, materno-infantil, fi sioterapêutica, odontológica, de enfermagem 
e psicossocial, bem como realizar perícias e administrar o Plano de Benefícios 
Sociais do Tribunal e o plano de saúde dos ministros, servidores, dependentes, 
pensionistas e benefi ciários especiais, de conformidade com o regulamento próprio.

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STI
Tem por fi nalidade prover soluções de tecnologia da informação, automação de 
processos, comunicação eletrônica, armazenamento de dados e telecomunicações.

Secretaria de Segurança – SSE
Tem por fi nalidade desenvolver as atividades relacionadas à segurança patrimonial, 
de autoridades, servidores e de pessoas que demandam o Tribunal, bem como 
prestar serviços de apoio logístico às viagens dos ministros e demais autoridades.

Secretaria de Gestão Predial – SPR
Tem por fi nalidade desenvolver o gerenciamento e desenvolvimento de atividades 
de projetos de engenharia, arquitetura, instalações, manutenção e conservação 
predial e de áreas verdes da sede do Tribunal e demais edifi cações a ele vinculados.

Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF
Tem por fi nalidade desenvolver as atividades de planejamento, programação, 
execução e acompanhamento orçamentário e fi nanceiro.

Há ainda, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Secretaria de Comunicação 
Social vinculada ao Gabinete da Presidência e a Secretaria de Auditoria Interna, 
subordinada diretamente ao Presidente do Tribunal.

• Secretaria de Comunicação Social – SCO
• Secretaria de Auditoria Interna – AUD

Secretaria de Comunicação Social – SCO
Tem por fi nalidade planejar, organizar, gerir e desenvolver as atividades de 
comunicação institucional do Tribunal, em todas as suas vertentes e em quaisquer 
meios, suportes, mídias, veículos ou plataformas capazes de criar, integrar, interagir 
e fomentar conteúdos destinados a garantir o exercício da cidadania, o acesso aos 
serviços e informações de interesse público, cujo objetivo primordial é conferir 
maior transparência às ações do Tribunal.

Secretaria de Auditoria Interna – AUD
Consoante dispõe o art. 74 da Constituição Federal de 1988, tem por fi nalidade 
comprovar a regularidade dos atos de gestão quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, efi ciência e efi cácia na utilização de recursos públicos, bem como 
apoiar o controle externo na sua missão constitucional e dar suporte ao exercício 
pleno da supervisão da gestão do Tribunal, a cargo do Ministro Presidente.
Como visto, as unidades que compõem a Secretaria do Tribunal desempenham papel 
relevante na consecução dos objetivos jurisdicionais do STJ. E, sobre a Secretaria, 
assim:



6 Cidadania em Movimento

Módulo 4 - Serviços Administrativos

Você pode conhecer melhor as atribuições das diversas unidades do STJ acessando 
o Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça, aprovado pela IN n. 7 de 
2 de junho de 2017, que está disponível na Biblioteca Digital Jurídica - BDJur e na 
intranet, na página da gestão estratégica.

4.1.1 Taquigrafi a (arts. 100, 103, 147 do RISTJ)
Além disso, há, no âmbito da Secretaria dos Órgãos Julgadores, um serviço que 
recebe regramento regimental. Trata-se do serviço de apanhamento taquigráfi co, 
que gera as notas taquigráfi cas enviadas ao gabinete dos ministros.

Assista ao vídeo acerca das atividades desenvolvidas pela taquigrafi a do Superior 
Tribunal de Justiça.

4.2 Gabinete do Presidente (arts. 322 a 324 do RISTJ)
Também na parte referente aos serviços administrativos, o Regimento Interno 
trata do Gabinete do Presidente. Esse Gabinete tem por incumbência o exercício 
das atividades de apoio administrativo à execução das funções institucionais 
do Presidente e a assessoria no planejamento e fi xação das diretrizes para a 
administração do Tribunal. No Gabinete da Presidência atua o Secretário-Geral da 
Presidência, profi ssional nomeado em comissão que responde pela supervisão e 
coordenação das atividades administrativas e de assessoramento e planejamento do 
Gabinete.

A organização administrativa do Gabinete da Presidência é estabelecida por ato do 
Presidente do Tribunal. Atualmente, a unidade conta com os órgãos previstos no 
organograma abaixo:

1. Gabinete do Secretário-Geral
2. Assessoria Especial
3. Assessoria para Assuntos Funcionais de Magistrados
4. Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas
5. Assessoria de Assuntos Parlamentares
6. Assessoria de Relações Internacionais
7. Assessoria de Gestão Socioambiental
8. Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos
9. Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
10. Secretaria de Comunicação Social

IN n. 7 de 2 de 
junho de 2017

Acesse a página 
da gestão 

estratégica.

