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PLENÁRIO 
 

ATA DA SESSÃO 
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2014 

 
DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE EMENDA AO  

REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezessete de setembro de dois mil e 
quatorze, na sala de sessões do Plenário do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência 
do Senhor Ministro Francisco Falcão, foi aberta a sessão. Presentes os Senhores Ministros 
Felix Fischer, Gilson Dipp, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Humberto Martins, Maria Thereza 
de Assis Moura, Herman Benjamin, 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 
Aurélio Bellizze, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, 
Rogério Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Gurgel de Faria. Ausentes, justificadamente, os 
Ministros João Otávio de Noronha, Napoleão Nunes Maia Filho e Marco Buzzi. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Senhores 

ministros, declaro aberta esta sessão do Plenário, que se destina à discussão acerca da 
alteração do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 

Passo a palavra ao Presidente da Comissão de Regimento Interno, Ministro 
Luis Felipe Salomão. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Boa tarde a todos.  
Falo em nome da Comissão, integrada pelos Ministros Benedito Gonçalves, 

Marco Bellizze e Jorge Mussi, como suplente.  
Senhor Presidente, colegas, procuramos concretizar aqui um sentimento que 

o conjunto dos ministros já, de uma forma ou de outra, manifestou ao longo deste período 
mais recente.  

Então, ainda que vários colegas, os quais não preciso mencionar, estejam 
apoiando a medida e abrindo mão de várias funções que poderiam acumular, eu mesmo sou 
um desses exemplos, entendemos que as regras ora propostas tornam mais participativo e 
democrático nosso Regimento. 

O texto final, aprovado pela Comissão, que se submete agora ao exame dos 
eminentes ministros, não difere em essência do enviado antes a todos. Foram realizados 
apenas pequenos ajustes que, em sua maioria, dizem respeito ao vernáculo. 

Trazemos, também, duas sugestões. Uma apresentada pelo Ministro 
Humberto Martins e outra pela própria Comissão em revisão final, as quais incorporam 
modificações aos arts. 10 e 20 do Regimento, destacadas em vermelho. 

O art. 1º, Senhor Presidente, em brevíssimo resumo, acrescenta ao art. 3º 
vedações a que ministros acumulem funções ou cargos dentro ou fora do STJ com o fim de 
implementar sistema mais racional e democrático de distribuição de tarefas. Outrossim, 
disciplinou-se que a ordem de escolha dos cargos e funções sempre caminha para frente, 
vedada a reserva para posterior regresso, observada a prática salutar da antiguidade no 
Tribunal.  

Incluiu-se, na vedação constante do § 6º, o cargo de Corregedor Nacional de 
Justiça, não indicado antes por equívoco, porque, na verdade, todos os cargos são os 
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mesmos que foram elencados e faltou esse do § 6º. É apenas um complemento que, por 
equívoco, não constou na minuta anterior.  

São essas, em essência, as modificações do art. 1º, alterando o art. 3º do 
Regimento Interno. 

O art. 2º da proposta ora encaminhada ao exame de V. Exas. soma ao rol de 
atribuições do Plenário, quorum mais qualificado da Casa, a eleição de ministros e a 
indicação de juízes para a composição do CNJ e do CNMP, para, com isso, adequar o 
Regimento Interno às determinações dos arts. 103, b, incisos VI e VII, e 130, a, inciso IV, da 
Constituição Federal.  

Nesse artigo, o Sr. Ministro Humberto Martins propôs incluir expressamente a 
observância da ordem de antiguidade na eleição de componentes do CNJ. Não foi feito isso 
antes – e apenas um esclarecimento – porque a Comissão não encontrou precedentes no 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do TSE nem na Loman – eles silenciam 
quanto a isso. Mas entendemos que nada impede conste do texto essa observação 
expressa de que, no art. 10, inciso IX, possa se eleger, entre os ministros do Tribunal, o que 
deve compor o Conselho Nacional de Justiça, observada a ordem de antiguidade. Por isso 
incorporamos ao texto, em vermelho.  

O art. 3º da emenda, eminentes ministros, ora em exame inclui a escolha do 
Corregedor Nacional de Justiça na disciplina do art. 20 do Regimento Interno, a qual cuida 
das eleições no âmbito do STJ, também com a finalidade de adequar o regramento 
regimental aos mandamentos constitucionais.  

Inclui, outrossim, a observância da votação secreta para a escolha tal qual 
ocorre na eleição para presidente e vice-presidente do Superior, presidente e vice-
presidente do Supremo e presidente e vice-presidente e corregedor-geral da Justiça do 
Trabalho do TST. Apenas pegamos o Regimento do TST, do STF e do STJ e trouxemos 
para a eleição desses cargos do art. 20 como uma proposta da Comissão.  

Já o art. 4º acrescenta ao art. 21 do Regimento Interno minucioso 
procedimento de escolha e indicações de juízes ao CNJ e ao CNMP. Com isso, buscou-se 
conferir ao certame a indispensável transparência e lisura. Todas as regras estão aqui 
disciplinadas e foram encaminhadas antes aos eminentes ministros.  

O art. 5º da emenda, Sr. Presidente, pelas mesmas razões que motivaram a 
redação do art. 1º,  buscam impedir a acumulação de cargos e funções ao atualizar o rol de 
proibições constantes do art. 289 do Regimento quanto à eleição de ministros para o TSE. 
Então, introduziu-se ali nova redação do parágrafo único do art. 289 do Regimento.  

A proposta de emenda contida no art. 6º também veda a acumulação de 
cargos e funções ao revogar o § 2º do art. 41 do Regimento Interno, o qual determinava a 
obrigatoriedade de o diretor da Revista e o corregedor-geral da Justiça Federal integrarem 
Comissões Permanentes no STJ.  

O art. 7º ressalvou as situações de ministros que estão a exercer mais de um 
cargo e função até o fim do mandato cumulado, isso para que não haja descontinuidade de 
atividades já iniciadas.  

Tenho aqui os regimentos do Supremo Tribunal Federal, do TSE e do TST, 
nos quais nos baseamos, e também a Loman, para apresentar a proposta que ora 
encaminhamos, que a Comissão postula seja aprovada na íntegra. 

 
OS SENHORES MINISTROS FELIX FISCHER, GILSON DIPP, NANCY 

ANDRIGHI, LAURITA VAZ, HUMBERTO MARTINS, MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, HERMAN BENJAMIN, JORGE MUSSI, OG FERNANDES, 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, SÉRGIO KUKINA, MOURA RIBEIRO, REGINA HELENA COSTA, 
ROGERIO SCHIETTI, NEFI CORDEIRO e GURGEL DE FARIA: De acordo. 
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O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Aprovada a 
proposta de emenda regimental apresentada pela Comissão de Regimento, com os meus 
cumprimentos a todos por esta decisão histórica, que ficará marcada nos anais do Superior 
Tribunal de Justiça.  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Obrigado pela confiança, 

Presidente. Em nome da Comissão, eu agradeço.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Peço para 

transformar a sessão em conselho para tratar de um assunto interno, uma conversa que tive 
ontem com o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 
Encerrou-se a sessão às dezoito horas e cinquenta minutos. 
 
 
 
 

Ministro Francisco Falcão 
Presidente  

 
 
 
 

Miguel Augusto Fonseca de Campos 
Secretário da sessão 

 


