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Às dezoito horas e quinze minutos do dia primeiro de setembro do ano de 
dois mil e dez, na Sala de Sessões Plenárias do Superior Tribunal de Justiça, sob a 
presidência do Ministro Cesar Asfor Rocha, foi aberta a sessão. Presentes os Ministros Ari 
Pargendler, Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, 
Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Luiz Fux, Teori Albino Zavascki, Castro Meira, Arnaldo 
Esteves Lima, Massami Uyeda, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Herman 
Benjamin, Napoleão Maia Filho, Sidnei Beneti, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe 
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Isabel Gallotti. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilson Dipp, 
Francisco Falcão e João Otávio de Noronha. Afastado do exercício de suas funções o 
Ministro Paulo Medina.  

 
O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA (PRESIDENTE DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA): Srs. Ministros, havendo número legal, declaro 
aberta a sessão que tem por finalidade a apreciação de duas propostas de emenda ao 
Regimento Interno. 
 Passo a palavra à Sra. Ministra Nancy Andrighi, Presidente da Comissão de 
Regimento Interno 
 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Sr. Presidente, trago dois 
projetos analisados pela Comissão de alteração do nosso Regimento Interno.  
 Inicio pelo Projeto de Emenda nº 15, que propõe a alteração do § 2º do artigo 271 
do Regimento Interno: O cabimento de agravo regimental contra decisão que denega ou 
admite a suspensão de execução de liminar ou decisão concessiva de mandado de 
segurança no prazo de cinco dias.  
 A justificativa está acompanhando a proposta e fiz chegar às mãos de todos os 
Colegas. Penso, Sr. Presidente, que será desnecessário fazer a leitura e pediria a V. Exa. 
para submeter a votação. 

 
O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA (PRESIDENTE DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA): A proposta foi encaminhada a todos os Colegas. 
E pergunto se alguém tem alguma objeção? 
 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Sr. 
Presidente, apenas uma observação: neste artigo há também o §3º. Como ele estará 
alterado, não sei se seria conveniente apenas fazer constar que o §3º, acredito eu, 
continuará com a mesma redação.  
 

O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA (PRESIDENTE DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA): Só altera o §2º. A transcrição do caput é apenas 
para dar uma orientação para os Colegas. 
 



 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Sra. Ministra Maria 
Thereza, continuam todos os demais dispositivos valendo com a mesma redação. A 
alteração se faz exclusivamente no §2º para fazer uma identidade de prazos processuais. 
 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Não 
tenho nenhum problema. É que, como veio constando o caput, o §1º e o §2º, o §3º ficou 
menção.  
 

O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA (PRESIDENTE DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA): É só para orientar o Colega, para o Colega saber 
em que contexto estava inserido.  
 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Mas eu 
não tenho nenhuma objeção.  
 

O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA (PRESIDENTE DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA): Então, declaro: O Plenário, por unanimidade, 
aprovou a seguinte modificação: o §2º do artigo 271 passará a ter a seguinte redação:  
 Da decisão a que se refere este artigo caberá agravo regimental no prazo de cinco 
dias para a Corte Especial. 
 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: O segundo projeto, Sr. 
Presidente, é a Emenda Regimental nº 16, que introduz os §§ 1º e 2º no art. 316 do 
Regimento Interno e a revogação do parágrafo único desse mesmo dispositivo legal. 
 Trata-se dos requisitos para a nomeação do Diretor-Geral do Superior Tribunal de 
Justiça e as suas atribuições. 
 Também veio acompanhado da exposição de motivos que fiz chegar às mãos dos 
eminentes Colegas com antecipação. Submeto a V. Exa. a análise.  
 

O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA (PRESIDENTE DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA): Alguma objeção? 
 Proclamo: O art. 316 terá seus §§ 1º e 2º com a seguinte redação: 
 §1º - O Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, com formação superior, será 
nomeado em comissão pelo Presidente do Tribunal;  
 §2º - Compete ao Diretor-Geral supervisionar, coordenar e dirigir todas as 
atividades administrativas da Secretaria, observadas as orientações estabelecidas pelo 
Presidente, de acordo com as deliberações do Tribunal.  
 Eminentes Colegas, esta é a última sessão do Plenário que presido e, ainda que 
muito brevemente (depois vou distribuir para todos os Colegas um relatório final), 
gostaria de dar destaque a algumas realizações que foram feitas pelo Superior Tribunal 
de Justiça nesta gestão, melhorando a eficiência operacional. 
 Primeiramente por ser o primeiro Tribunal Nacional do mundo a implantar o 
processo judicial totalmente eletrônico – Projeto STJ na Era Virtual. Esse Projeto venceu 
na Categoria Tribunal a 6ª edição do Prêmio INNOVARE 2009, com o tema Justiça Rápida 
e Eficaz.  
 Ganhou em agosto de 2010 o Prêmio e-GOV, pelo Projeto i-STJ Tribunais, 
responsável por integrar o Tribunal da Cidadania aos demais.   
 Trinta e um Tribunais dos trinta e dois que enviam processos ao STJ já estão 
enviando recursos por meio eletrônico ao STJ.  
 Aqui, um destaque: antes a média de remessa de recursos para o STJ, média no 
Brasil, dos estados para o STJ, era de, aproximadamente, sete meses; e, depois que aqui 
chegava, a média era de seis meses de distribuição. Portanto, era de treze meses o 
tempo de demora do processo quando apto a ser remetido ao STJ pelos Tribunais, até 
chegar ao gabinete do Ministro. Hoje, isso está reduzido, o prazo máximo, quando o 
processo ainda vem em papel, é de três dias, e no mesmo dia é distribuído paro o 
Ministro. Em relação a 2008, houve uma queda de trinta e três para quatorze dias do 
tempo de publicação dos acórdãos.  



 

 A implantação integral do Programa de Automação de Julgamentos em todos os 
Órgãos Julgadores da Corte.  
 O Conselho Superior de Investigações Científicas, maior organismo do setor na 
Espanha, um dos mais conceituados da Europa, divulga, periodicamente, o ranking dos 
trabalhos dos Tribunais. E o BDJur, Biblioteca Digital Jurídica do STJ, na avaliação de 
2007, figurava na posição 124 e avançou para a de 49, ultrapassando a Biblioteca Digital 
da USP, que ficou no 51º lugar, tornando-se o repositório brasileiro mais bem colocado.  
 Em relação aos recursos repetitivos regulamentados pela Lei nº 11.672, graças 
aos esforços dos Colegas, foram lançados 771 processos afetados como paradigmáticos, 
dos quais 457 foram julgados, com mais de 150 mil acessos externos.  
 Queda de 37% na quantidade de recursos especiais recebidos pelo Tribunal, 
comparando-se o primeiro ano de vigência da Lei dos Recursos Repetitivos, com o ano 
anterior.  
 Em janeiro de 2010, foi implantado o Processo Eletrônico Administrativo no 
Tribunal e o Gerenciamento Eletrônico de Documentos para modernizar os procedimentos 
e agilizar a tramitação dos feitos especiais.  
 Até o dia 28 de agosto deste ano, foram autuados 8.278 processos eletrônicos 
administrativos, disponibilizados 124.901 documentos virtuais. Com isso, o STJ é o 
primeiro e único órgão público brasileiro que pode ser auditado em tempo real pelo TCU, 
porque fornecemos ao TCU uma senha que permite ao Tribunal fazer uma auditagem, a 
qualquer momento, sem pedir licença ao STJ.   
 Ainda como decorrência do processo eletrônico, houve em algumas áreas do 
Tribunal, vou aqui destacar a área judicial, uma queda ,para 32%, portanto, uma 
diminuição de 68% dos dias que os servidores pediam para tratamento de saúde, por 
doenças que são decorrentes do papel, doenças alérgicas e, também, doenças 
psicológicas, que a pressão de ver tanto volume acarreta.  
 A satisfação da sociedade em relação ao serviço prestado pelo STJ alcançou um 
índice médio de 76%, de acordo com pesquisas disponibilizadas no site do STJ, com 
aproximadamente 183 mil respondentes desde setembro de 2008.  
 Foram registradas no período 44.568.071 pesquisas de jurisprudência no portal do 
STJ. Foram atendidas, no mesmo período, mais de 22.394 solicitações de pesquisas de 
jurisprudência. O portal do STJ está com a média aproximada de 36 milhões de acessos 
por mês, destacando-se estes serviços: pesquisa de jurisprudência, pesquisa processual, 
visualização de processos e notícias. 
 Criação da área de transparência no site do STJ, em cumprimento à Resolução nº 
102 do CNJ, para a publicação de dados sobre recursos humanos e gestão financeira e 
orçamentária. 
 Criação do site da Enfam, disponível ao público no endereço constante no nosso 
site. 
 Implantação do Twitter, produzidos e divulgados no período 11.842 matérias 
jornalísticas. O número de acesso às notícias publicadas no portal do STJ nesse período 
foi de 21.900.000. 
 Com relação à estrutura tecnológica, é o primeiro tribunal da América a conquistar 
o Certificado ISO 27001, norma internacional de requisitos para a gestão de segurança 
da informação. 
 Disponibilização aos advogados do acesso à internet sem fio nas dependências do 
Tribunal e da visualização dos processos eletrônicos pela internet. 
 Exposição e modernização da solução de backup do STJ e conclusão da 
implantação do novo sistema de armazenamento de dados, aumentando a sua 
capacidade para atender às demandas dos próximos três anos. 
 Construção de sala segura que visa dar garantia e integridade aos processos 
eletrônicos e segurança a todos os serviços disponibilizados pela área de tecnologia de 
informação. 
 Instalação de monitores para a duplicação de telas em todas as unidades do 
Tribunal. 
 Comunicação eletrônica: envio eletrônico de comunicação do STJ, substituindo a 
solução de telegrama via ECT. Esse envio está sendo feito apenas com o Tribunal de 
Justiça do DF. 