A organização da Secretaria do Tribunal deve ser fi xada em 
resolução do Conselho de Administração, cabendo ao Presidente 
estabelecer as atribuições das unidades.
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4.2.1 Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP (art. 7º da 
Resolução CNJ n. 235/2016; art. 46-A do RISTJ; Portaria STJ/GP n. 
299 de 19 de julho de 2017)
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, é um órgão de assessoramento 
do presidente do Tribunal, que que tem competências defi nidas pelo CNJ através de 
sua Resolução 235/2016. Sua fi nalidade é a gestão da sistemática dos precedentes 
qualifi cados, previstos no Novo Código de Processo Civil, quais sejam: repercussão 
geral, recursos repetitivos, incidente de assunção de competência e suspensão em 
incidente de resolução de demandas repetitivas.

Ele é o responsável pela gestão, organização e disponibilização ordenada das 
informações relativas a estes precedentes qualifi cados bem como a comunicação 
das afetações. Além disso, também é responsável por:

I – assessorar a Comissão Gestora de Precedentes integrada por ministros 
do STJ; 

II – informar ao Nugep do CNJ e manter na página do tribunal na 
internet dados atualizados de seus integrantes, tais como nome, telefone 
e e-mail, com a principal fi nalidade de permitir a integração entre os 
tribunais do país, bem como enviar esses dados ao STF sempre que 
houver alteração em sua composição;

III – uniformizar os procedimentos administrativos decorrentes da 
aplicação da repercussão geral, de julgamentos de casos repetitivos e de 
incidente de assunção de competência;

IV – acompanhar os processos submetidos à técnica dos casos repetitivos 
e da assunção de competência em todas as suas fases, alimentando o 
banco nacional de dados do CNJ;

V – controlar os dados referentes aos grupos de representativos, bem 
como disponibilizar informações para as áreas técnicas do Tribunal 
quanto à alteração da situação do grupo, inclusive se admitido como 
controvérsia ou tema no Supremo Tribunal Federal, alimentando o 
banco nacional de dados do CNJ;

VI – acompanhar a tramitação dos recursos selecionados pelo Tribunal 
como representativos da controvérsia encaminhados ao Supremo 
Tribunal Federal, a fi m de subsidiar a atividade do órgão jurisdicional 
competente pelo juízo de admissibilidade e pelo sobrestamento de 
feitos, alimentando o banco nacional de dados do CNJ;

VII – auxiliar os órgãos julgadores na gestão do acervo sobrestado;

VIII – manter, disponibilizar e alimentar o banco nacional de dados do 
CNJ, com informações atualizadas sobre os processos sobrestados no 
Tribunal, identifi cando o acervo a partir do tema de repercussão geral ou 
de repetitivos, ou de suspensão de incidente de resolução de demandas 
repetitivas e do processo paradigma;
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4.3 Gabinetes dos Ministros (arts. 325 a 327 do RISTJ)
De acordo com o Regimento do STJ, cada ministro disporá de um gabinete para 
executar os serviços administrativos e de assessoramento jurídico. Incluem-se no 
dispositivo regimental os Gabinetes da Vice-Presidência e do Ministro Diretor da 
Revista.

Nos gabinetes atuam servidores de estrita confi ança dos ministros, por eles indicados 
ao Presidente, que os designará para neles terem exercício.

Os assessores serão nomeados para cargos em comissão pelo Presidente do Tribunal, 
mediante indicação de cada ministro, podendo ser recrutados do quadro de pessoal 
da Secretaria ou não. Aos assessores cabe executar trabalhos e tarefas que lhes 
forem atribuídos pelos ministros.

4.4 Ouvidoria
A Ouvidoria, unidade administrativa responsável 
pelo diálogo entre os cidadãos e o Tribunal, mediante 
o recebimento de dúvidas, sugestões, reclamações, 
denúncias e elogios e o fornecimento de informações 
institucionais, tem por fi nalidade aprimorar o 
relacionamento do STJ com a sociedade, a partir da 
percepção, avaliação e sistematização das manifestações 
trazidas pelo público interno e pelo externo acerca da 
qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal.

