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PLENÁRIO 
 

ATA DA SESSÃO 
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2014 

 
PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO  

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Às treze horas e quinze minutos do dia dezenove de novembro 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, Laurita Vaz, Nancy Andrighi, 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, Sebastião Reis Júnior, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, 
Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Nefi Cordeiro e 
Gurgel de Faria. Ausentes, justificadamente, os Ministros João Otávio de Noronha, 
Napoleão Nunes Maia Filho, Villas Bôas Cueva e Rogério Schietti. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Senhores 

Ministros, declaro aberta esta sessão plenária, que se destina a analisar alterações no 
Regimento Interno. 

Passo a palavra ao Presidente da Comissão, Ministro Luis Felipe Salomão. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, 

eminentes Colegas, boa tarde.  
Senhor Presidente, farei uma breve introdução do material que 

encaminhamos aos Colegas. Fizemos um levantamento das propostas que apresentamos 
ao exame deste colendo Tribunal Pleno. Estão todas compiladas com o número da emenda 
regimental. Elas obedecem, na verdade, a uma sequência numérica, não temática.  

Em segundo lugar, também para o exame dos Colegas, fizemos um 
levantamento difícil, porque a Informática ainda não está preparada para fornecer os dados 
de que necessitávamos, mas conseguimos um quantitativo de pedidos de vistas para 
subsidiar o exame do último tópico da pauta. 

Senhor Presidente, antes de proceder ao encaminhamento das votações, 
agradeço a confiança que o Tribunal Pleno delegou à Comissão, que é integrada pelo 
Ministro Benedito Gonçalves, pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, por mim e, como 
suplente, mas coordenando todos nós, o Ministro Jorge Mussi.  

Na verdade, Senhor Presidente, como delegatária do Tribunal Pleno, a 
Comissão buscou, não é demais sublinhar isso, apresentar um conjunto de propostas para 
servir como ferramenta auxiliar no nosso trabalho diário. Acreditamos que a delegação 
recebida do Pleno objetiva encontrar, dentro do Regimento, mecanismos de melhoria do 
trabalho judicial, de aceleração da prestação jurisdicional. Foi para isso que o Tribunal Pleno 
nos delegou essa tarefa. Assim, a metodologia do trabalho foi a que escolhemos: submeter 
parcelas de propostas para não sobrecarregar os Colegas.  

Por isso mesmo, a par desse esforço geral que estamos fazendo, existe a 
mudança do Código de Processo Civil em andamento, a Lei da Mediação e Arbitragem e 
comissões dentro do Superior Tribunal de Justiça que buscam acelerar e dinamizar o 
trabalho judicial para fazer frente à carga mensal de cerca de mil processos para cada 
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ministro – essa é a média. Se não tentarmos nós próprios encontrar eficiência na gestão, 
não vamos conseguir resultados.  

Então, acreditamos nós da Comissão que é essa a missão delegada pelo 
Tribunal Pleno e, nesse sentido, todas as contribuições dos Colegas foram muito bem-
vindas, ajudam a encontrar a melhor solução, o que é, penso eu, o ideário de todos nós que 
estamos hoje em reunião.  

Como dito, Senhor Presidente, optamos por esta estratégia: encaminhamos 
primeiro uma emergência, uma situação de urgência da modificação, da escolha de direção 
e, também, agilização da escolha de representantes do STJ no CNJ e no CNMP. Foi a 
primeira parte que apresentamos e já está aprovada. Agora, selecionamos outros temas que 
cremos sejam prioritários. E alguns vão ficar para uma próxima reunião, porque há outros 
pontos a submeter aos Colegas. Temos sugestões do Conselho Federal da OAB para tratar 
de agravos regimentais e embargos de declaração em lista; há propostas da Defensoria 
Pública da União; existe uma sugestão apresentada pelo Ministro Villas Bôas Cueva, outra, 
pelo Ministro Mauro Campbell quanto à publicação de acórdão. Temos de regular a questão 
do recurso repetitivo, o que faremos em conjunto com a Comissão que V. Exa. criou e é 
presidida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino sobre esse tema; temos também a 
questão das custas em relação ao recurso especial. Enfim, são propostas que em breve 
traremos ao exame deste Colegiado, dentro daquela ótica de, observada a delegação do 
Pleno, buscar ferramentas para agilizar o trabalho e prestar melhor a jurisdição. 

Assim feito, Senhor Presidente, escolhemos uma ordem que acreditamos seja 
mais tranquila para a votação desses projetos dentro desse lote que encaminhamos aos 
colegas. Se V.Exa. me permite, encaminho à votação a Proposta de Emenda Regimental n. 
27, cujo relator é o Ministro Marco Aurélio Bellizze. 

 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: Senhor Presidente, 

Colegas, a Proposta de Emenda Regimental n. 27 vai ser a primeira porque contra ela 
nenhum tipo de observação foi feito pelos Colegas.  

Basicamente se busca efetivar o que já ocorre. O excelente serviço de 
taquigrafia do Tribunal já faz a degravação de mídias e insere nos processos eletrônicos. Só 
estamos incluindo essa rotina no Regimento, até para facilitar e organizar os trabalhos 
desse importante serviço. 

A proposta parece não trazer nenhuma dificuldade: “O Ministro poderá 
requisitar o auxílio dos serviços taquigráficos do Tribunal, inclusive para a degravação de 
mídias constantes dos processos eletrônicos”. 

Só a última parte é que foi incluída: "degravação de mídias constantes de 
processos eletrônicos". 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Então, essa 

é a nova redação? 
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: É. Parágrafo único.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Parágrafo 

único: "para trabalhos urgentes, o Ministro poderá requisitar o auxílio do serviço taquigráfico 
do Tribunal, inclusive para degravação de mídias constantes dos processos eletrônicos". 

 
OS SENHORES MINISTROS FELIX FISCHER, NANCY ANDRIGHI, 

LAURITA VAZ, HUMBERTO MARTINS, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, HERMAN 
BENJAMIN, JORGE MUSSI, OG FERNANDES, LUIS FELIPE SALOMÃO, BENEDITO 
GONÇALVES, RAUL ARAÚJO, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, ISABEL GALLOTTI, 
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEBASTIÃO REIS JUNIOR, MARCO BUZZI, ASSUSETE 
MAGALHÃES, SÉRGIO KUKINA, MOURA RIBEIRO, REGINA HELENA COSTA, NEFI 
CORDEIRO e GURGEL DE FARIA: De acordo. 
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O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): O Plenário, 
por unanimidade, aprovou a Proposta de Emenda Regimental n. 27 nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: A próxima é a Proposta de 

Emenda n. 21. Não há sugestão nem divergência. O Ministro Benedito Gonçalves é o 
relator. 

 
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Egrégio Plenário, é uma 

consolidação das normas administrativas fora do Regimento que disciplinavam como 
feriados os dias de 20 de dezembro e 6 de janeiro. 

