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Descrição da prática: 

 

Pela praxe estabelecida no STJ, o procedimento de aferição das 

situações que ensejam o impedimento dos Ministros da Corte (art. 144, NCPC) 

é realizado pelos servidores da Secretaria Judiciária, antes da etapa de 

distribuição dos feitos, a partir de informações prévias encaminhadas pelos 

Gabinetes dos Ministros. 

Esta rotina, entretanto, era executada com base na análise das 

peças que compõem o processo em cotejo com o banco de dados fornecido por 

cada Gabinete, sendo realizada de modo artesanal, processo por processo, com 

o auxílio limitado de recursos informatizados. Este procedimento, embora 

executado de modo criterioso pelos servidores, se mostrava suscetível a falhas, 

que mesmo em pequena escala (inferiores a 1%, segundo estimativas), eram 

capazes de produzir graves prejuízos ao julgamento dos processos e à própria 

imagem do Tribunal. 

Ciente destes fatos, a Secretaria Judiciária, em parceria com a 

área tecnológica do STJ, lançou em março de 2017 uma nova ferramenta de 

anotação automática dos impedimentos capaz de reconhecer a maioria das 

situações impeditivas previstas em lei, a partir dos próprios metadados inseridos 

nos processos durante a autuação (partes, advogados, sociedades de 

advogados, etc). 



O novo dispositivo foi concebido para funcionar com base em 

diretrizes objetivas e lança as ocorrências sem necessidade de análise humana, 

cuja atuação, neste caso, ficará restrita a questões específicas não aferíveis nos 

dados relacionais dos feitos. 

O sistema permitiu ademais a atualização automática dos 

lançamentos de impedimentos dos processos em curso, em qualquer etapa do 

trâmite processual, de forma remota, sem necessidade de deslocamento dos 

autos  

A ferramenta possibilitou ainda a identificação das novas 

hipóteses de impedimentos previstas no Código de Processo Civil aferidas a 

partir do cruzamento de informações entre os advogados e as sociedades de 

advocacia, mediante interação do sistema informatizado do STJ e da OAB, 

medida que seria inexequível na metodologia tradicional. 

Concomitante à implantação do sistema, a Secretaria Judiciária 

realizou junto aos Gabinetes de Ministros uma atualização do cadastro de 

impedimentos dos Ministros e propôs uma nova sistematização dessa 

informação mediante a criação de um documento específico no sistema SEi e 

estabelecimento de regras para seu preenchimento com o objetivo de 

aperfeiçoar a gestão documental dos impedimentos. 

Após o lançamento da anotação automática, observou-se um 

aumento da conformidade dos impedimentos no Tribunal, o que proporcionou 

mais segurança aos Ministros da Corte e o fortalecimento da própria imagem 

institucional do STJ. 

 

Repercussão da boa prática  

Em razão do caráter pioneiro deste trabalho e dos resultados 

colhidos, a Secretaria Judiciária vem sendo recorrentemente demandada por 

diversos órgãos do Poder Judiciário a compartilhar suas experiências e seu 

modelo de trabalho na elaboração da anotação automática de impedimentos. 

Recentemente, passaram em visita técnica pelo STJ mais de 

uma dezena de Tribunais interessados em aplicar a referida metodologia em 



suas unidades, sendo de se destacar que o Supremo Tribunal Federal, após 

coletar informações com a equipe da SJD e da STI sobre o assunto, está em 

vias de replicar em sua unidade sistemática que observa o padrão aqui 

estabelecido.  

Por fim, de acordo com manifestações recebidas dos Gabinetes 

de Ministros, a anotação automática de impedimentos vem tendo grande 

aprovação, mostrando-se uma ferramenta confiável e de extrema utilidade, 

tendo alcançado o propósito de sua criação. 

Brasília, 25 de julho de 2018. 

  



 

Anexos 

1. Matérias sobre o assunto (links) 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n83_05_05_17.pdf 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n82_28_04_17corrigido.pdf 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n76_10_03_17.pdf 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7

%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-aprimora-sistema-que-aponta-

impedimentos-de-ministros (internet) 
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http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-aprimora-sistema-que-aponta-impedimentos-de-ministros
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