Foto: Placa indicando 
a localização da CAC

l i di d

IX – informar a publicação e o trânsito em julgado dos acórdãos dos 
paradigmas para os fi ns dos arts. 985; 1.035, § 8º; 1.039; 1.040 e 1.041 
do Código de Processo Civil;

X – informar ao Nugep do CNJ a existência de processos com 
possibilidade de gestão perante empresas, públicas e privadas, bem 
como agências reguladoras de serviços públicos, para implementação 
de práticas autocompositivas, nos termos do art. 6º, VII, da Resolução 
CNJ 125/2010;

XI – identifi car, dentre os processos recebidos no STJ, matérias com 
potencial de repetitividade a fi m de subsidiar o trabalho de afetação de 
processos ao rito dos repetitivos.
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4.5 Cadeia de valor – o caminho do processo

Iremos agora compreender a trajetória do processo judicial dentro do STJ, desde 
a chegada até o arquivamento. O início se dá no Protocolo de Petições. Depois, 
ele passa pelas etapas de autuação e classifi cação, julgamento, procedimentos 
cartorários, decurso de prazo e, por fi m, a baixa ou arquivamento.

Uma cadeia de valor serve para identifi car os principais fl uxos de trabalho de uma 
organização e no STJ ela coincide com o caminho que o processo percorre. Saber 
esse caminho é de suma importância para conhecer mais os trâmites processuais e, 
como servidor da casa, poder auxiliar na otimização da prestação jurisdicional.

No infográfi co é possível acompanhar as catorze etapas que o processo percorre 
aqui dentro, as quais serão mais detalhadas a seguir. Em todas elas está presente a 
valiosa e imprescindível participação dos servidores que aqui trabalham.

Serão citadas as unidades de trabalho diretamente envolvidas, mas é importante 
salientar que é a participação de todos os servidores e de todas as unidades que 
permite a qualidade, a rapidez e a efetividade da realização do trâmite processual 
no STJ, assim como o alcance da missão institucional e da visão de futuro, fazendo 
dele sempre um melhor Tribunal da Cidadania.

Veja no infográfi co a seguir mais informações sobre a etapa associada.
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Etapa 1 – Cliente (Jurisdicionado)
São clientes ou jurisdicionados do Tribunal os advogados que aqui vem para representar as 
partes, as próprias partes, e em última análise toda a sociedade que se benefi cia direta ou 
indiretamente dos julgamentos aqui prolatados. Quando algum destes chega ao Tribunal da 
Cidadania, dá-se início a nossa Cadeia de Valor, com o atendimento ao público.

Etapas 2, 3 e 4 – Protocolo de Originários e Recursais
O trâmite processual começa com o registro da petição ou do processo no Protocolo da 
Secretaria do STJ. Estes processos são separados em originários, se têm início no Tribunal, 
ou em recursais, se provém dos Tribunais de Justiça do Estados ou dos Tribunais Regionais 
Federais.
No Protocolo, os processos judiciais são registrados no Sistema Justiça, gerando um número 
de Protocolo e um recibo para o peticionante com data e hora. Também é possível que esta 
petição venha pelo sistema de peticionamento eletrônico, através da e-PET, utilizando-se 
da rede mundial de computadores.

Etapa 4 – Virtualização Processual
Atualmente, a maioria dos processos recursais que chegam ao STJ são recebidos 
eletronicamente. Quando eles vêm em forma física, são convertidos para o formato digital 
para que possa tramitar eletronicamente também. Para tanto a virtualização processual 
segue as seguintes etapas:
• Higienização: retiram-se grampos ou quaisquer objetos que possam atrapalhar a 

máquina de scanner.
• Digitalização: as imagens das folhas de papel dos processos são transformadas em 

código digital.
• Validação: é feita a conferência entre o documento físico e o virtual para que não 

ocorram erros.
• Indexação: elabora-se um índice para cada processo, indicando as principais peças 

processuais.
Depois de protocolados os processos recebem uma numeração e sua classe processual 
específi ca, como por exemplo: recurso especial (REsp), agravo em recurso especial 
(AREsp), confl ito de competência (CC) e habeas corpus (HC).
Passam então a ser autuados, quando são anotados no processo os nomes das partes, de seus 
advogados, a justiça de origem do processo entre outras informações.
Depois da autuação os processos serão submetidos à Análise de Matéria Repetitiva, e, se 
não foram passíveis de sobrestamento passarão para a etapa da Classifi cação.
Nesta etapa os processos serão classifi cados para identifi car o assunto da lide em questão, 
levando-se em conta a competência interna do STJ em razão da matéria e as possíveis 
prevenções e impedimentos de Ministros.

