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ANÁLISE DOS PROJETOS DE EMENDA REGIMENTAL DE NÚMERO 84, 86 e 106
Às quatorze horas e dezessete minutos do dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um,

por meio de videoconferência e presencialmente, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de
Justiça, sob a presidência do Ministro Humberto Martins, presente no Tribunal, foi aberta a sessão.
Participaram por videoconferência os Ministros Nancy Andrighi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Maria
Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, 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 Aurélio Bellizze, Assusete Magalhães, Moura Ribeiro, Regina
Helena Costa, Gurgel de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e
Joel Ilan Paciornik e, de forma presencial, o Ministro Sérgio Kukina. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Felix Fischer, Francisco Falcão, Jorge Mussi, Marco Buzzi e Rogerio Schietti.

Após declarar aberta a sessão, o Ministro Presidente cumprimentou seus pares e comunicou
que a sessão fora convocada para dar continuidade à aprovação dos projetos de emenda regimental de
número 84, 86 e 106, que disciplinam, respectivamente, o procedimento de julgamento virtual e a
afetação de recurso repetitivo, a impossibilidade de computar a não manifestação de ministro como voto
aquiescente ao do ministro relator, o acesso das partes, advogados, defensores públicos e membros do
Ministério Público às sessões virtuais do Superior Tribunal de Justiça e a tramitação de processos e o
peticionamento eletrônico nas sessões de julgamento virtual.

Antes de passar à análise das emendas, o Ministro Presidente informou que, segundo acordado
na sessão do dia 10 de dezembro de 2020, abriu-se prazo até o dia 1º de fevereiro deste ano para que
fossem apresentadas sugestões para a redação dos mencionados projetos. O presidente da Comissão de
Regimento Interno, Ministro Mauro Campbell, enviou os textos dos projetos adicionados das alterações
feitas pela referida Comissão ao ponderar as sugestões feitas pelas Ministras Maria Thereza de Assis Moura
e Regina Helena Costa.

Em seguida, o Ministro Presidente informou que o Diretor-Geral desta Corte, Marcos Antonio
Cavalcante, providenciará o encaminhamento de dois telegramas, em nome dos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça, para serem enviados um ao Ministro Jorge Mussi e seus familiares em condolências
pelo falecimento de sua mãe, Senhora Walda de Oliveira Mussi, e o outro à Presidência do Tribunal
Superior do Trabalho para que envie aos familiares e amigos em condolências pelo falecimento do Ministro
Walmir Oliveira da Costa, que integrava aquele Tribunal desde 2007, o que foi aprovado, por unanimidade,
pelos Ministros do Pleno.

Na sequência, o Ministro Presidente passou a palavra ao presidente da Comissão de Regimento
Interno, Ministro Mauro Campbell, o qual reiterou os agradecimentos, em nome da Comissão, por todas as
sugestões às propostas de emendas, informando que foram submetidas à reunião virtual da referida
Comissão e se consubstanciaram nas sugestões de votos que serão apresentadas pelos relatores junto à
Comissão de Regimento Interno. O presidente da Comissão apresentou o Projeto de Emenda Regimental n.
84, que disciplina, no procedimento de julgamento virtual e na afetação de recurso repetitivo, a
impossibilidade de computar a não manifestação de ministro como voto aquiescente ao do ministro
relator, da relatoria do Ministro Moura Ribeiro, para o qual o presidente da Comissão passou a palavra. O
relator, Ministro Moura Ribeiro, ressaltou que a proposta foi encaminhada aos ministros com a justificativa
apresentada e que o projeto de emenda regimental em comento deriva de sugestão da Ministra Nancy
Andrighi ao constatar que a redação atual do art. 184-F do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça não se coaduna com o devido apreço à realidade fática dos autos, enquanto tem por escorreito
considerar o ministro que não se manifestou durante o procedimento de julgamento virtual como anuente
ao voto do relator e, por isso, sobreveio a sugestão da Ministra Regina Helena com a seguinte redação do
art. 184-F, que acolhe tanto a posição da Ministra Maria Thereza como a da Ministra Regina Helena:
“Somente serão computados os votos expressamente manifestados”, suprimindo, portanto, a lacuna que
foi apontada pela Ministra Nancy Andrighi. Na mesma toada, o § 4º do art. 187-F, como consequência, diz
que, “não alcançando o quórum de votação, ou havendo empate na votação, o julgamento será suspenso
e incluído na sessão virtual imediatamente sequente, a fim de que sejam colhidos os votos dos ministros
ausentes”. Reitera o art. 257-B exatamente aquela expressão primeira, “somente serão computados os
votos manifestados”, reiterando-se também a outra que já foi destacada, “não alcançando o quórum na
sessão virtual imediatamente sequente, a fim de que sejam colhidos os votos dos ministros ausentes”.
Essa é a proposta da Comissão de Regimento Interno, após todas as sugestões recebidas e capitaneadas
pelo Ministro Mauro Campbell.
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Em seguida, o relator Ministro Moura Ribeiro devolve a palavra ao presidente da Comissão,
Ministro Mauro Campbell, para a condução dos trabalhos, o qual passa a palavra ao Presidente Humberto
Martins para eventuais debates e deliberação. Antes de colher os votos, o Presidente passa a palavra à
Ministra Regina Helena, que afirma estar de acordo com a conclusão da Comissão de Regimento Interno
sobre a proposta da emenda regimental apresentada. Após debates, discussões, sugestões e as alterações
na redação feita pelo presidente da Comissão na sessão do Pleno e apresentada na tela virtual a seus
pares, o Presidente Humberto Martins acolheu a sugestão do Ministro Marco Aurélio Bellizze para que a
votação fosse nominal e passou à votação com a proposta apresentada em tela e as alterações sugeridas.
Após a apuração dos votos, o Ministro Presidente declarou aprovado, por vinte e cinco votos a favor e um
divergente, o Projeto de Emenda Regimental n. 84.

