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PLENÁRIO 
 

ATA DA SESSÃO 
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO  

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Às treze horas e vinte e oito minutos do dia dezessete de dezembro de dois 
mil e quatorze, na sala de sessões plenárias 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, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Isabel Gallotti, 
Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Marco Buzzi, Marco 
Aurélio Bellizze, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, 
Rogério Schietti, Nefi Cordeiro e Gurgel de Faria. Ausentes, justificadamente, os Ministros 
João Otávio de Noronha, Napoleão Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques. 

 
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: Eminente Presidente, 
eminentes Colegas, nós voltamos hoje para apreciar as pendências em relação às 
modificações regimentais.  

Em primeiro lugar, Presidente, quero reiterar ao Plenário, em nome da 
Comissão integrada pelos Ministros Jorge Mussi, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio 
Bellizze, o agradecimento à confiança que o Plenário nos dispensa, certos de que a ideia 
é atualizar o Regimento, ouvindo todo o Plenário, porque atuamos por delegação do 
Plenário, obtemos ferramentas para agilizar a prestação jurisdicional com mira no 
interesse público. Portanto, eminentes Colegas, essas primeiras palavras, em nome dos 
integrantes da Comissão, são de agradecimento pela confiança e também pela delegação 
que nos concedem no trabalho de modernizar e agilizar a prestação jurisdicional. 

 De antemão, apresentamos nossas escusas se não conseguimos 
traduzir, em algum momento, o sentimento do Plenário. A nossa ideia foi colher as 
melhores sugestões, obter os melhores caminhos, mas nem sempre isso é possível, obra 
humana que é.  

PROPOSTA DE EMENDA REGIMENTAL N. 31 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, na 
outra assentada, havíamos combinado que, para o encaminhamento das emendas que 
hoje se apresentam, ouviríamos cada integrante desta Corte para obter, 
consensualmente, as melhores propostas. E assim fizemos. Dividimos entre nós o 
trabalho de ouvir cada um isoladamente ou em grupo e colhemos o que seria a melhor 
proposta em relação à primeira alteração que hoje examinamos, o Projeto de Emenda 
Regimental n. 31.  
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 Após ouvir os Colegas, acolhemos a proposta do nosso decano, Ministro 
Felix Fischer, com poucos adendos, que passo a explicar sucintamente: em relação à 
proposta original do decano, acrescentamos que o Ministro que desejar, diante do pedido 
de vista, pode continuar, se considerar-se habilitado a fazê-lo, a votar – o que é a regra 
hoje do Regimento – e entendemos manter essa regra. Ampliamos o prazo originalmente 
proposto para o pedido de vista de trinta para sessenta dias, prorrogáveis por trinta dias 
a requerimento do Ministro, submetendo ao seu Colegiado, e também diante do que 
discutimos: findo esse prazo de sessenta ou, se prorrogar, noventa dias, prossegue o 
julgamento na sessão subsequente com ou sem o voto-vista.  

 Os §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º foram renumerados. Acrescentamos o §1º à 
proposta do Ministro Felix Fischer. A proposta surgiu nas oitivas que fizemos: a 
prorrogação de trinta dias e também a perspectiva de que o prazo fique suspenso no 
período de recesso e férias coletivas. Essa é a proposta que submetemos ao Colegiado, 
Senhor Presidente.  

 E há uma regra de transição, Senhor Presidente, o art. 2º. Ela não 
integra o próprio Regimento, é uma regra para os pedidos de vista formulados até a data 
da publicação da emenda, contam-se 120 dias para a sua devolução, conforme as regras 
antes discriminadas.  

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, gostaria 
de fazer uma indagação ao Ministro Luis Felipe Salomão. Está expresso no caput: “Nos 
julgamentos, o pedido de vista não impede votem os Ministros que se tenham por 
habilitados a fazê-lo, e o Ministro que o formular restituirá os autos...”. Estamos usando 
sempre a palavra "autos" quando, na verdade, não temos mais autos. Talvez fosse bom 
modernizar pelo processo eletrônico, então: “e que lhe forem disponibilizados”. Com o 
processo eletrônico, a disponibilização é imediata.  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Preferimos, Ministra 
Nancy, se eu estiver enganado, os Colegas me corrijam, manter a redação que hoje 
consta dessa primeira parte, porque, ainda que sejam “autos decorrentes do processo 
eletrônico”, são autos. Optamos por manter a regra sugerida pelo Ministro Fischer de que 
o prazo só começa a contar a partir da disponibilização, porque isso é encargo da própria 
Secretaria do Órgão Julgador. Eles é que vão fazer a remessa ao gabinete do Ministro e é 
a partir da certidão dos autos que corre o prazo, porque pode haver alguma divergência 
ou diligência a ser cumprida antes da remessa dos autos; então, o que conta é a certidão 
no cartório. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Eu acho burocrático, mas 
se a maioria pretende assim. Acho que, se estamos alterando, é para modernizar 
efetivamente. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não nos opomos a que 
se suprima isso.  

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Pela ampliação do prazo 
para sessenta dias, subentende-se que quem pediu vista deve ter o seu cuidado, saber 
que está com o processo com vista. Ele sabe desde o momento da sessão, no momento 
em que pede vistas. Então, ainda vamos esperar que seja disponibilizado, daí vai 
acontecer... 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Na hora 
em que pede vista, ele está sabendo que está com a vista. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Acho que isso já aumenta 
muito, vai carecer de uma certidão da Secretaria... 
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O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: A proposta de Vossa 
Excelência é suprimir o "a contar" até "disponibilizar"? 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Tiraria essa expressão 
"sessenta dias, devendo prosseguir o julgamento do feito na sessão subsequente". 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Nada a opor, 
Presidente. 

O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Na prática, muitas vezes, o 
relator quer dar retoques no voto, então a disponibilidade não é imediata. Isso não 
acontece sempre, não. Acho que a redação como está não é burocrática. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Na hora 
em que profere o voto, já fica no computador, já fica gravado no sistema, não é, 
Ministra? 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Está gravado, já está 
disponível. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Para não 
burocratizar mais ainda. Ministro Salomão, acolhe essa proposta?  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Presidente, o Plenário 
pode resolver qual a melhor. Não temos nada a opor, acolhemos porque achamos que 
tem que ter... 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, acho 
que a questão posta pelo Ministro Fischer pode ser resolvida, se houver esse atraso, pelo 
§ 1º. Ele faz o requerimento fundamentado, mas vamos tirar a burocratização. 

O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Na prática, tem que ser do 
momento em que tem condição de fazer o voto. Pode haver algum problema, aí sim 
burocrático, que o impeça de fazer o voto. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): O § 1º 
diz o seguinte: "O prazo a que se refere poderá ser prorrogado por mais 30 dias”, quer 
dizer, se o relator não recebeu o voto do colega, ele pode pedir prorrogação. É isso que a 
Ministra Nancy Andrighi está dizendo; realmente simplifica. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Essa previsão de 
prorrogação é para processos excessivamente complicados. 

 Queria ponderar, Ministra Nancy Andrighi, que a expressão "autos" 
não traz, necessariamente, a vinculação a autos físicos. Os autos são eletrônicos 
também. Não vejo prejuízo, porque ainda temos um bom número de processos físicos.  

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Mas eu não estou brigando 
com a linguagem “autos”. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Não? Porque eu entendi 
que era para... 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Só quer que suprima "a 
contar". Senhor Presidente, talvez Vossa Excelência possa colher a manifestação.  

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Senhor 
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Presidente, eu tenho uma observação a fazer. Recebi a minuta final, vamos dizer assim, 
eu havia percebido que já havia sido encaminhada a minuta anterior proposta pela 
Ministra Nancy, quando Presidente da Comissão.  