Etapa 5 – Autuação, Classifi cação e Análise de Matéria Repetitiva
Após a classifi cação os processos passam para a etapa de Distribuição. Esta é feita de 
forma totalmente informatizada, ocorrendo em horários pré-determinados. É por meio da 
distribuição que se defi ne o Ministro Relator de cada processo. Estas primeiras etapas são 
realizadas pela Secretaria Judiciária.

Etapa 6 e 7 – Julgamento: Decisão Monocrática e Colegiada
No STJ os processos podem ser decididos de duas maneiras: por decisão monocrática ou 
por decisão colegiada e fi cam a cargo dos gabinetes dos ministros.
Na primeira, a decisão é proferida por um único magistrado – o ministro relator do processo 
– quando o assunto for sobre entendimento já pacifi cado no Tribunal. Atualmente a maior 
parte das decisões do STJ são proferidas de forma monocrática.
Já na decisão colegiada ocorre a participação de mais de um ministro, reunidos em um dos 
órgãos julgadores – a Corte Especial, as seções ou as turmas. Aqui são tratadas questões 
novas, ainda não pacifi cadas e que envolvam debates jurídicos entre os magistrados.
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Etapa 8 – Procedimentos Cartorários
Após o julgamento dos processos, começa a etapa dos procedimentos cartorários, que são 
aqueles atos e formalidades previstos no direito processual para materializar as decisões 
dos Ministros.
Alguns exemplos dessas práticas são a juntada de petições, a análise de procurações, a 
expedição de comunicados ofi ciais, a elaboração da ata da reunião, entre outros. Nesta 
etapa ocorre ainda o apoio a julgamento nas sessões e o processamento de feitos, todos 
realizados pela Secretaria dos Órgãos Julgadores (SOJ).

Etapa 9 e 10 – Publicação e Divulgação
O próximo passo é a publicação ofi cial das decisões monocráticas e dos acórdãos das 
decisões colegiadas. Esta publicação é feita no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), órgão 
ofi cial de comunicação do Poder Judiciário.
Depois da Publicação é hora da Divulgação. Ofi cialmente, ela pode ser feita por telegrama, 
comunicação, ofício. Além da divulgação da Jurisprudência do Tribunal, através de boletins 
periódicos e também de uma Revista de Jurispeudência.
Existe também a divulgação feita nos meios de comunicação de amplo alcance. O Tribunal 
da Cidadania, através de sua Comunicação Social, divulga os feitos e julgados através 
do Rádio, da TV, da internet, da intranet e das redes sociais. Esta transparência permite o 
conhecimento das decisões do STJ por todos os cidadãos brasileiros.

Etapa 11 – Decurso de Prazo
Depois de feita a Publicação e a Divulgação das decisões, aguarda-se uma prazo, defi nido em 
lei, para que as partes possam recorrer. Se isto ocorre, o processo volta para a Distribuição 
(etapa 6) e segue para novo julgamento pelos Ministros. Caso não haja recurso, ocorre o 
trânsito em julgado e o processo é dado como terminado.

Etapa 12 e 13 – Arquivo-Geral ou Baixa
Na etapa fi nal da nossa Cadeia de Valor, ocorre uma nova separação entre os processos 
originários e recursais.
Os primeiros podem ter que passar pela execução judicial, quando são efetivadas as sanções 
civis ou penais determinadas no julgamento. Findo seus efeitos, os processos originários 
são encaminhados ao Arquivo-Geral do STJ, onde fi cam armazenados.
Quanto aos processos recursais, estes são enviados de volta ao Tribunal de origem, é a etapa 
da Baixa. Pode ocorrer também a remessa ao Supremo Tribunal Federal destes processos 
– tanto os recursais quanto os originários, no caso de haver Recurso Extraordinário para lá.

4.6 Calendário de sessões do STJ (arts. 81, 83, 150 e 151 do RISTJ)

O calendário do Superior Tribunal de Justiça é divulgado todos os anos para que 
os advogados, jurisdicionados e cidadãos em geral possam acompanhar os dias de 
sessão de julgamento.

A Resolução STJ n. 16 de 19 de novembro de 1997 dispõe sobre os dias de 
funcionamento mensal dos órgãos julgadores da seguinte maneira:

• a Corte Especial se reúne na primeira e na terceira quartas-feiras do mês;
• as seções se reúnem na segunda e na quarta quartas-feiras do mês;
• as turmas se reúnem na primeira, na segunda, na terceira e na quarta terças-

feiras do mês e na primeira e na terceira quintas-feiras do mês.