 

 Sistema de gerenciamento de telefonia em substituição ao sistema atual, 
objetivando maior controle dos gastos com faturas telefônicas. 
 Implantação da Central de Atendimento aos Órgãos Integrados do STJ para o 
Processo Eletrônico. 
 Migração do serviço de correio eletrônico para uma plataforma mais moderna e 
mais segura. 
 Instalação de telefonia com segurança criptográfica em todos os gabinetes. 
 Firmamos projetos de cooperação internacional com a União Européia, Eurosocial 
Justiça, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o Banco Mundial. 
 Convênio para a construção de portal para publicar as decisões sobre Meio 
Ambiente assinado com a Comissão de Direito Ambiental da União Internacional para a 
Conservação da Natureza, projeto esse que foi comandado pelo Sr. Ministro Herman 
Benjamin. 
 Assinatura de acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas da União e 
a Enfam. 
 Assinado memorando de entendimento e cooperação mútua entre o STJ e o Banco 
Mundial. 
 O STJ está recebendo processos encaminhados de forma eletrônica pelos 
Tribunais Regionais Federais, e os de Justiça, além de estar integrado ao Supremo 
Tribunal Federal e ao CJF. A etapa seguinte a ser consolidada envolve as Procuradorias, a 
AGU e a Fazenda Nacional. 
 Com relação ao orçamento, aplicamos aproximadamente 98% dos valores 
destinados ao STJ em cada exercício. É evidente que o percentual do orçamento deste 
ano está sendo utilizado somente no limite proporcional, está absolutamente íntegro, 
com parte destinada para os próximos quatro meses. 
 Aprimoramento de gestão orçamentária. 
 Com relação à responsabilidade socioambiental: implantação do Programa de 
Responsabilidade Socioambiental, após o qual se apurou uma redução de 21% do 
impacto causado pelo STJ ao Meio Ambiente. E, só com os processos eletrônicos, tivemos 
no ano de 2009, ainda em fase de execução, uma economia aproximadamente de 1.600 
hectares de árvores que deixaram de ser derrubadas pelo papel que deixou de ser 
consumido. 
 Tivemos um acréscimo na nossa área útil do Tribunal. Os gabinetes ficaram mais 
confortáveis e ganharam espaço com a eliminação do processo e a eliminação de 
estantes. No ano de 2008, adquirimos mais ou menos 1.500 estantes e armários; em 
2009, nenhum; em 2010, fizemos doações para órgãos públicos, sobretudo para o 
Exército brasileiro.  
 Temos, também, a consignar que a virtualização foi feita com um projeto de 
inclusão social. Contamos, aqui, em certo momento, com a presença de 320 surdos-
mudos, que têm uma produtividade maior, mais ou menos de 30%,  que o ouvinte, com 
um custo que corresponde ao pagamento de três ouvintes.  
 Também implantamos aqui, sobretudo nas áreas de recepções, portadores de 
Síndrome de Down, que são absolutamente preparados para desempenhar essas 
funções.  
 Muitas outras coisas poderiam ser destacadas, mas não vou cansá-los, até 
porque, depois, disponibilizarei isso pela internet para todos os Colegas. 
 Gostaria, aqui, de fazer alguns registros muito especiais. Primeiro, agradecer pela 
cooperação dos Colegas. Sem a compreensão e a colaboração de todos, não seria 
possível ousar tanto e, mais do que ousar, realizar o projeto que foi proposto. Só o fato 
de se poder dizer que é o primeiro Tribunal nacional do mundo a implantar esse projeto, 
já se pode, aí, avaliar o tamanho do desafio. E, inclusive e muito sinceramente, 
agradecimentos àqueles Colegas que, direta ou indiretamente, formularam algumas 
objeções ao que estava sendo desempenhado; críticas e objeções que me levaram a 
refletir sobre o que estava sendo feito, muitas vezes modificando caminhos, 
metodologias, pelo acerto das ponderações que haviam sido feitas. 
 Gostaria também de dar um destaque muito especial aos servidores desta Casa. 
Estou no STJ há mais de dezoito anos, sou o mais antigo dos Colegas aqui presentes, e 
pensava que conhecia, com exatidão, o tamanho da grandeza dos servidores do STJ – 



 

digo isso sem qualquer demagogia –, mas, na verdade, só vim a conhecê-los depois que 
assumi a Presidência, quando, mais de perto, passei a conviver com eles. Para se ter 
uma ideia, disseram-me que o subsolo do STJ praticamente não recebia visitas de 
Presidentes, e não era por outra razão: não havia esse propósito de fazer funcionar o 
projeto virtual. Compareci mais de trezentas vezes ao subsolo do Tribunal, rodei o 
Tribunal várias vezes e, com o contato com os servidores, fui conhecendo-os melhor e vi 
a elevada qualificação profissional, o comprometimento que têm com esta Casa, com a 
imagem do STJ.  
 E a segunda maior descoberta que fiz nesse campo foi poder ver que os 
servidores adotam o Tribunal como sua casa: o carinho com que cuidam do ambiente de 
trabalho – as mulheres colocando rosas, flores, retratos da família – despertaram-me 
para ver que escolhem o STJ também como seu lar, e aqui devo dizer que estamos muito 
de passagem, todos nós, alguns de uma forma mais demorada, outros mais 
rapidamente, mas os servidores são permanentes; então, com isso, pude descobrir 
melhor a grandeza dos servidores. 
 Agradeço muito, sinceramente, o apoio recebido de todos os Colegas, mas me 
gratifica saber que serei substituído pelo Sr. Ministro Ari Pargendler, que, para não ferir a 
sua modéstia, apenas direi que isso me conforta muito, porque sei que o Tribunal 
continuará entregue a mãos competentes e honradas. Também tenho certeza de que o 
Sr. Ministro Ari Pargendler receberá do Sr. Ministro Felix Fischer o mesmo tratamento de 
lealdade, de cooperação, que sempre recebi do meu Vice-Presidente. Destaco, aqui, a 
quase cumplicidade, a absoluta solidariedade que sempre recebi do Sr. Ministro Ari 
Pargendler. 
 Com esse conforto, de que nós agora continuaremos sob o comando do Sr. 
Ministro Ari Pargendler e do Sr. Ministro Felix Fischer, cada vez mais me convenço de que 
todos nós devemos ter um grande orgulho do Superior Tribunal de Justiça. Por tudo que 
vi, agora posso dizer, com muito maior convicção – disse há pouco na Corte Especial –, 
com orgulho, com vaidade, mas com uma santa vaidade, que é uma honra para todos 
nós, que devemos, todos os dias, agradecer a Deus pela oportunidade que nos é dada, 
de poder atuar nesta Casa, uma Casa onde imperam os melhores propósitos, um corpo 
competente de Ministros e servidores. Só os privilegiados é que podem ser galgados a 
postos tão elevados. Orgulho-me muito disso. Envaideço-me muito com isso e, por tudo 
isso, externo a todos e a cada um o meu mais sincero agradecimento. 
 Estando cumprida a finalidade desta sessão, declaro-a encerrada. 
 Muito obrigado a todos. 

Encerrou-se a sessão às dezoito horas e quarenta minutos. 
 
Brasília, 1º de setembro de 2010. 

 
 
 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA 
Presidente  

 
 
 

Athayde Fontoura Filho 
Secretário da Sessão 

 


