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Plenário 

ATA DA SESSÃO REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020 

DELIBERAR SOBRE A MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE PERMITE A 
REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO COM USO DE 

VIDEOCONFERÊNCIA 

Às quinze horas e um minuto de dezessete de abril de dois mil e vinte, por 

videoconferência, sob a presidência do Senhor Ministro João Otávio de Noronha, foi 

realizada a sessão do Plenário. Presentes os Senhores Ministros Felix Fischer, 
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Humberto Martins, Maria Thereza de 

Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og 

Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, 

Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, 

Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, 

Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Rogerio 
Schietti, Nefi Cordeiro, Gurgel de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e Joel Ilan Paciornik. 

Após declarar aberta a sessão, o Ministro Presidente cumprimentou seus pares e 
comunicou que a sessão foi convocada para deliberar sobre a resolução que permite 

a realização de sessões de julgamento com uso de videoconferência.  

Iniciou a sessão afirmando que a crise epidemiológica tem-se mostrado mais 

profunda do que imaginado inicialmente. Ponderou, pois, que são necessárias 

medidas que protejam a saúde dos operadores do direito, dos servidores e do 

público, mas também é preciso que o Tribunal continue a exercer plenamente sua 

função jurisdicional. Ressaltou que as ferramentas tecnológicas do Tribunal 

permitem que sejam realizadas sessões por videoconferência com a mesma 
efetividade das sessões presenciais. Após sugestões dos ministros presentes, o 

Pleno aprovou que conste, na minuta da respectiva resolução, a permissão de que 

seus órgãos colegiados, em caráter excepcional, realizem sessões de julgamento 

também por videoconferência, enquanto as presenciais continuarem suspensas – 
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medida adotada no combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ficou 

acordado que as sessões por videoconferência contarão com suporte para a 

participação dos advogados que desejarem fazer sustentação oral ou apresentar 
alguma questão durante o julgamento. Essas sessões devem ocorrer até 31 de 

maio, podendo o prazo ser prorrogado pela Presidência do STJ, conforme a 

evolução do quadro da pandemia. Ficou decidido que as sessões ordinárias das 

turmas ocorrerão uma vez por semana, prioritariamente às terças-feiras, com 

possibilidade de haver extraordinárias. As sessões da Corte Especial e das seções 

mantêm-se às quartas-feiras, quinzenalmente. Todas as sessões terão início no 

horário habitual, qualquer alteração será informada no edital de convocação. 

Acordaram os senhores ministros, ainda, que as primeiras sessões por 

videoconferência das turmas ocorrerão no dia 5 de maio, a Corte Especial vai reunir-

se no dia 6 de maio, e as seções terão julgamentos a partir do dia 13 próximo. Com 

o retorno das sessões, os prazos processuais voltarão a correr a partir de 4 de maio. 

O Pleno decidiu, por fim, que caberá ao relator definir os processos que serão 
submetidos a julgamento nas sessões por videoconferência, podendo qualquer 

ministro integrante do órgão julgador ou qualquer uma das partes destacar o 

processo para que seja julgado em sessão presencial, hipótese em que fica vedado 

o julgamento monocrático do relator. Ficam ressalvados dessa possibilidade os 

casos que envolverem risco de perecimento de direito ou réus presos. Ao final, após 

as ressalvas sugeridas pelos ministros presentes a resolução foi aprovada por 

unanimidade. Após os agradecimentos, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e 

cinquenta e sete minutos. 
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