Resolução STJ n. 16 
de 19 de novembro 

de 1997
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O ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça é dividido em dois períodos, tendo 
os ministros férias de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho. O art. 81, § 2º, do RISTJ 
diz que serão feriados, além daqueles fi xados em lei:

• os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro;
• os da Semana Santa, da quarta-feira até o domingo de Páscoa;
• os de segunda-feira e terça-feira de carnaval;
• os dias 11 de agosto, 1º e 2 de novembro e 8 de dezembro.

A Emenda Regimental N. 16 de 19 de novembro de 2014 alterou o feriado do fi nal 
do ano para os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 06 de janeiro.

No período de recesso forense, nas férias coletivas dos ministros e nos feriados, 
suspendem-se os prazos processuais. O Tribunal passa a funcionar em regime de 
plantão para atender aqueles casos mais urgentes tratados no Regimento.

Art. 150. As sessões ordinárias começarão às quatorze horas, podendo 
ser prorrogadas após as dezoito horas, sempre que o serviço o exigir.

Parágrafo único. Em caso de acúmulo de processos pendentes de 
julgamento, poderá a Seção ou a Turma marcar o prosseguimento da 
sessão para o subsequente dia livre, considerando-se intimados os 
interessados, mediante o anúncio em sessão.

Art. 62 Além dos fi xados em lei, serão feriados na Justiça Federal, 
inclusive nos Tribunais Superiores:
I - os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive;
II - os dias da Semana Santa, compreendidos entre a quarta-feira e o 
Domingo de Páscoa;
III - os dias de segunda e terça-feira de Carnaval;
IV - os dias 11 de agosto, 1º e 2 de novembro e 8 de dezembro. 

(Redação dada pela Lei n. 6.741, de 5 de dezembro de 1979.)

Veja o calendário de 
sessões do STJ do ano 

de 2018.

Segundo o art. 150 do Regimento Interno as sessões ordinárias começarão às 14 
horas, podendo ser prorrogadas após as 18 horas, se o serviço o exigir. As sessões 
são públicas, com algumas ressalvas, podendo ser acompanhadas por qualquer 
pessoa.
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Foto: calendário de mesa do STJ, que traz todas as datas de sessão do ano.

4.7 Estatística dos processos julgados no STJ

O Tribunal da Cidadania possui números muito expressivos nos seus julgamentos. 
A Coordenadoria de Gestão da Informação/AMG/DG contabiliza esses números 
todos os anos. São informações que denotam transparência e motivam os servidores 
a se manterem comprometidos com a missão do STJ. Além de nos encher de orgulho 
institucional, os processos julgados aqui exigem de nós, servidores, responsabilidade 
e trabalho de qualidade.

Em 1989, ano de instauração do STJ, foram julgados 3.711 processos. Agora, 
28 anos depois, já foram julgados quase seis milhões de processos. Chegam ao 
Tribunal aproximadamente 300.000 processos por ano, que são distribuídos entre 
os ministros. O STJ realizou 490.473 julgamentos em 2017. 

No boletim estatístico de 2017, que mostra as atividades jurisdicionais do STJ no 
ano, é possível obter informações sobre os processos julgados e distribuídos, por 
gabinete, e também sobre o julgamento de processos repetitivos.

Conclusão

Prezado aluno,

Já sabemos um pouco mais a respeito da história do Superior Tribunal de Justiça. 
Ficou demonstrada a importância do órgão onde trabalhamos, principalmente o seu 
papel uniformizador da aplicação da legislação federal infraconstitucional.

Vimos como o Regimento distribui internamente a competência constitucional do 
Superior Tribunal de Justiça, fracionando-a entre órgãos julgadores menores, e, 

Acesse a página da 
Coordenadoria de 

Gestão da Informação/
AMG/DG.

Acesse os boletins 
estatísticos judiciais 

mensais. 

Boletim estatístico 
de 2017
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também, quais os principais atores no desenvolvimento dessas atividades (pessoas 
e órgãos).

Agora uma dica: se você tem conhecimento jurídico e deseja continuar a 
aprendizagem estudando com mais detalhes a tramitação dos feitos nesta Casa, 
poderá inscrever-se para o curso Regimento Interno do STJ: Cidadania em 
Processo e ter a oportunidade de conhecer temas importantes relacionados à 
prestação da tutela jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça.

Esse curso trará assuntos específi cos referentes à atuação do nosso Tribunal. Fica o 
convite para que continuemos juntos nessa caminhada.

Esperamos por você!


