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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2020

ESCOLHA DE MEMBROS EFETIVO E SUPLENTE PARA O CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
E DELIBERAÇÃO DAS DATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO DAS TURMAS, SEÇÕES E

CORTE ESPECIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Às quatorze horas e dois minutos do dia dezesseis de outubro 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 Felix Fischer, Francisco Falcão, Laurita Vaz, 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 Cruz, Nefi
Cordeiro, Gurgel de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e
presencialmente o Ministro Joel Ilan Paciornik. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Nancy
Andrighi e João Otávio de Noronha.

Após declarar aberta a sessão, o Ministro Presidente cumprimentou seus pares e comunicou que a
sessão foi convocada a fim de escolher membros efetivo e suplente para o Conselho da Justiça Federal com
fulcro no art. 10, incisos II e VII, do Regimento Interno e deliberar sobre as datas das sessões de julgamento das
Turmas, Seções e Corte Especial para o exercício de 2021.

Passou-se, assim, à eleição de membro efetivo do Conselho da Justiça Federal. O Ministro
Presidente ressaltou que, em decorrência do iminente término do mandato do Ministro Antonio Carlos Ferreira,
em 24 de outubro do ano corrente, a vez seria do Ministro Marco Buzzi pelo critério de antiguidade. Após
consultar os pares, propôs o Ministro Humberto Martins que a escolha fosse feita por aclamação, o que foi
acolhido. O Presidente declarou ter sido eleito membro efetivo do Conselho da Justiça Federal, por aclamação, o
Ministro Marco Buzzi, a quem passou a palavra. O ministro eleito agradeceu a indicação e aprovação e
cumprimentou o Ministro Antonio Carlos pela excelente gestão e prometeu desempenhar leal e honradamente as
funções que acabou de assumir.
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Após, os ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Humberto Martins fizeram uma saudação
especial aos professores brasileiros em razão da comemoração no dia 15 de outubro. O Presidente comunicou ter
encaminhado expediente ao Centro de Formação e Gestão Judiciária, pelo professor Alexandre Veronese, à
Enfam, por intermédio do Diretor-Geral Ministro Og Fernandes e ao Centro de Estudos Judiciários, do Ministro
Jorge Mussi, parabenizando-os pelo Dia do Professor.  O presidente saudou todos os abnegados professores
brasileiros nesta data especial e, em nome da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, homenageou todos os
ministros do Tribunal que também são professores.

Na sequência, passou-se à eleição de membro suplente do Conselho da Justiça Federal, posição
que, pela ordem de antiguidade, caberia ao Ministro Sérgio Kukina. Após consultar os pares, propôs o Presidente
Humberto Martins que a escolha fosse feita por aclamação, moção acolhida por todos. O presidente declarou ter
sido eleito membro suplente do Conselho da Justiça Federal, por aclamação, o Ministro Sérgio Kukina, a quem
passou a palavra. O ministro eleito agradeceu e disse que buscará empreender os seus melhores esforços para
bem cumprir as relevantes tarefas afetas ao Conselho quando for convocado.

 Em tempo, o Ministro Luis Felipe Salomão pediu a palavra e questionou se a escolha dos
membros do Conselho da Justiça Federal teria observado a ordem de antiguidade, pois para ele a vez era do
Ministro Marco Aurélio Belizze. O Presidente esclareceu que a ordem de antiguidade estava sendo seguida e
que, por orientação da Assessoria para Assuntos Funcionais de Magistrados do Tribunal, responsável pelo
acompanhamento da lista de antiguidade de todos os Ministros desta Corte, a vez era do Ministro Sérgio Kukina
e não do Ministro Bellizze, considerando que ele já constava como suplente, o que foi confirmado pela Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, que, naquele momento, conferiu os suplentes pelo próprio site.

Em seguida, o Ministro Presidente levou ao conhecimento dos senhores ministros as datas das
sessões de julgamento das Turmas, Seções e Corte Especial do próximo ano, aprovadas pelo Ministro João
Otávio de Noronha no processo STJ n. 13.157/2020. O Ministro Herman Benjamin pediu a palavra e, após
elogiar a iniciativa da atual presidência de colocar em debate o calendário das sessões, sugeriu, apenas como
reflexão, que a Comissão de Regimento fizesse um estudo sobre a possibilidade de estabelecer sessões
ordinárias das Turmas sempre nas terças-feiras, enquanto as quintas-feiras ficariam reservadas para as sessões
extraordinárias. Ressaltou a necessidade de agilizar mais e deixar as quintas-feiras para as sessões
extraordinárias da Corte Especial ou das Seções, que iniciariam nas quartas e teriam continuidade nas quintas
subsequentes se houvesse necessidade. O Ministro Presidente afirmou que irá oficiar todos os presidentes das
Turmas e Seções a fim de que apresentem sugestões à Presidência as quais serão encaminhadas ao presidente da
Comissão de Regimento Interno para consolidação das propostas e aprovação do calendário definitivo na
próxima sessão plenária.

Dando seguimento aos trabalhos, o Ministro Presidente passou à eleição de conselheiros para o
Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam em decorrência
do término no dia 18 de outubro próximo dos mandatos da Desembargadora Federal Marga Barth Tessler, do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e da Desembargadora Kátia Maria Amaral Jangutta, do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As magistradas indicadas pelo Ministro Og Fernandes, diretor-geral da
Enfam, para compor o Conselho Superior da Enfam no biênio de 2020/2022, com fulcro no art. 11, inciso V, do
Regimento Interno daquela Escola, foram a Desembargadora Federal Therezinha Astolphi Cazerta, do Tribunal
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Regional Federal da 3ª Região, e a Desembargadora Kátia Maria Amaral Jangutta, do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, a ser reconduzida. As indicadas foram eleitas, por unanimidade, como conselheiras do
Conselho Superior da Enfam para o biênio de 2020/2022.

Logo em seguida, o Ministro Luis Felipe Salomão sugeriu que se mantivesse o que está ocorrendo
atualmente, ou seja, a realização de uma sessão da Turma, por semana, alternando Corte Especial e sessão da
Seção, uma vez por semana, pelo menos enquanto perdurarem as sessões por videoconferência, até fevereiro,
quando seria feita uma reavaliação da situação de pandemia. Colocada a sugestão em votação, ela foi aprovada
pelos presentes por unanimidade.  

Após os agradecimentos, o Ministro Presidente encerrou a sessão às quinze horas e vinte e cinco
minutos.
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