
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATA DE JULGAMENTO

PLENÁRIO

Ata da sessão extraordinária realizada em 1º de fevereiro de 2022, às 16 horas.

Presidente: Ministro Humberto Martins.

Secretário: Marcos Antonio Cavalcante.

Às 16 horas e 6 minutos foi aberta a sessão.

Presentes no Tribunal os Ministros Humberto Martins, Presidente, e Sérgio Kukina, e, por 
meio de videoconferência, os Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Maria Thereza de 
Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Vice-Presidente, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, 
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo Filho, Paulo de Tarso Sanseverino, Isabel 
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Marco Buzzi, Marco Aurélio 
Bellizze, Assusete Magalhães, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Rogerio Schietti, Gurgel de Faria, 
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Saldanha Palheiro e Joel Ilan Paciornik.

Ausentes, justificadamente, os Ministros Felix Fischer, Nancy Andrighi e Laurita Vaz.

Não havendo impugnação, foi aprovada a ata da sessão anterior.

Após declarar aberta a sessão, o Ministro Presidente cumprimentou seus pares e 
comunicou que a sessão foi convocada extraordinariamente pelo Presidente em exercício, Ministro Jorge 
Mussi, para deliberar sobre o retorno ao trabalho presencial no âmbito do Tribunal.

00001 – Processo: 007175/2020 – Resolução STJ/GP N. 33 de 26 de Novembro de 2021.

Na sequência, o Ministro Presidente deu início à sessão, informando o envio da proposta da 
Resolução n. 1 de 1º de fevereiro de 2022 aos eminentes pares, a qual altera a Resolução STJ/GP n. 33 de 
26 de novembro de 2021, que estabelece o retorno ao trabalho presencial no âmbito do Superior Tribunal 
de Justiça. Ressaltou que, com fulcro no art. 10 da Resolução STJ/GP n. 33/2021, as medidas previstas na 
resolução podem ser reavaliadas pelo Presidente do Tribunal, levando em conta as informações oficiais 
sobre os índices de contaminação, bem como as recomendações da Secretaria de Serviços Integrados de 
Saúde do STJ. A proposta da Resolução n. 1/2022 prorrogaria o retorno do trabalho presencial no STJ 
para 2 de março do ano corrente, considerando o aumento da curva de contágio causado pela variante 
Ômicron do novo coronavírus (Covid-19) no Distrito Federal, o surto de gripe causado pelo vírus 
Influenza e a urgente necessidade de estabelecer medidas sanitárias de precaução para a garantia da 
segurança das pessoas. O Ministro Presidente esclareceu que o retorno do trabalho presencial no STJ para 
2 de março abrangeria, também, a realização das sessões de julgamento da Corte Especial, das Seções e 
das Turmas, ordinárias e extraordinárias, bem como do Tribunal Pleno e do Conselho de Administração, 
podendo ser realizadas por videoconferência até o dia 25 de fevereiro de 2022, último dia útil antes do 
feriado de Carnaval. O Ministro Presidente informou que, com a proposta de alteração da resolução, a 
sustentação oral por videoconferência continuaria a ser permitida como vem sendo feita, de acordo com o 
estabelecido na Resolução STJ/GP n. 33/2021 e acrescentou que, conforme a proposta de resolução, a 
partir de 2 de março de 2022, a sustentação oral dos advogados deveria ser feita presencialmente, mas, em 
casos excepcionais, poderia ser realizada por videoconferência, atendidas as condições estipuladas no 
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normativo. O Ministro Presidente comunicou que, segundo a proposta de alteração da Resolução STJ/GP 
n. 33/2021, o ingresso do público externo às dependências do Tribunal seria liberado em 2 de março, 
respeitando-se o limite de cinquenta por cento da respectiva capacidade do STJ, observadas as cautelas 
estabelecidas no normativo, que visam à garantia da saúde de todos os servidores e colaboradores da 
Corte. Continuou dizendo que, em reunião com a Diretoria-Geral, ficou estabelecido o sistema de rodízio 
pelos terceirizados, para que cinquenta por cento dos colaboradores trabalhe remotamente, principalmente 
os lotados nas áreas dos elevadores, onde há maior foco de contaminação. Nesse sentido, o Ministro 
Presidente garantiu o sistema de rodízio dos ascensoristas ligados à Presidência e propôs o mesmo para os 
demais elevadores, como os dos Senhores Ministros. O Ministro Presidente esclareceu, ainda, que, com 
relação ao teletrabalho, cabe à chefia de cada seção a organização das atividades e, no caso dos Gabinetes 
de Ministros, a competência continua sendo dos Senhores Ministros. Ressaltou, por fim, que cabe à 
Presidência coordenar e aprovar as medidas estabelecidas nos normativos.