 Está no § 3º do Regimento, e a Ministra havia proposto uma nova 
redação quando, para efeito do quórum ou desempate na votação, for necessário o voto 
do ministro, e na redação da Comissão, que reproduz o que hoje tem, “nas condições do  
parágrafo anterior”. A Ministra Nancy havia sugerido, parece-me, uma redação melhor: 
quem não tenha assistido à leitura do relatório, esta será renovada, bem como a 
sustentação oral. Porque o voto do ministro nas condições do parágrafo anterior pode 
ser: não participará do julgamento quem não tenha assistido ao relatório, salvo se se 
declarar habilitado. Parece que a redação dada pela Ministra Nancy ficaria mais clara. 
Mas não é uma questão de vida ou morte. A sugestão anterior tornaria mais claro o 
entendimento do artigo, não mudaria o conteúdo.  

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): O 
Ministro Salomão acolhe a sugestão da Ministra Nancy?  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, 
peço a V.Exa. que consulte o Plenário.  

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Sim, 
exatamente. Vossa Excelência acolhe já?  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não. Essa que a 
Ministra Maria Thereza trouxe nós não debatemos na Comissão porque as regras de 
preenchimento do quórum nós preferimos não alterar, manter a regra regimental.  

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Não, não, é a questão da 
redação.  

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: É só 
redação. Não muda o entendimento. Na redação atual consta: "nas condições do 
parágrafo anterior". Não deixa claro. A Ministra Nancy foi mais explícita: “O voto do 
ministro que não tenha assistido à leitura do relatório, esta será renovada bem como a 
sustentação”. 

 A redação da Ministra Nancy no que hoje seria o § 5º: "se, para efeito 
do quórum ou desempate na votação, for necessário o voto de ministro que não tenha 
assistido à leitura do relatório, esta será renovada, bem como a sustentação oral, salvo 
se o ministro se declarar habilitado a votar". Essa era a redação proposta pela Ministra 
Nancy.  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não tenho dificuldade 
em acolher essa proposta. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor Presidente, essa 
redação inclui a sustentação oral?  

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Sim.  

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Relatório, bem como a 
sustentação oral.  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não muda nada.  

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Só estou perguntando 
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porque esse é um tema recorrente na Corte Especial, na Primeira Seção, na Segunda 
Turma, e sou favorável a que se esclareça mesmo, porque só se faz menção ao relatório, 
e não à sustentação oral.  

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Quem 
acolhe a proposta da Comissão com a modificação feita pela Senhora Ministra Nancy 
Andrighi?  

O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Com a Comissão. 

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

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Como ficou a questão do 
termo “disponibilizado”?  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, a 
Ministra Nancy propõe que seja excluída a expressão: "a contar do momento em que os 
autos forem disponibilizados". Vossa Excelência colhe os votos, se inclui ou se não inclui.  

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS: E a Comissão mantém?  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não. A proposta da 
Comissão está aqui.  

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): A dela é 
que suprima. Ministro Fischer votou com a Comissão?  

O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Com a Comissão. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Ministra 
Laurita, com a Comissão?  

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

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA): Ministra Nancy, suprime?  

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, fiz uma 
proposta, mas isso não é, usando a expressão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
vida ou morte. O que se quer é a colaboração de todos para melhorar.  

 Estou de acordo com a Comissão. Se não quiserem tirar, não tem 
problema nenhum.  

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS: Voto com a Comissão. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Para 
mim, é indiferente. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Voto com a Comissão. 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhor Presidente, tenho um 
ponto de vista distinto. Peço licença aos Colegas para me manifestar a respeito desse 
artigo.  
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 Eu sou contra a modificação do art. 162 e explico o porquê. A atual 
redação estabelece prazo de dez dias para o pedido de vista. Então, seja qual for, sob o 
aspecto do tempo, a proposta de modificação, nós estamos piorando, porque os dez dias, 
serão trinta, sessenta, noventa, 120. E, na maioria dos casos, aquilo que não se cumpre 
em dez dias, eventualmente não se cumprirá em trinta, sessenta, noventa, 120. Por quê? 
Não pela negligência ou falta de diligência do relator, não é esse o caso; é porque 
sabemos que há processos com quinze, dezesseis volumes. Nesse sentido, por um lado, 
vamos alterar para uma situação francamente pior. 

 E a alternativa para o art. 162, que, aliás, já foi posta em prática por 
Vossa Excelência junto à Comissão que está estabelecendo as normas presidida pelo 
Ministro Paulo. Qual é a alteração? Chama-se gerenciamento. O sistema eletrônico do 
Superior Tribunal de Justiça permite a cada um de nós ter um valor infinito de 
informações. Em outras palavras, qualquer informação que desejarmos sobre o 
andamento de processo, prazo, prioridade, enfim, seja qual for o critério, o sistema 
eletrônico já permite o conhecimento do que desejamos ou de que temos necessidade e, 
se não tiver, o próprio setor de informática tem condições de adequar uma necessidade 
do gabinete. 

 O que nos falta efetivamente? Planejamento e gerenciamento de 
gabinete. De que forma? A culpa é nossa mesmo, de certa forma. Porque não temos 
ainda, como magistrados, a cultura do gerenciamento. Repito a pergunta que fiz há 
algum tempo: o STJ tem a melhor biblioteca de Direito do Distrito Federal, quantos livros 
temos de Administração? Penso que nenhum. Não fomos formados por isso, não temos 
essa cultura. Imagino que seria mais objetivo que a Presidência, com a sua visão 
administrativa, tal como já fez em relação ao recurso repetitivo, auxilie o gabinete do 
ministro no sentido de dotá-lo de informações mais próximas, já que ele não tem a 
cultura ou o gosto de acompanhar o status do seu gabinete de forma amiúde, para que o 
faça com mais frequência e com mais dados. 

 É somente por isso, Ministro Luis Felipe Salomão. Tenho concordado 
com tudo quanto à proposta do Regimento Interno, mas acho que, nesse específico caso, 
peço desculpas pelo que vou dizer, poderemos passar urbi et orbi um atestado de 
hipocrisia. A hipocrisia é uma concessão que o vício concede à virtude. Peço desculpas, 
posso estar equivocado. Mas acho que ninguém melhor do que o atual administrador 
para ter o sentimento do gerenciamento da Casa, que nos permita dizer: “neste 
processo, o prazo é de dez dias”. Vossa Excelência tem essa informação. Mas nós 
estamos nos dispondo à informação: “O senhor passou isso de quinze. De vinte. De 
trinta. De quarenta. O senhor tem tantos processos de repetitivos que já foram julgados 
e estão no gabinete, faltando dar cumprimento”. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Eu vou 
lhe delegar essa missão. 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Eu não tenho jeito para 
gerenciamento.  

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Fica difícil 
cobrar um colega. 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Não é cobrar, Senhor 
Presidente, Vossa Excelência, quando faz isso, está cobrando de todos nós um 
posicionamento a respeito dessa matéria. Quem tem que cobrar é alguém que entenda 
de gerenciamento, de administração. E quem pode dotar desse instrumento os gabinetes 
é o Presidente. Não estou dizendo que seja eu ou que Vossa Excelência vai fazer. Mas, se 
eu estivesse sentado nessa cadeira, o que eu faria? Colocaria a estrutura que a 
Presidência tem para dotar os ministros de informações sensíveis para o andamento do 
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processo. Quantos recursos repetitivos nós já tivemos julgados, entre os muitos que 
temos? E à mercê do grupo presidido pelo Ministro Paulo, tive o cuidado de verificar o 
que foi julgado e o que eu posso tocar. Então, isso é trabalho de gerenciamento. Mas aí 
foi uma missão específica em relação a repetitivo.  

 O gerenciamento geral de informações ao ministro, por exemplo... 
Vossa Excelência já vinha fazendo, Ministro Fischer, um trabalho muito bom de meio 
ambiente. Nós temos conhecimento de meio ambiente? Nós pouco sabemos do assunto. 
Há uma pessoa que gerencia esse trabalho e informa os ministros para que possam 
produzir melhor. Eu não sabia que a minha impressora imprimia frente e verso e que, se 
eu fizesse isso, economizaria 50% de papel.  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, 
gostaria de relembrar alguns números. O julgamento de um recurso especial, hoje, no 
Superior Tribunal de Justiça leva em média um ano; porém, quando há pedido de vista, 
ele passa para quase cinco anos. Então, se fosse fácil... Claro que estamos estabelecendo 
uma autolimitação e isso, pelo que eu colhi dos Colegas, é uma proposta inovadora. 
Nenhum outro tribunal se dispôs a isso. São os novos tempos e os novos desafios que 
nós todos nos impomos. Eu compreendo a posição de Vossa Excelência.  

 Agora, para ter um gerenciamento e a ferramenta que o presidente 
poderia dispor, seja o presidente do órgão julgador seja o do tribunal, é preciso ter a 
consequência.  

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Ministro Salomão, a 
consequência já tem no que está posto. Veja, por exemplo, o § 3º e o § 4º da redação 
do art. 162 atual, a que Vossa Excelência dá outra redação, atualizada, mas estabelecem 
hipóteses, consequências em relação ao fato de o ministro que estiver com o processo de 
vista não comparecer: ainda que sem esse voto do ministro que não comparecer, se a 
decisão já estiver formulada majoritariamente, ela pode ser deliberada. Então, já tem, é 
só observar.  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: O julgamento não 
conclui, Ministro Og Fernandes.  

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Claro que conclui, Ministro 
Salomão: § 4º: "Se o Ministro que houver comparecido ao início do julgamento e que 
ainda não tiver votado estiver ausente, o seu voto será dispensado desde que obtidos 
suficientes votos concordantes sobre todas as questões". Ministro Salomão, repito, 
estamos dando a alteração moderna para piorar. Aquilo que se cobrava em dez dias vai 
ser cobrado em noventa, em 120. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Só que 
agora o processo será julgado. Há pedido de vista com cinco, seis anos, Ministro Og. 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Se não é implementado, não é 
por força regimental. É porque falta alguém que cobre daquele que pede vista que o 
cumpra, porque está aqui.  

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, essa 
regra, data maxima venia, está no art. 162 atual, só que ela nunca foi cumprida. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não, Ministra, desculpe, 
não vale para vista. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: O final do art. 162 é 
exatamente o que o Ministro Og acaba de dizer. 



Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 3 fev. 2015. 
 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Mas não vale para 
vista, Ministra. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Mas ele trata 
especificamente. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não trata de 
julgamento iniciado, mas de processo de que o ministro não participou; se tivesse isso, 
não haveria processo com cinco anos. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Bom, se 
os Colegas me permitirem – sou mero delegatário do Plenário, acho que assim deve ser o 
papel do Presidente –, pedirei aos que vão divergir que se manifestem e que os outros já 
se manifestem de acordo. Mais alguma divergência? 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, essa é 
uma questão que merece toda reflexão, data maxima venia. Desculpe a forma que estou 
colocando, mas acho que cabe todos os ministros que tiverem divergência falarem 
longamente sobre isso, porque essa é uma questão importantíssima para nós; é um 
sofrimento de anos. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Ministra 
Nancy, estou pedindo aos que vão divergir que se manifestem e aos que estão de acordo 
que o digam. Porque, senão, vamos nos alongar muito. Alguma divergência mais?  

A SENHORA MINISTRA ISABEL GALLOTTI: Senhor Presidente, peço 
vênia à Comissão de Regimento para aderir à divergência iniciada pelo Ministro Og. É 
salutar a iniciativa de discutir na Corte a questão do tempo que se demora para trazer 
um voto-vista. Penso que esse tempo é resultado da crise que assola o Superior Tribunal 
de Justiça, dos mais de trezentos mil processos que o Tribunal recebe por ano e da 
necessidade de uma reforma constitucional que permita fazer chegar a este Tribunal 
realmente as causas de repercussão, de relevância.  

 Pedimos vista nos processos e o fazemos não em processos que 
merecem a aplicação de súmulas, de óbices, de não conhecimento, de inépcia, de 
recurso. Pedimos vista dos processos em que há questões de Direito federal que 
demandam reflexão, uniformização e uma atenção cuidadosa do Tribunal, cuja missão é 
uniformizar a interpretação do Direito federal. 

 Penso, portanto, que, diante da circunstância de um ministro não 
cumprir um prazo que já está na lei e no Regimento, não é salutar que se institua outro 
prazo mais elastecido, como bem diz o Ministro Og, sem a segurança de que poderá ser 
cumprido. