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ATA DA SESSÃO  

REALIZADA EM 4 DE SETEMBRO DE 2020  
 

ANÁLISE DOS PROJETOS DE EMENDA REGIMENTAL NÚMERO 95 e 102 
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE DISCIPLINA A CRIAÇÃO DE COMITÊS 

CONSULTIVOS TEMPORÁRIOS 
 
 

 
Às quatorze horas e onze minutos do dia quatro de setembro de dois mil e 

vinte, por meio de videoconferência e presencialmente, na sala de sessões plenárias 

do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do Senhor Ministro Humberto 

Martins, presente no Tribunal, foi aberta a sessão. Participaram por videoconferência 

os senhores Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Nancy Andrighi, Herman 

Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, 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. Ausentes, justificadamente, os Ministros Felix Fischer, Francisco Falcão, 

Laurita Vaz, João Otávio de Noronha e Og Fernandes. 

Após declarar aberta a sessão, o Ministro Presidente cumprimentou seus 

pares e comunicou que a sessão fora convocada para deliberar sobre a análise dos 

Projetos de Emenda Regimental número 95 e 102, que disciplinam, 

respectivamente, a convocação de juízes auxiliares da Presidência do Superior 

Tribunal de Justiça e as reuniões do Conselho de Administração do Tribunal.  

Antes de passar à análise das emendas, o Ministro Presidente salientou 

que o Ministro Luis Felipe Salomão o lembrou da necessidade de dar cumprimento 

ao art. 21-C do Regimento Interno, que trata da convocação de magistrados 

auxiliares para os gabinetes dos ministros. Esclareceu, assim, o Presidente que o 



 
 
 
 
 

 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 18 set. 2020. 
 

ministro que solicitar o apoio de um magistrado auxiliar terá o seu pedido deferido 

pelo Presidente, desde que fundamentado. 

O Ministro Luis Felipe Salomão pediu a palavra e complementou que, em 

2016, foi alterado o Regimento Interno do STJ para incluir o art. 21-C, possibilitando 

aos ministros que não fazem parte da Corte Especial indicar ao presidente a 

convocação de um magistrado vitalício para auxiliá-los nos afazeres do gabinete, em 

caráter excepcional, quando o justificado acúmulo de serviço o exigir. Ressaltou, 

entretanto, que naquela ocasião a emenda foi aprovada, mas não pôde ser 

implementada por questões orçamentárias. Registrou, assim, que a intenção do 

Ministro Humberto era dar a notícia de que, a partir de agora, as solicitações feitas 

com base no art. 21-C do RISTJ poderão ser apreciadas pela Presidência. 

Dada a palavra ao Ministro Mauro Campbell Marques, o ministro registrou 

que ele, a Ministra Maria Thereza, a Ministra Nancy e a Ministra Laurita ficaram 

vencidos quando da aprovação dessa emenda regimental. Sugeriu, entretanto, ainda 

que vencido na aprovação da emenda, que fossem fixados critérios para seleção 

desses magistrados na origem, do mesmo modo que ocorre com os candidatos às 

vagas de ministro do Tribunal, no que divergiram os Ministros Luis Felipe Salomão, 

Napoleão Nunes Maia Filho e Rogerio Schietti Cruz. 

O Ministro Herman Benjamin relembrou a discussão que ocorreu quando 

da alteração regimental discutida. O primeiro ponto que destacou foi a discussão 

acerca da necessidade de um juiz auxiliar a que o ministro pudesse pedir auxílio 

para as questões mais complexas que não pudessem ser, por qualquer razão, 

delegadas a outros integrantes do corpo de assessores ou de servidores do 

gabinete. O segundo ponto, e aí frisou concordar com o Ministro Campbell quanto à 

necessidade de estabelecer um critério, foi o de convocar apenas desembargadores 

que contassem mais de 65 anos. 

O Ministro Presidente, superada a questão de fixação de critérios pelo 

Ministro Campbell, uma vez que já tinha sido vencido quando da aprovação da 

emenda regimental, questionou se todos estavam de acordo com o cumprimento do 

art. 21-C. Todos os 28 ministros presentes manifestaram-se favoravelmente. Logo 

após, o Ministro Presidente colocou em votação se a escolha, no caso de 

desembargador, teria que ser de magistrado acima de 65 anos. Ficando empatada a 
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votação, quatorze votos favoráveis e quatorze contra, o Presidente decidiu pelo 

afastamento do critério de 65 anos. 

Em seguida, passou-se à análise da proposta de Emenda Regimental n. 

95, que trata da convocação de juízes auxiliares da Presidência desta Corte. O 

Presidente passou a palavra ao relator da emenda na Comissão de Regimento 

Interno, Ministro Reynaldo Soares, que prestou esclarecimentos sobre a alteração, 

ressaltando que a intenção da mudança é separar os juízes auxiliares da 

Presidência dos juízes de dois órgãos autônomos, a saber, a Escola Nacional da 

Magistratura e o Conselho da Justiça Federal, podendo-se, dessa forma, convocar, 

além dos sete juízes auxiliares da Presidência, outros dois juízes para atuar na 

Enfam e no CJF, por indicação de seus representantes máximos. Ao final, o ministro 

relator propôs ao Plenário a aprovação da Emenda Regimental n. 95, a qual foi 

aprovada por unanimidade. 

Dando seguimento, o Presidente apresentou a proposta de Emenda 

Regimental n. 102, que trata das reuniões do Conselho de Administração e passou a 

palavra novamente ao Ministro Mauro Campbell, que, por sua vez, com a 

autorização do Presidente, repassou a palavra ao relator da proposta na Comissão, 

Ministro Nefi Cordeiro, o qual reforçou a ausência de previsão de prazos para a 

realização das reuniões do Conselho de Administração no Regimento Interno do 

STJ. A referida proposta acrescenta, no art. 5º, um novo § 1º, segundo o qual a 

reunião do Conselho de Administração dar-se-á, ordinariamente, ao menos uma vez 

a cada trimestre. O § 2º esclarece os procedimentos e estabelece que será mediante 

aviso escrito, com antecedência de cinco dias e pauta correspondente. E o § 3º 

estabelece que, além das sessões ordinárias, uma vez a cada trimestre, também 

poderão ocorrer reuniões em caráter extraordinário, com a mesma observância do 

prazo de cinco dias que consta no § 2º. Foi estabelecido um calendário. Após 

discussão e votação, a emenda foi aprovada por unanimidade. 

 Em seguida, o Ministro Mauro Campbell interveio na fala do Presidente 

para, como presidente da Comissão de Regimento Interno, em nome dos membros, 

deixar registrado o voto de pesar pelo falecimento da esposa do servidor Fábio 

Dantas, Secretário das Comissões Permanentes, a servidora da Casa recém-

aposentada Cláudia Dantas, que foi vitimada por um acidente vascular cerebral. O 
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Ministro Presidente disse que será encaminhado um telegrama à família em nome 

da Comissão de Regimento Interno, em nome do Tribunal da Cidadania e de todos 

os Ministros, com as homenagens à ex-servidora pelos relevantes serviços e, ao 

mesmo tempo, o voto à família de pesar e de tristeza pelo seu falecimento. 

Posteriormente, o Presidente adiantou a todos os membros do Conselho 

de Administração que haverá reunião no dia 20 de novembro próximo, às 9 horas da 

manhã. 

Em seguida, o Presidente passou à análise da proposta de resolução que 

disciplina a criação de seis comitês consultivos temporários para auxiliar nos 

trabalhos da Presidência, apresentados aos Ministros no dia da escolha por 

aclamação, para os cargos diretivos do Tribunal da Cidadania, tais como: Comitê de 

Gestão, saúde, segurança e transporte, tecnologia da informação, assunto 

legislativo e orçamento e finanças. Informa o Presidente que cada comitê é formado 

por cinco ministros – com um coordenador – e a cada trimestre todas as seis áreas 

se reúnem com o Presidente ordinariamente. A referida resolução define as 

atribuições dos seis comitês consultivos. Após discussão e votação, a proposta foi 

aprovada por unanimidade. 

Após, o Presidente informou a manutenção da frota de veículos e 

contratação de motoristas terceirizados. Esclareceu que, após assumir a 

Presidência, soube que a frota seria substituída por um sistema de táxis por 

aplicativo denominado MOVA e deparou-se com processos de doação de parte da 

frota de veículos do Tribunal. Com a pandemia, entende que deve ser mantida a 

frota de veículos paralelamente à utilização do sistema MOVA e contratados 

motoristas. Após a exposição dos motivos, todos concordaram. 

Ao final, o Presidente prestou esclarecimentos sobre a Resolução STJ/GP 

n. 19/2020, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

novo coronavírus – covid-19. Ressaltou que foi mantida a possibilidade de 

realização das sessões de julgamento por videoconferência até 19 de dezembro, 

com o consequente cancelamento de todas as sessões presenciais até essa mesma 

data. Entretanto, os órgãos colegiados, por decisão unânime, poderão deliberar pela 

realização de sessões presenciais. Ressaltou que foram estabelecidas medidas de 
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segurança sanitária obrigatórias para as pessoas acessarem e permanecerem nas 

dependências do Tribunal. 

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

vinte minutos. 
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