Em seguida, o Ministro João Otávio de Noronha pediu a palavra e ressaltou o agravamento da 
crise da pandemia. Considerando o contexto, o Ministro Noronha propôs a manutenção do trabalho remoto 
até o final de março. Sugeriu, ainda, marcar uma reunião para o dia 30 de março, com o intuito de avaliar a 
situação da pandemia novamente, se haverá prorrogação do trabalho remoto ou se o trabalho presencial 
voltará imediatamente. Nesse sentido, justificou que dois fatores devem ser considerados: o Carnaval e, logo 
depois, em abril, a Semana Santa, época na qual as pessoas se aglomeram, o que aumenta o índice de 
contaminação. Afirmou, ainda, que seria melhor adotar uma atitude de prudência e evitar aglomeração, 
principalmente porque o Tribunal está exercendo suas atividades jurisdicionais muito bem na pandemia, 
com alta produtividade. Na sequência, os Ministros Mauro Campbell Marques e Herman Benjamin, por 
meio de um aparte, demostraram a mesma preocupação. O Ministro Francisco Falcão, ao pedir vênia ao 
Ministro Presidente, afirmou que as ponderações feitas pelo Ministro Noronha são prudentes e que concorda 
com a proposta feita pelo referido Ministro pela continuidade do trabalho remoto até 31 de março.

Em sua fala, o Ministro Francisco Falcão cumprimentou o Ministro Presidente Humberto 
Martins pela maneira como vem trabalhando no exercício da Presidência, pelo seu equilíbrio, 
companheirismo e diplomacia ao ouvir seus pares e por sempre respeitar a maioria.

A Ministra Maria Thereza também manifestou sua preocupação com o aumento dos casos de 
contaminação pela Covid-19 e propôs ao Ministro Presidente que, após os argumentos do Ministro Noronha 
e dos demais Ministros, passasse a nova proposta, feita pelo Ministro Noronha, para aprovação do Pleno, 
considerando o risco de retornar as atividades presenciais em março, devido ao Carnaval, que acontece na 
mesma época. Ato contínuo, o Ministro Presidente agradeceu à Ministra Maria Thereza e explicou que o dia 
2 de março foi sugerido inicialmente devido à resolução vigente apresentar o termo “presencialmente”. O 
Ministro Presidente, acrescentou, ainda, que ouviu a área médica e seguiu a determinação do normativo de 
que a cada trinta dias uma nova avaliação deveria ser feita. Com a palavra, o Ministro Gurgel de Faria 
asseverou que o Comitê de Saúde está à disposição para o diálogo, já que a situação da pandemia é 
preocupante, gerando a necessidade de deliberação do Pleno para que o Superior Tribunal de Justiça volte ao 
trabalho presencial de forma segura.

Dando seguimento, o Ministro Presidente informou que, desde 1º de fevereiro do ano 
corrente, para acesso e permanência nas dependências do Tribunal, é obrigatória a apresentação do 
comprovante de vacinação contra a Covid-19, nos termos do inciso V do art. 8º da Resolução STJ/GP n. 
33/2021.

Após debates e sugestões, o Pleno, por unanimidade, aprovou a Resolução STJ/GP n. 
1/2022, que altera a Resolução STJ/GP n. 33/2021, adiando para 1º de abril do ano corrente o retorno ao 
trabalho presencial no âmbito do STJ, bem como referendou a Instrução Normativa STJ/GP n. 3/2022, 
que altera a Instrução Normativa STJ/GP n. 18/2021, como medida preventiva à disseminação da Covid-
19, nos termos da proposta alterada no Plenário pelo relator Ministro Presidente Humberto Martins. Em 
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seguida, o Ministro Presidente comunicou a seus pares que, na última semana de março, a Presidência 
ouvirá a equipe da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Tribunal para avaliar a situação da 
pandemia e decidir sobre o retorno às atividades presenciais no STJ.

Na sequência, o Ministro Presidente passou a deliberar sobre a sessão presencial destinada 
à formação das listas para a escolha de novos Ministros da Corte, em vagas reservadas a desembargadores 
federais, prevista, anteriormente, para ocorrer no dia 23 de fevereiro do ano corrente. Após o debate entre 
os Ministros, o Colegiado decidiu, por unanimidade, adiar a primeira sessão presencial para a escolha dos 
novos Ministros do STJ para o dia 12 de maio de 2022, às 14 horas.

O Ministro Presidente passou, então, a palavra ao Ministro Mauro Campbell Marques, 
presidente da Comissão de Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o qual ressaltou, como 
lembrado pela Ministra Regina Helena, que havia uma sessão plenária prevista para o dia 10 de fevereiro 
do ano corrente, às 18 horas, destinada a analisar propostas de alterações no Regimento Interno do 
Tribunal, conforme publicação do Edital n. 13 de 30 de novembro de 2021, publicado no DJe de 1º de 
dezembro de 2021. Nesse sentido, o Ministro Mauro Campbell propôs o cancelamento da referida sessão 
plenária e sugeriu a prorrogação do prazo para o envio das propostas de emenda regimental até o dia 10 
de fevereiro de 2022. Então, o Pleno, por unanimidade, aprovou o cancelamento da sessão plenária 
prevista para o dia 10 de fevereiro e postergou para essa data o prazo de envio das propostas de emenda 
regimental, que serão catalogadas pela Comissão de Regimento Interno com vistas a identificar sugestões 
que sejam consenso a todos, para, ulteriormente, serem submetidas eletronicamente pelo Ministro 
Presidente ao Plenário Virtual.

Após os agradecimentos, encerrou-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.

 

Documento assinado eletronicamente por Humberto Eustáquio Soares Martins, Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, em 23/02/2022, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em 
23/02/2022, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
informando o código verificador 2816980 e o código CRC B5A250BC.
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