Na sequência, o presidente da Comissão, Ministro Mauro Campbell, apresentou a proposta de
Emenda Regimental n. 86, que disciplina o acesso das partes, advogados, defensores públicos e membros
do Ministério Público às sessões virtuais do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Sérgio
Kukina, a quem concedeu a palavra. Sua Excelência apresentou as modificações na redação do art. 184-B
e justificou que a alteração incide sobre aquela parcela do dispositivo que exigia certificado digital para o
acesso, considerado burocrático e tendente a não contribuir para facilitar o acesso de todas as partes e do
Ministério Público, por isso a apresentação da sugestão de modificação no referido artigo, para dizer
unicamente que esse acesso dar-se-á mediante identificação eletrônica e por meio da indicação de nome e
senha. Em seguida, devolve a palavra ao presidente da Comissão, que, por sua vez, passa a palavra ao
Ministro Presidente, o qual, após votação, declarou aprovado por unanimidade o Projeto de Emenda
Regimental n. 86.

Após, o Ministro Presidente passou à análise do Projeto de Emenda Regimental n. 106, da
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que disciplina a tramitação de processos e o
peticionamento eletrônico nas sessões de julgamento virtual. O Presidente passou a palavra ao Ministro
Mauro Campbell, presidente da Comissão de Regimento Interno, que concedeu a palavra ao relator do
projeto, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Sua Excelência, em sua fala, ressaltou ser uma proposta da
Presidência do Tribunal, propondo a inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 184-E do Regimento Interno do STJ,
proposta que vai ao encontro das propostas de Emenda Regimental n. 84 e n. 86, em especial da de n. 86,
para tornar mais transparente e publicizada a votação do sistema virtual. Essa modificação, apresentada
pela Presidência, decorre de sugestão da Ordem dos Advogados do Brasil por meio do Ofício n. 58 de
novembro de 2020 e tem por objetivo aperfeiçoar o sistema virtual de julgamentos, tornando-o mais
aproximado às sessões presenciais e telepresenciais. Diante disso, o projeto de emenda propõe a
alteração do art. 184-E para que, durante o julgamento virtual, o respectivo relatório e voto do ministro
relator estejam disponíveis também para consulta, dos julgadores, dos senhores advogados, dos membros
do Ministério Público e/ou das partes, além de permitir que os causídicos façam esclarecimentos de
matéria de fato nesse estilo de julgamento, mediante o uso de petição eletrônica. O relator informou,
ainda, que o Supremo Tribunal Federal, mediante sugestões da OAB, alterou seu regimento interno para
autorizar a disponibilização de votos e relatórios dos ministros na internet, na plataforma da sessão virtual,
desde o início do julgamento, visto que há a possibilidade também de haver voto divergente. No
entendimento da Comissão, as modificações sugeridas no projeto mostram-se pertinentes, considerando a
crescente transparência dos julgamentos virtuais e o aperfeiçoamento do devido processo legal. O Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca justificou que a inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 184-E do Regimento Interno do
STJ objetiva aprimorar a publicidade revelada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e que a
celeridade proporcionada pelo desenho institucional do Plenário virtual repercute radicalmente sobre o
comportamento dos atores processuais no julgamento eletrônico. Ressaltou, todavia, que o
encaminhamento das questões de fato suscitadas dependerá de sua efetiva adequação, a critério do
relator ou do presidente, pois a consequência será a remessa do tema para o presencial ou para uma
futura sessão virtual, com a retificação do dado. Nesse sentido, a Comissão de Regimento Interno acolhe a
proposta da Presidência que tem, por substrato, a manifestação da Ordem, com alguma reflexão e com
alguma pequena alteração, a fim de adequá-la ao sistema virtual do Superior Tribunal de Justiça, com a
proposta da seguinte forma: § 1º “O relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão
disponibilizados no sítio eletrônico do STJ durante a sessão de julgamento virtual”, tal como já acontece
em relação à própria sessão virtual, reafirmada na emenda aprovada, da relatoria do Ministro Sérgio
Kukina, e no § 2º “Iniciada a sessão de julgamento virtual, será facultado aos advogados, procuradores,
defensores e membros do Ministério Público, em 48 horas, apresentar esclarecimentos exclusivamente em
matéria de fato, por meio de peticionamento eletrônico, o qual será automaticamente disponibilizado no
sistema de votação dos Ministros.” Explica que a inserção deste parágrafo é pertinente em otimização aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, para serem aprimorados na
sessão de julgamento virtual, deve ser disponibilizado aos advogados e procuradores meio de verbalizar
suas alegações, exclusivamente em matéria de fato, assim como nos julgamentos presenciais. Para tanto,
o sistema de julgamento virtual disponibilizará o peticionamento eletrônico on-line, ou seja, tão logo o
advogado ou procurador peticione, os ministros terão acesso ao teor da petição.  Esclarece, ainda, que os
ministros só podem votar sim ou remeter, diante de um pedido de esclarecimento de fato que provoque
dúvida, ao telepresencial ou ao presencial ou a uma outra sessão virtual. O relator, se houver alteração
significativa no seu voto, evidentemente poderá remeter para uma próxima sessão virtual, essa seria a
consequência, esclarece o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Sua Excelência, ressaltou que, por
sugestão da Comissão de Regimento Interno, foi concedido prazo para que os ministros
interessados apresentassem sugestões ao mencionado projeto de emenda regimental n.
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106. Foi entregue a ponderação da Ministra Maria Thereza de que o modelo de sistema virtual desta Corte
é diferente daquele do Supremo Tribunal Federal, considerando que ele refere-se somente aos embargos
de declaração e ao agravo interno. Nesse ponto, a Ministra Maria Thereza entende que não há sequer a
possibilidade de matéria de fato, considerando a instância especial. Concluiu a Ministra Maria Thereza pela
rejeição do projeto. No entanto, a Comissão de Regimento Interno recebeu de bom grado a iniciativa do
Presidente Humberto Martins tanto por tê-la como plenamente admissível quanto por colaborar com a
excelência das sessões de julgamento no STJ e, por unanimidade, entendeu manter o indicativo de
aprovação e compreender que, mesmo em matéria de embargos de declaração e agravo regimental, é
possível a existência de uma questão de fato que pode ser esclarecida excepcionalmente por um
advogado, como ocorre no presencial.

Em seguida, o relator da projeto, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, devolveu a palavra ao
presidente da Comissão, Mauro Campbell, para a condução dos trabalhos. Após as ponderações,
sugestões, esclarecimentos e manifestações dos senhores ministros, o presidente da Comissão de
Regimento Interno apresentou na tela virtual as alterações na proposta, excluindo o § 2º e alterando a
redação do § 1º, que passaria a tomar o título de parágrafo único do art. 184-E, com a seguinte redação:
“O relatório e o voto inseridos pelo relator na sessão virtual serão disponibilizados no sítio eletrônico do STJ
durante a sessão de julgamento virtual”. Na sequência, passou a palavra ao Presidente Humberto Martins
para deliberação.

Antes de colher os votos, o Ministro Presidente propôs que a votação fosse “sim” no caso
de quem fosse a favor da proposta da Comissão de Regimento Interno com a nova redação, e “ não” pela
rejeição da referida proposta, o que foi acolhido por todos. Assim, passou à votação de forma nominal.
Após contagem dos votos, o Presidente declarou que, por doze votos a favor e quatorze votos divergentes,
a proposta de Emenda Regimental n. 106 foi rejeitada, já que a aprovação exigia o quórum de 22 votos
favoráveis, nos termos do art. 171, parágrafo único, combinado com o art. 10, inciso V, do Regimento
Interno do STJ.  

Após os agradecimentos, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e cinquenta e quatro
minutos.

Ministro HUMBERTO MARTINS
Presidente

MARCOS ANTONIO CAVALCANTE
Secretário da sessão

Documento assinado eletronicamente por Humberto Eustáquio Soares Martins, Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, em 28/06/2021, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em
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