Sem objeção, essa é a minha participação como relator. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Senhor 

Presidente, não é propriamente uma objeção, mas fiquei com uma dúvida: o Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal diz que as férias dos ministros serão em janeiro e 
julho, ou dois períodos. Não faz a menção expressa de 2 a 31 de janeiro e 2 a 31 de julho. A 
minha dúvida é: se eu estabeleço que é feriado de 20 de dezembro a 6 de janeiro inclusive, 
e férias de 2 de janeiro a 31, haveria algum problema porque as férias começariam no 
feriado.  

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: O problema é que os Tribunais 

de Justiça estaduais voltam computando esses dias. Então, acho que a apreensão da 
Ministra Maria Thereza é significativa. 

 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Ministra Maria Thereza, o Supremo 

Tribunal Federal é o único tribunal superior diferente dos demais. Os demais aplicaram a lei 
federal antiga, mas fizeram tudo em regulamentação ou portaria. O TST tinha primeiro, 
depois o Tribunal Militar etc. 

Esses feriados se sobrepõem às férias coletivas. Existe até um voto do 
Ministro Marco Aurélio no Tribunal Eleitoral sobre a matéria e me parece que foi 
acompanhado pelos demais. 

Não é que as férias sejam esticadas para depois, mas coincidem com o 
feriado. Da mesma forma que poderia ter outro feriado qualquer no período de férias. Para o 
Tribunal é que existe o recesso no período do dia 20 ao dia 6. O Supremo Tribunal Federal 
está diferente dos demais tribunais. Se formos acompanhar o que o Supremo faz, teríamos 
que revogar isso.  

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Eu não sou 

contra o recesso. Eu só pergunto se não seria melhor dizer que as férias recairão em janeiro 
e julho sem especificar. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Somente para esclarecer 

a dúvida de V. Exa., se me permite. As férias, como disse o Sr. Ministro Felix Fischer, dos 
juízes estão reguladas na Loman. Os tribunais superiores param nos meses de janeiro e 
julho para juízes, para os ministros. Porém, aqui – e é disso que estamos falando – estamos 
apenas incorporando ao Regimento o que hoje já tem vigência por força de uma resolução: 
no nosso Tribunal, para os servidores, nesse período, não abre e já não vem abrindo. Então, 
é essa a distinção. 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Eu não sou 

contra que fique de 2 a 6 de janeiro. A minha indagação é: não seria melhor, tendo em vista 
que é feriado de 2 a 6 de janeiro, genericamente constar: férias em janeiro e julho para não 
ficar: férias de dois a tanto de julho?  
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O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Sra. 
Ministra, isso já de fato ocorre por meio de resolução. Nós estamos apenas incluindo no 
Regimento.  

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Eu acho que cabe a 

preocupação, pode até deixar assim, mas a preocupação cabe.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Todos de 

acordo, mesmo com a preocupação? 
 
OS SENHORES MINISTROS FELIX FISCHER, NANCY ANDRIGHI, 

LAURITA VAZ, HUMBERTO MARTINS, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, HERMAN 
BENJAMIN, JORGE MUSSI, OG FERNANDES, LUIS FELIPE SALOMÃO, RAUL 
ARAÚJO, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, ISABEL GALLOTTI, ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, MARCO BUZZI, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
ASSUSETE MAGALHÃES, SÉRGIO KUKINA, MOURA RIBEIRO, REGINA HELENA 
COSTA, NEFI CORDEIRO e GURGEL DE FARIA: De acordo. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): O Plenário, 

por unanimidade, aprovou a Proposta de Emenda Regimental n. 21 nos termos do voto do 
Senhor Ministro Relator. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, a 

seguinte é a Proposta de Emenda Regimental n. 30, em que também há apenas uma 
oposição da Sra. Ministra Maria Thereza. Passo a palavra ao Sr. Ministro Marco Bellizze.  

 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: Senhor Presidente, a 

Proposta de Emenda Regimental n. 30 revoga o inciso VI do art. 38 do Regimento Interno 
do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina a atribuição do Conselho de Administração de 
autorizar o afastamento de magistrado do País.  

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Em caráter 

particular? 
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: É. E a proposição só 

tem como objetivo restaurar o comando da Loman que não estabelece esse dever do 
magistrado e, em contrapartida, não estabeleceria essa atribuição do Conselho de 
Administração. O paralelo que foi utilizado também foi o Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal, que não contempla essa atribuição e, muito menos, o dever do magistrado 
previsto no art. 35 e seguintes da Loman. A proposta é colocar o Regimento de acordo com 
a Loman e com o Regimento do Supremo Tribunal Federal. 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Eu posso 

fazer a minha objeção?  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Claro.  
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Eu só tenho 

uma preocupação: o Regimento diz: "autorizar Ministro a se ausentar do País, salvo quando 
se tratar de férias, licença, recesso ou feriado". A minha preocupação de não fazer mais 
nenhum procedimento é que, se três ministros da mesma Turma resolverem sair para tratar 
de assuntos particulares por mais do que dois, três dias, sem que ninguém saiba ou o 
Tribunal não autorize, não vai haver sessão. Então, se não houver uma regulamentação 
para que se saiba quem está, já que é obrigação do ministro comparecer à sessão, se ele 
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não precisa tomar nenhuma atitude e resolver sair o tempo que ele quiser, pode não haver 
sessão. Só fico com essa preocupação.  

Daí a minha sugestão de existir a necessidade de autorização restrita aos 
casos em que o afastamento implicar o não comparecimento do magistrado a sessões de 
julgamento porque, caso contrário, pode ser que não haja quorum para julgar. Acho que há 
necessidade de autorização.  

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, vou pedir 

vista dessa proposta. 
 
O SENHOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Essa preocupação da 

Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura cabe, inclusive, em viagem nacional, ou 
seja, qualquer ausência. Então, teríamos de regulamentar também qualquer ausência dos 
ministros de Brasília.  

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Acho que os 

ministros de um tribunal superior têm maturidade suficiente para não se ausentarem do país 
três, quatro colegas e criarem um problema de não haver sessão porque até já houve um 
episódio. Logo que cheguei aqui, no caso do prefeito de São Paulo e virou um escândalo 
nacional. Então, não acredito que ninguém vá criar um problema desse, passar dez, doze 
dias fora numa viagem particular e, com isso, prejudicar a jurisdição. 

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, houve o 

caso de um ministro que estava na Europa e teve de voltar. E no dia seguinte, foi de novo 
para a Europa, mas veio apenas presidir a sessão.  

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Foi em 

viagem oficial, Ministra Corregedora. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Estou 

preocupada, porque, no caso, Ministro Sebastião, sendo a viagem nacional, o ministro tem 
obrigação de estar na sessão. Normalmente, há um controle se há alguma necessidade de 
não comparecer. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Mas a 

Ministra Nancy Andrighi pede vista. Aguardam os demais ministros.  
 
O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS: Na Primeira Seção, quando 

um ministro vai ao exterior num período que não é de férias, porque de férias não precisa de 
autorização, ou se desloca para outro estado da Federação, ele comunica ao presidente da 
Seção. Fizemos um acordo de ética com o Colega. O Colega avisa várias vezes, até que vai 
chegar atrasado. Constar no Regimento, ficaria o ministro, como disse Vossa Excelência, 
preso a condição que não iria trazer prejuízo nem benefício, porque o próprio ministro avisa 
ao presidente da Seção, da Turma ou da Corte Especial. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Ministra Nancy, deixe-me 

fazer uma ponderação a Vossa Excelência.  
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Aceito todas as ponderações. 

Só preciso pensar um pouco mais. Não tenho como responder e dar o meu voto agora, mas 
estou aberta a todas as ponderações. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: O que eu ia lhe dizer é 

que a experiência dos Colegas que participam do Conselho de Administração, e Vossa 
Excelência o integra, é no sentido de que apenas se homologa lá. Nunca houve um caso em 
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que se negou um afastamento.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Ontem, 

homologamos cinco viagens. 
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: E Vossa Excelência não acha 

muito ter que homologar cinco num período de jurisdição plena em que estamos? 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Nós 

homologamos. Como é que vamos fazer? 
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Talvez tenhamos que pensar 

de forma diferenciada. Não estou dizendo que não vou votar, não estou dizendo que não 
vou ponderar, mas deixe-me pensar um pouco. Permitam-me isso. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Vossa 

Excelência trará numa próxima sessão. 
 
O SENHOR MINISTRO RAUL ARAÚJO: Gostaria de fazer também uma 

ponderação de que se poderia examinar a possibilidade de trocar “autorizar o ministro a se 
ausentar” por “comunicar”. O ministro faria, então, a comunicação de suas ausências do 
país. Em vez de necessitar da autorização, faria uma comunicação. 

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Na verdade, hoje já funciona 

como uma mera comunicação, porque não há nenhuma censura. 
 
O SENHOR MINISTRO RAUL ARAÚJO: Mas aqui, hoje, tem que autorizar. 
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Sim, mas Vossa Excelência 

concorda comigo que o que hoje existe é apenas uma comunicação. Tanto que as sessões 
do Conselho para homologação são sempre ad referendum.  Então, isso já acontece. 

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Acho interessante a colocação, 

Ministro Raul Araújo, porque aí trabalhamos com a verdade real, porque autorização nós 
não damos. Nós apenas fazemos uma comunicação. 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Mas já 

houve caso de negar a autorização a Colega, eu me recordo dessa hipótese, porque se 
entendeu que não seria possível que ele se ausentasse do Tribunal. Não foi uma vez 
apenas.  

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Isso existiu. Há Colegas que 

viajam muito e tantas vezes não podia se repetir. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Os outros 

não podem pagar por conta desses. 
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, mas o 

Tribunal precisa ter mecanismos. Não estou antecipando o meu voto, mas é uma questão 
de transparência, Sr. Presidente.  Se nós todos estamos na jurisdição, é claro que vai ter 
Colega que vai a evento, a seminário a representar o Tribunal, mas o que se fala aqui é 
sobre viagem particular, sem nenhuma ligação com o Tribunal. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Vamos aguardar a vista da 

Ministra Nancy Andrighi. 
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O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: A Proposta de Emenda 

Regimental n. 20 tem como relator também o Ministro Bellizze. 
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: Senhores Ministros, 

trata-se da proposta formulada pelo Senhor Ministro Sérgio Kukina de adaptar o Regimento 
Interno do Superior Tribunal de Justiça para permitir ao ministro relator, monocraticamente, 
decidir mandado de segurança tanto para denegar a segurança como para conceder. A 
proposta que se discute aqui é, na minha opinião, saber se o Colegiado irá deferir esse 
poder ou não, para depois decidir qual a melhor redação, existem três propostas elencadas 
e qualquer uma delas atende o intento: deliberaremos se vamos conceder ao relator esse 
poder. Há, também, uma quarta proposta, do Senhor Ministro Sérgio Kukina.  

Estamos propondo no art. 34, que contempla os poderes do relator: “decidir o 
mandado de segurança quando for manifestamente inadmissível, infundado”. Há uma 
preocupação do Ministro Marco Buzzi com o “infundado” porque não está na redação do art. 
557 e, quando aparece no Código de Processo Civil, é para fixar multa quando o recurso é 
infundado, “prejudicado, improcedente ou quando confrontar ou se conformar com súmula 
ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal 
Federal”. 

Tirando o termo "infundado", essa redação está de acordo com o art. 557, 
caput, do Código de Processo Civil. A proposta da Ministra Maria Thereza trata do tema no 
art. 214, que disciplina o procedimento do mandado de segurança e utiliza a redação do 
Regimento do Supremo Tribunal Federal: “Devolvidos os autos, o Relator, em cinco dias, 
pedirá dia para julgamento, ou, se a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do 
STJ, poderá decidir monocraticamente”.  

E há a terceira proposta, em que a Ministra está alterando o art. 34: “decidir 
mandado de segurança quando manifestamente inadmissível, infundado, prejudicado, 
improcedente ou se a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do STJ”. 

O Ministro Sérgio Kukina tem uma alternativa, mas creio que o primeiro passo 
deva ser o do deferimento e só avançaríamos na redação depois de submetida ao 
Colegiado a proposta de deferir ao relator, como se faz no Supremo Tribunal Federal, a 
possibilidade de decidir monocraticamente o mandado de segurança em situações 
específicas previstas no Regimento. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, para 

completar, essa proposta vem na linha de conferir ao relator poderes para, 
monocraticamente, dizimar os processos que vêm em bloco, em avalanche.  

Nesse caso, tomamos por base, como disse o Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
precipuamente a redação do CPC no art. 557. A nossa ideia foi inovar para absorver a ideia 
do art. 557. Por que não é possível pegar a mesma sistemática do próprio recurso especial 
e do agravo? Porque aqui estamos falando – essa é a proposta do Ministro Sérgio Kukina – 
do próprio mandado de segurança. 

Então, conferir ao ministro relator esse poder de decidir o que significa 
acolher ou denegar mandado de segurança nas hipóteses do art. 557 ou quando confrontar 
ou conformar com súmula, acreditamos que vai conferir mais agilidade aos julgamentos do 
mandado de segurança. 

Essa é a ideia da Comissão e, por isso, apoiamos a redação original da 
mudança proposta. 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Senhor 

Presidente, fiz uma proposta de separar a análise da decisão do mandado de segurança no 
capítulo do mandado de segurança e do habeas corpus no capítulo do habeas corpus por 
vários motivos. Primeiro, porque, topograficamente, estaria dentro da análise do seu próprio 
recurso ou ação mandamental. Segundo, porque já há, no inciso XVIII do art. 34, “negar 
seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível, improcedente, 
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contrário a súmula ou quando for evidente a incompetência deste”.  
Depois, a redação que originariamente me foi encaminhada, Ministro 

Salomão, não era exatamente a que estou vendo agora, de decidir “quando confrontar e 
conformar”, eu já tinha até conversado com V. Exa. Na minha minuta encaminhada pela 
Comissão, só havia a negativa (confrontar), não “conformar”.  

Preocupa-me a proposta original: “quando se confrontar e conformar com 
súmula ou jurisprudência dominante do STJ ou do STF”. Primeiro, estamos na nossa seara 
do STJ, portanto, em relação ao STF, já seria fora da nossa competência julgar invocando o 
STF, quando estamos no STJ. Segundo, no Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, sempre e em todos que eu vi, não se fala em jurisprudência dominante, mas sim 
em jurisprudência consolidada. Parece-me que simplesmente julgar tendo duas correntes, 
sempre podemos entender que a da nossa Turma é a dominante, mas eu acredito que falar 
em jurisprudência consolidada é mais forte para possibilitar uma decisão monocrática do 
relator.  

Então, em sede de habeas corpus, por exemplo, há uma previsão no 
Supremo Tribunal Federal, também, de possibilidade de decisão monocrática quando, 
instruído o processo, o relator vai colocar em mesa ou, se a matéria for objeto de 
jurisprudência consolidada, decidir monocraticamente. Então, parece-me que até 
topograficamente seria melhor inserir cada qual no seu inciso, porque nós já temos um 
genérico no inciso XVIII. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Só sublinhando: nós 

utilizamos o termo do art. 557 do CPC, que fala em jurisprudência dominante, pegamos o 
termo da lei. 

 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor 

Presidente, quero aderir às manifestações já feitas pela Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, mas aduzir alguns pontos outros, que já havia antecipado tanto ao eminente Ministro 
Sérgio Kukina, quanto aos Ministros Marco Aurélio Bellizze e Luis Felipe Salomão, este 
último, da Comissão, e o primeiro, proponente. 

A Primeira Seção votou essa matéria e a rejeitou, dizendo ser incabível o 
julgamento monocrático no mandado de segurança. O art. 557 autoriza julgamento 
monocrático de recursos, não de ação mandamental. Em momento algum me passou pela 
mente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Ministros, qualquer tentativa de afronta do proponente à 
decisão da Seção em que ficou vencido o Ministro Sérgio Kukina. Não é isso. A 
preocupação que me assalta é a seguinte: na Primeira Seção, em matéria de mandado de 
segurança, foram raros os temas em que conseguimos assentar a jurisprudência. E vou citar 
o último deles: anistiados. Levamos cinco anos para assentar a jurisprudência em mandado 
de segurança em matéria de anistia. E, a partir daí, levamos “às carradas” os processos à 
Seção e passou a haver julgamento em lista, porque os advogados nem sustentavam, mas 
levávamos, oportunizávamos à parte, por se tratar de um mandado de segurança, e trazia 
aqui.  

De mais a mais, que recurso caberia disso? Um RMS ao Supremo Tribunal 
Federal. Lá, o Supremo ficou mais restrito. Mas lá é final, porque só teria o agravo 
regimental. Aqui, não, teremos o agravo regimental e o RMS também aviado.  

Então, entendo, Ministro Salomão, eminentes Ministros da Comissão e 
Ministro Kukina, que poderemos ficar com a primeira parte da proposta, a saber: “quando for 
incabível”. Fiquemos com isso, considerando, sobretudo, a manifestação judicial de um 
terço da Corte, no caso, a Primeira Seção.  

Agradeço, Senhor Presidente. 
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Gostaria de fazer uma 

pergunta ao Ministro Bellizze: quando Vossa Excelência leu o 18, fez essa extensão por 
causa da expressão “negar seguimento a pedido”? Seria embasado nisso? Porque aqui são 
duas hipóteses: a pedido e a recurso. E aí Vossa Excelência estaria estendendo essa 
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expressão. Então, seria o próprio mandado de segurança? E quando for, por exemplo, um 
ministro de Estado, quando tivermos que tomar uma decisão, seria conciliável fazê-lo 
monocraticamente?  

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Eu agrego 

só uma questão: nos mandados de segurança – pelo menos na Terceira Seção quando 
tínhamos Direito Administrativo –, autoridade coatora costumava ser ministro da Justiça, 
ministro de Estado da Defesa, ministros de Estado. A preocupação do Ministro Mauro 
Campbell Marques parece-me relevante: saber se vamos ter autorização de julgar mérito 
monocraticamente contra essas autoridades. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Novamente agradeço as 

contribuições relevantíssimas para nosso debate para que possamos, volto a dizer, 
encontrar a melhor solução para a proposta.  

Acredito que, nos recursos especiais, quando julgamos monocraticamente, 
também não importa o valor, as pessoas envolvidas, quando a lei nos autoriza julgar 
monocraticamente, ela quis acelerar o julgamento e, é claro, todos temos bom senso para 
só fazê-lo nas hipóteses, efetivamente, em que há consolidação da jurisprudência, uma falta 
de um dos pressupostos processuais ou condições da ação – é só assim que decidimos. 

Aqui, o que eu queria encaminhar, Senhor Presidente, o tempo caminha 
violentamente e temos outras propostas, é que o Plenário dissesse se está de acordo em 
conceder ao relator esse poder. Essa é a primeira indagação. Pelo visto, não há dúvida em 
relação a isso, todos concordam.  

Debateríamos, na sequência, qual das três redações fica melhor. A redação 
que a Comissão propôs, a redação da Ministra Maria Thereza deslocando para o art. 214 ou 
a supressão que propõe o Ministro Mauro Campbell em relação à segunda parte do texto. 

Então, o encaminhamento que faço a Vossa Excelência é: há alguma 
oposição quanto a conceder ao relator esse poder? 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE):  Há alguma 

oposição contra conceder ao relator? 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: O Ministro 

Mauro Campbell não dá essa autorização.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Quanto ao 

mérito está de acordo. 
 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Quanto ao mérito 

não. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Vamos 

destacar, então? 
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, podemos 

destacar, mas os Colegas não acham melhor estudar um pouco mais, porque pode ser que 
eles tenham razão e não podemos... 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Não, vamos 

apenas decidir se pode ou não. Quem acompanha o Ministro Mauro Campbell? 
 
O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS: Ministro Mauro Campbell, 

qual é a redação? Quanto ao mérito não estou entendendo qual é a redação. 
 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor 
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Presidente, corrija-me. A indagação do Ministro Salomão é se o Plenário está de acordo em 
conceder essa autorização ao relator. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Exatamente.  
 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Eu digo: 

genericamente sim, mas excetuado o mérito. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Então, agora está fácil, 

Senhor Presidente, temos que votar o seguinte: quais os que acompanham a proposta do 
Ministro Mauro Campbell? 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Então, a 

proposta do Ministro Mauro Campbell é de...? 
 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: É retirar a 

segunda parte.  
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: A competência entregamos a 

cada ministro individualmente, porém no que concerne ao mérito não seria... 
 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Monocrático. 
 
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Pelo que entendi, a proposta 

da Ministra Maria Thereza estava dividida em duas partes. A primeira parte, e sinceramente 
não vejo porque não aceitá-la, é alterar “súmula ou jurisprudência dominante” para 
“consolidada”. 

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: A explicação do Ministro 

Salomão diz: usei a expressão da lei, que é do Código de Processo Civil. 
 
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Tanto uma expressão quanto 

a outra, Ministra Nancy Andrighi, estão vinculadas, ambas, com a parte final do dispositivo 
que é "do Superior Tribunal de Justiça". Então, não é jurisprudência da Primeira Turma, nem 
da Segunda, nem da Sexta, nem da Quinta Turma, é do Tribunal e essa é a válvula 
exatamente de proteção deste dispositivo, porque, do contrário, estaríamos liberando ao 
relator, conforme a jurisprudência dominante na sua Turma, esses poderes. Então, a regra, 
penso eu, não muda na sua essência se substituirmos “dominante” por “consolidado”.  

A segunda proposta da Ministra Maria Thereza foi topográfica, que também 
não tem a ver com a essência da proposta. Tudo isso para dizer que, em termos de 
proposta de recusar esse poder ao relator para deliberar sobre o mérito, mesmo quando 
tivermos uma jurisprudência consolidada no STJ, é apenas a proposta do Ministro Mauro 
Campbell, para deixar bem claro isso quando nós formos votar aqui: nem as preocupações 
da Ministra Fátima Nancy Andrighi nem as da Ministra Maria Thereza se confundem com a 
preocupação do Ministro Mauro Campbell Marques, que, na verdade, fazia um corte na 
segunda metade e um corte profundo na proposta que está sendo debatida. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Quem mais  

acompanha, então, o Ministro Mauro Campbell Marques?  
 
O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS: Senhor Presidente, eu 

sempre votei no sentido de obediência ao art. 10 da Lei n. 12.016, que é a Lei do Mandado 
de Segurança, que diz: A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada quando for 
o caso do mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando 
decorrido o prazo legal para impetração.  
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Sempre decidi monocraticamente, agora, quando a questão passava disso, 
eu não julgava, eu pedia aquelas informações seguintes. Eu estou votando nessa linha. 

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: É porque Vossa Excelência 

separa o mérito. 
 
O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS: Eu não separo o mérito. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Quem sabe, invertemos. 

Vossa Excelência consulta quem está de acordo com a proposta da Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): É a 

pergunta que já fiz: quem está de acordo com a proposta da Comissão? 
 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: A proposta da Comissão é esta 

aqui? Não alteraram nada?  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): É.  
 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Voto com a Comissão. 
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, com as 

ressalvas que eu fiz, gostaria de que fosse feita essa ressalva do mérito. 
 
A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ (VICE-PRESIDENTE): Senhor 

Presidente, se colocar a expressão “consolidada no Superior Tribunal de Justiça”... 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Já acolhemos essa 

proposta. 
 

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ (VICE-PRESIDENTE): Com a 
Comissão. 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Senhor 

Presidente, a minha proposta é exatamente essa de “jurisprudência consolidada do Superior 
Tribunal de Justiça”. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Estamos acolhendo. Só 

não estamos mudando a topografia. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: A minha 

única objeção a essa alteração é topográfica, acho que deveria ficar no capítulo que trata do 
mandado de segurança.  

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Mas Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Vossa Excelência vota com a Comissão ou contra a 
Comissão? 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Estou 

destacando aquilo que eu sugeri. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Então, 

contra a Comissão. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Não é 
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contra a Comissão. Digamos que seja a sugestão alternativa de redação. Mas, pelo que me 
pareceu, tanto o Ministro Felix Fischer quanto a Ministra Laurita Vaz estão de acordo com a 
proposta de redação que eu fiz, que é “jurisprudência consolidada do STJ” e que poderá 
decidir. Agora, a questão é onde ela ficará.  

 
A SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA: Senhor Presidente, põe 

nos dois dispositivos. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Concordamos de colocar 

nos dois dispositivos. Concordamos, não há problema. Está de acordo com isso? 
 
A SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA: Põe nos dois, no poder 

do relator e na ação própria. Põe nos dois, não há problema, repete. Fica coerente. Coloca 
nos dois. 

 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: Coloca nos dois: 

ressalvada a hipótese do inciso XIX. 
 
O SENHOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: E também de acordo 

com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é? 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Estamos trocando para 

“jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça” e estamos colocando as duas 
redações. Então, fica o inciso XIX e mais o art. 214 como sugerido. 

 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor 

Presidente, só para especificar, a minha proposta no texto que está aqui encerraria em 
“improcedente”, ou seja, “decidir o mandado de segurança quando for manifestamente 
inadmissível, infundado, prejudicado ou improcedente”. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Acho que Vossa 

Excelência tem que consultar quem está de acordo com essa proposta.  
 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Coloco o 

acréscimo da Ministra Maria Thereza: "ou confrontar com súmula do STJ". 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Surgiu mais uma questão: 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ou só Superior Tribunal de 
Justiça? 

 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Não. Aqui só STJ. 
 
O SENHOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Tudo pode acontecer. 

Não podemos decidir monocraticamente? O Supremo Tribunal Federal decide 
monocraticamente. 

 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Mas lá é final, 

Senhor Ministro. Não há RMS. 
 
O SENHOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Pior ainda.  
 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Mas o Supremo 

Tribunal Federal é o último que acessa. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Acho que só vai até esse 
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ponto a votação, Sr. Presidente. Pelo que vi, há consenso em todos os demais, somente vai 
ser decidido se acresce “Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça”.  

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Senhores 

Ministros, quanto à proposta da Comissão, todos estão de acordo? A dúvida é somente se 
vai ao “Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça”.  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Se incide também a 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou não. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): A Comissão 

entende que incide. Quem vota contra a Comissão? 
 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Fico vencido. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Ministro 

Salomão, só para ficar claro: qual seria a proposta? Fazer dois incisos que se repetem 
depois topograficamente ao tratar dos assuntos? Seria isso? 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não, Ministra Maria 

Thereza, o inciso XIX fica como propusemos. Só vai trocar a palavra "dominante" por 
"consolidada", acolhendo a sugestão de Vossa Excelência. E vai constar o parágrafo único 
do art. 214 tal como Vossa Excelência sugeriu porque lá em cima é poder do relator, aqui 
embaixo se pressupõe que já está instruído com informações etc.  

Então, segundo surgiu dali, percebi que há um consenso, há um somatório de 
soluções fortalecendo a prerrogativa do relator de decidir quando há jurisprudência 
dominante nessas situações. E, agora, a única dúvida que persistiu é se inclui aqui a 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou não.  

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: E o Ministro 

Mauro Campbell Marques diverge. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Então, só o 

Ministro Mauro Campbell. Aprovada a proposta da Comissão...  
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: E a questão do Supremo 

Tribunal Federal ou STJ? 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Quem 

acompanha o Ministro Mauro Campbell Marques? 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Essa questão ficou 

vencida. Agora é saber quem concorda com a Ministra Maria Thereza de suprimir o 
“Supremo Tribunal Federal” da jurisprudência consolidada. É só isso. 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Se seria 

“jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça” ou “jurisprudência consolidada 
do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal”. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Consulto o 

Plenário sobre a proposta da Ministra Maria Thereza. Quem acompanha a Ministra?  
 
O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS: Até o STJ? 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: É porque 
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estamos em sede de Superior Tribunal de Justiça. Então, é essa a questão. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Só o Ministro Humberto 

Martins acompanha? Ninguém acompanha? Porque, se ninguém acompanhar, podemos dar 
por resolvido. 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Mas veja, a 

Ministra Laurita Vaz já tinha se manifestado. Não seria mais fácil colher... 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Vai até o Supremo 

Tribunal Federal, Ministra... 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Tudo bem. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Só a 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura? Então, aprovada... 
 
O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS: Fui vencido na primeira, 

agora estou acompanhando o entendimento da Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Não é mais 

fácil só colher os votos? Vamos deixar só STJ ou STJ e STF? 
 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: O meu voto é acompanhando a 

Comissão. 
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Acompanho a Comissão. 
 
A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ (VICE-PRESIDENTE): Acompanho 

a Comissão. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Deixar só o 

STJ. 
 
O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS: Só o STJ. 
 
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Sr. Presidente, não vislumbro 

como, havendo uma súmula do Supremo Tribunal Federal, vamos decidir fechar os olhos. 
Fico com a Comissão. 

 
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Acompanho a Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Acompanho a Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: STJ. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO RAUL ARAUJO: Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Comissão. 
 
A SENHORA MINISTRA ISABEL GALLOTTI: Comissão. 
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O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO: Fico com a 
Comissão. Eventual recurso extraordinário vai exatamente ao Supremo Tribunal Federal... 

 
O SENHOR MINISTRO MARCO BUZZI: Acompanho a Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Comissão. 
 
A SENHORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES: Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Acompanho a 

Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO: Acompanho a Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: Acompanho a 

Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA: Acompanho a Comissão. 
 
A SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA: Acompanho a 

Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO NEFI CORDEIRO: Acompanho a Comissão. 
 
O SENHOR. MINISTRO GURGEL DE FARIA: Acompanho a Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Aprovada a 

proposta da Comissão por maioria de votos. 
 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Sr. Presidente, seguindo, 
com rapidez pela questão do tempo, o habeas corpus é a mesma questão. Tudo o que nós 
decidimos para o mandado de segurança, se não houver oposição dos Colegas, vale para o 
habeas corpus.  Faço as mesmas adequações. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Então, 

aprovada a Proposta 22. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, 

procuramos adaptar a resolução que já existia com a jurisprudência mais recente e 
dominante do nosso Tribunal para atualizar o Regimento, agregando a ele mais poderes 
para o relator tirar da pauta da Corte Especial os casos que já são repetidos e 
manifestamente conhecidos pela Corte Especial quando se trata de homologação de 
sentença estrangeira e carta rogatória.  

As propostas sobre esse assunto trazidas pelo Ministro Felix Fischer foram 
analisadas por mim com os colegas da Comissão e as acolhemos inteiramente. Sua 
Excelência, com a experiência de quem já passou pela Presidência, pôde colher as 
situações mais recorrentes para agilizar os processos. Então, as suas sugestões ficam 
inteiramente acolhidas pela Comissão.   

Há também sugestões da Ministra Maria Thereza. Em relação às propostas 
de S. Exa., apenas em uma há divergência da Comissão, que é justamente o art. 216-H, § 
2º. Se os Colegas estiverem de acordo quanto ao mais, o tema com as propostas do 
Ministro Felix Fischer, incorporadas às da Comissão, ficariam acolhidas, salvo em relação 
ao 216-H, § 2º. A proposta da Ministra Maria Thereza é de supressão do § 2º.  

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Essa é uma 
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delas. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Tenho a impressão de que 

as demais, Ministra Maria Thereza, poderemos acolher.  
 
Objetivamente, Sr. Presidente, a proposta que a Comissão faz é esta: 

primeiro, a aprovação da emenda encaminhada pela Comissão, incorporando-se as 
sugestões do Ministro Felix Fischer. Destacando e incorporando, também, as sugestões da 
Ministra Maria Thereza. Destaca-se, apenas, o § 2º do art. 216-H, em que o Plenário 
precisará definir se está de acordo em conceder ao relator a possibilidade de, 
monocraticamente, decidir nas hipóteses em que já houver jurisprudência da Corte Especial 
a respeito do tema. Pode-se ainda cogitar colocar “jurisprudência consolidada da Corte a 
respeito do tema”. A proposta da Comissão é a aprovação da emenda encaminhada com 
esse destaque. 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Senhor 

Presidente, fiz várias observações à Comissão. Tenho várias, que não tive tempo de 
consolidar, porque vi que havia necessidade de fazer algumas adequações e não tive 
tempo, porque só agora fui apresentada à versão feita pelo Ministro Felix Fischer, que 
ontem me adiantou que estava preparando.  

Nas ponderações que fiz à Comissão, diante da complexidade e extensão da 
alteração, penso que seria melhor seja o projeto apreciado em uma próxima reunião, porque 
poderíamos incorporar, encaminhar e trabalhar isso, porque é um tema de altíssima 
complexidade que, a partir da Emenda n. 45, trouxe a competência para as sentenças 
estrangeiras e cartas rogatórias, e havia e há uma resolução que trata o assunto 
conjuntamente e a proposta aqui é separar.  

Só agora estou tendo conhecimento da sugestão do Ministro Felix Fischer, 
que, tenho certeza, trará excelentes contribuições. Só queria ter condição de checar com as 
alterações que eu mesma tinha anotado, mas que não tive tempo de consolidar.  

De início já lancei a minha dúvida da possibilidade de o relator decidir 
monocraticamente, mas, fora isso, haveria outras considerações. Mas, se acharem melhor... 

 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: O volume desse tipo de processo é 

muito grande, normalmente fácil, mas às vezes aparecem situações complexas e o volume 
é grande. Se o relator puder se livrar da parte que é bem simples, evita-se volume indo para 
os gabinetes.  

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Agora, se 

me fosse possível pedir vista para que eu possa confrontar com o que eu mesma fiz. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Vou 

consultar a Comissão sobre se adiaríamos ou se colocaríamos em votação e depois vou 
ouvir o Plenário, então.  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Sr. Presidente, 
acreditamos que tudo o que tínhamos para elaborar, da nossa parte, fizemos. Inclusive 
todas as sugestões que a Ministra Maria Thereza encaminhou foram acolhidas. O único 
ponto que ainda permanece e que acreditamos será o ponto da polêmica é se o relator pode 
ou não decidir monocraticamente. Talvez V. Exa. pudesse encaminhar a votação no sentido 
de aprovar ou não esse § 2º e depois a Ministra Maria Thereza pediria vista, sem problema. 
Votaríamos esse ponto, que é o mais polêmico, talvez.  

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Mas não 

posso pedir vista antes de destacar? 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Vossa Excelência pode 
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pedir vista a hora que quiser, no momento que quiser.  
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Gostaria de 

pedir vista. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Se a Ministra Maria 

Thereza pede vista, aguardamos, Senhor Presidente. Será que esse ponto apenas não 
poderíamos adiantar? 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Gostaria, se 

fosse possível, de não atropelar. Se pudéssemos aguardar. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Vamos aguardar, Senhor 

Presidente.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Vossa 

Excelência pede vista e trará na próxima sessão que iremos marcar, não é isso? 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Claro. 

Quando for marcado. Tenho as anotações aqui feitas. 
 
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN:  Já que a Ministra Maria 

Thereza pediu vista e evidentemente a vista inclui o § 2º, já deixo a minha sugestão no 
sentido de, por simetria ao que acabamos de votar, onde se fala: "Houver jurisprudência da 
Corte Especial", podermos dizer "jurisprudência consolidada." 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Isso já tinha 

dito também. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Já acolhido pela 

Comissão. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Pediu vista 

a Ministra Maria Thereza. Aguardam os demais.  
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, sobre 

o 32, que é o próximo, também só recebemos sugestões. Aqui é um ponto interessante, um 
ponto central para nós, porque achamos que, com as mudanças que estamos propondo na 
sistemática do agravo em recurso especial, achamos que estamos, a um só tempo, 
adaptando-nos ao novo sistema do Código de Processo civil, que aboliu o agravo de 
instrumento naqueles casos de subida do recurso especial, para tratá-lo como agravo em 
recurso especial e estamos acrescentando na proposta algumas ferramentas para que o 
relator possa, de maneira mais ágil, também agir quando se trata de matéria já consolidada, 
jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça. 

A nossa proposta, que segue os parâmetros da lei, agregou também a 
proposta que foi apresentada pela Ministra Laurita Vaz, nossa Vice-Presidente. Ficam 
incorporadas ao nosso texto. 

Há uma ponderação do Ministro Marco Buzzi no sentido de sugerir a redação 
original e exclusiva do CPC e, se eu estiver errado, S. Exa. me corrija, mas achamos que, 
se fossemos para ficar só no CPC, não necessitaria dilargar aqui o âmbito de atuação do 
relator nos casos em que o Regimento já autorizava. 

Então, aqui, para ferramenta do relator e do Nurer, achamos importantes as 
medidas que estão sendo propostas no sentido de agilizar o julgamento dos agravos e dos 
recursos especiais. 

Então, a Comissão encaminha em favor da aprovação das propostas, incluído 
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o texto da Ministra Laurita Vaz. 
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: E também da Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: As minhas 

observações, algumas, são muito próximas daquelas da Ministra Laurita Vaz. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Nós achamos que as de 

Vossa Excelência estariam incluídas nas da Ministra Laurita Vaz. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Converter o 

agravo e determinar a atuação como recurso especial, quando a matéria não for 
controvertida. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Achamos que a de Vossa 

Excelência está incluída lá. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Apenas 

acrescentei um “intempestivo” que não havia no da Ministra Laurita Vaz. E a jurisprudência é 
consolidada. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Porque o “intempestivo” 

não está na lei. Incluiríamos o “intempestivo”, consulto os Colegas da Comissão. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: E a 

jurisprudência consolidada. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Já ficou no texto 

“consolidada”. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Não estava 

aqui no texto “consolidada”, teria que colocar. 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Trocar o “dominante” por 

“consolidada”. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Todos estão 

de acordo? 
 
OS SENHORES MINISTROS FELIX FISCHER, NANCY ANDRIGHI, 

LAURITA VAZ, HUMBERTO MARTINS, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, HERMAN 
BENJAMIN, JORGE MUSSI, OG FERNANDES, LUIS FELIPE SALOMÃO, RAUL 
ARAÚJO, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, ISABEL GALLOTTI, ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, MARCO BUZZI, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
ASSUSETE MAGALHÃES, SÉRGIO KUKINA, MOURA RIBEIRO, REGINA HELENA 
COSTA, NEFI CORDEIRO e GURGEL DE FARIA: De acordo. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): O Plenário, 

por unanimidade, aprovou a Proposta de Emenda Regimental n. 32 nos termos do voto do 
Senhor Ministro Relator. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Sobre essa 

proposta, queria dar conhecimento ao Plenário de um ofício que recebi do Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil que é extremamente preocupante para o nosso Tribunal: 
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“Com os meus cumprimentos e reiterando os termos do Ofício 
n. 219 de 2011, este Conselho Federal tem a satisfação de dirigir-se a Vossa 
Excelência para propor, respeitosamente, alterações nesse Regimento. 

Em casos de pedido de vista requerido por Ministro que não 
seja o Relator, tornar-se-á obrigatória a devolução do feito pronto para 
julgamento no prazo de 30 dias, sob pena de trancamento da pauta de 
processos daquele Ministro requerente.  

E, na ocorrência de pedido de vista regimental, retirada de 
pauta ou pedido de adiamento requerido pelo Ministro Relator, fica o próprio 
obrigado a reinserir o feito pronto para julgamento na sessão imediatamente 
seguinte, sob pena de trancamento da pauta de processos daquele Ministro 
requerente.  

A propósito, as sugestões encaminhadas visam dar celeridade 
processual e segurança aos jurisdicionados, já que a atual sistemática vem 
causando seguidos prejuízos ao exercício da advocacia. 

Sendo que se apresenta cordialmente,  
Marcos Vinicius Furtado Côelho”. 

Todos sabemos que existem no Tribunal, hoje, pedidos de vista com mais de 
seis anos. Então, o Tribunal precisa encontrar uma solução para esse grave problema. Um 
processo ficar seis anos na mão de um relator é um desserviço ao país. 

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, peço a 

palavra para esclarecer o que motivou a Comissão, por delegação deste Tribunal Pleno, a 
apresentar essa proposta.  

Volto a dizer aos Colegas que estamos aqui em busca do melhor para o 
jurisdicionado, para a prestação da jurisdição, isso é o que nos move. 

Fizemos um levantamento nos últimos seis anos em termos de quantitativo de 
pedidos de vista, e eu apresentei esse quantitativo em separado para os Colegas apenas 
para que saibamos o tamanho do nosso problema, não há aqui nenhuma crítica, é apenas 
uma reflexão. Nós tivemos, no ano de 2009, 1.220 pedidos de vista; nós concluímos uma 
média de mil pedidos de vista por ano. Desses 4.613 pedidos de vista, ao longo de 2009, 
até hoje ainda existem 330 processos com prazo ultrapassado (o Regimento prevê o prazo 
de dez dias). 

Com essa média, de mil dias para cada pedido de vista, há um dado no item 
3 desse relatório que encaminhei ao exame dos eminentes Ministros que é bem sintomático 
na importância, eu diria que é emblemático, de que o nosso Tribunal se posicione sobre 
esse tema, porque nós temos que dar o exemplo para os demais tribunais. E tenho a 
impressão de que, na hora em que acertarmos o passo numa redação que seja adequada 
para todos, vamos sair fortalecidos dessa proposta para o nível nacional.  

Quando julgamos um REsp, são 303 dias em média para sua solução. 
Quando há um pedido de vista, esse número de dias, para aquele REsp em que o Ministro 
pediu vista, cresce para 1.323 dias, ou seja, mais de quatro vezes o tempo que demoraria 
um recurso normal para ser julgado, a média de um ano passa para três anos e meio. 

Fizemos também um levantamento do maior tempo decorrido com pedido de 
vista, mais de dois mil dias, e o menor tempo, de dois dias. Esses números, Senhor 
Presidente, que ainda são imprecisos porque não conseguimos elaborar, como deveríamos, 
uma tabela para estimular a nossa reflexão, neste momento concito os Colegas a refletir, 
sobre isso, se não temos que dar um exemplo eficiente para os demais tribunais a respeito 
do controle eficaz do prazo de vistas, sem que possamos ultrapassar a independência de 
cada ministro, porque prezamos muito a independência de cada juiz. O que eu apresento 
agora, Sr. Presidente, como estamos com o tempo esgotando, como temos dois pedidos de 
vista em outros procedimentos e como há a necessidade de a Comissão (e é isso que me 
disponho a fazer junto com os Colegas Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellize e Jorge 
Mussi) ouvir cada um dos Colegas da Corte no sentido de buscar uma redação que seja 
consenso. Claro que vai haver uma divergência aqui e outra ali, mas nós vamos ter, se 
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conferido pelo Plenário, um pouco mais de tempo, ou seja, na próxima sessão, que seria 
para deliberar sobre os dois pedidos de vista. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Pode ser 3 

de dezembro? 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Eu acho que podemos 

deixar isso para depois de fevereiro, Senhor Presidente. Vossa Excelência poderia ver uma 
data em fevereiro. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Três de 

dezembro, daqui a quinze dias. 
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Esse é um 

assunto que, como disse o Ministro Salomão, exige maior reflexão quanto aos critérios. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Ministra 

Maria Thereza, reflexão para processo com seis anos? Como é que nós vamos explicar isso 
à sociedade.  

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, eu acho 

importante o que V. Exa. está dizendo, mas, na primeira redação que está aqui, passa a ser 
punido o cidadão, não é o Ministro.  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Queria só esclarecer a 

redação. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Ministra 

Nancy, vai alterar.  
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Passa a ser punido porque, 

principalmente, ele fica obstado de julgar os outros processos. Então, penso que temos de 
raciocinar muito.  

Em segundo lugar, Senhor Presidente, experiência pessoal, tenho ligado para 
os Colegas, na minha espinhosa função de Corregedora, para pedir alguma coisa em 
relação ao excesso de prazo que chega à Corregedoria e tenho sido mal interpretada pelos 
Colegas.  

Então, eu pergunto, Senhor Presidente, se, na qualidade de Corregedora, eu 
ligo para pedir ao Colega isso, como é que o Presidente da Seção ou da Turma, que está 
todo dia com o Colega, vai ter condição de cobrar dele? Acho que a proposta do Ministro 
Salomão é excelente, porque essa primeira proposta me parece que acaba punindo os 
outros cidadãos, porque a sugestão é que o Ministro não possa mais julgar.  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Deixe-me só completar 

meu raciocínio. E estava querendo ouvir os Colegas em busca de uma redação. O Ministro 
Benjamim até propôs outra fórmula, que seria interessante, mexeria no prazo e permitiria 
que o presidente da sessão, terminado o prazo, comunicasse ao relator a data em que o 
processo voltaria a julgamento e ali, se ele não proferisse o voto, seguiria o julgamento.  

 
A SENHOR MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Essa foi a proposta quando eu 

era a relatora do Regimento Interno, que estava pronto. Sobre essa matéria, Senhor 
Presidente, também lá há muitas sugestões. Eu acho que poderíamos agregar, e a linha é 
essa.  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Só para completar meu 
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raciocínio, eu pergunto o seguinte: se Vossa Excelência consulta o Plenário, e todos acham 
importante regular essa matéria, se o Plenário diz que é importante regular, nós vamos de 
um a um e buscamos o consenso.  

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Todos estão 

de acordo que essa matéria é extremamente urgente e precisamos regulamentar? Todos de 
acordo.  

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Claro que 

nós precisamos regulamentar, mas precisa saber a fórmula de como fazê-lo. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): O dia 3 fica 

muito próximo. Quem sabe, no dia 17 de dezembro, na última sessão do ano, para darmos 
uma satisfação à sociedade, à advocacia brasileira. Antes do final do ano. Todos estão de 
acordo, então?  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Que horas, Senhor 

Presidente?  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Às 13 horas, 

antes da Corte.  
 
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhor Presidente, o art. 162 do 

nosso Regimento Interno já estabelece um prazo para o cumprimento. É preciso ter certo 
cuidado para que nós não estabeleçamos outro prazo que também não seja cumprido. Não 
sei se nós faríamos isso como um gesto de cidadania ou um gesto de concretude. Essa que 
é a diferença. Então, é possível que esse dia avençado não seja ainda adequado. 
Parabenizo aqui o Ministro Salomão e o grupo por toda a obra, sabemos como é difícil 
trabalhar isso dentro do Tribunal. Penso que o ideal talvez seja, primeiro, uma consulta 
individual para coletar os dados e, a partir daí, consolidar. Não sei dizer se quinze dias são 
suficientes.  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Se nós não conseguirmos, 

nós chegaremos no dia 17 e falaremos: não conseguimos um consenso.  
 
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Vossa Excelência considera essa 

possibilidade?  
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Claro, à exaustão vamos 

tentar um consenso. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Com os 

agradecimentos a todos e principalmente aos membros da Comissão, quero, também, dar 
uma notícia triste ao Plenário. Acaba de falecer o Ministro Adhemar Maciel, que integrou 
este Tribunal durante muitos anos. 

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Nossas condolências. Senhor 

Presidente. Vossa Excelência me permite? 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Pois não. 
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: O que vou falar é com muita 

amorosidade e muita atenção e amizade a cada Colega.  
Existiu até um determinado tempo aqui no Tribunal um comportamento 

altamente respeitoso em relação aos ministros de não adentrar o gabinete do ministro 
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tirando assessores. Isso está acontecendo, Senhor Presidente, com muita frequência. Eu 
queria pedir aos Colegas para mantermos essa ordem de cortesia e lhaneza de, pelo 
menos, o ministro telefonar ao Colega. Acho que essa é uma regra de boa convivência que 
devemos manter. Todos nós sabemos o quanto é difícil treinar funcionários. Então, eu 
pediria, Senhor Presidente, que Vossa Excelência concitasse a todos para que, com a maior 
amizade – somos uma família –, nós nos comportássemos dessa maneira. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Às vezes, o 

que está acontecendo – já expliquei a Vossa Excelência – é que o funcionário sai do 
gabinete do Colega, vai ao seu gabinete e se oferece... 

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, não tem 

problema, mas um telefonema prévio do ministro... O que o funcionário diz para mim não é 
relevante, Senhor Presidente. O relevante é que o Ministro, o meu Colega, a minha família 
de trabalho levante o telefone e diga: Olha, está aqui um ex-funcionário seu. É verdade? 
Está certo? Não está certo? Só isso, para termos paz e amizade aqui dentro. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Pronto. 

Todos se comprometem a partir de hoje. Garanto por todos.  
Eu queria convidar todos os Colegas para, às 17h30, estarem presentes no 

auditório externo para assistir à palestra do Presidente do Tribunal de Contas da União, que 
vai abordar o tema 'Governança pública'. Vai trazer dados preocupantes do sistema público 
do nosso país. Obrigado. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Senhores 

Ministros, declaro encerrada a sessão. 
 
Encerrou-se a sessão às quatorze horas e vinte e cinco minutos. 
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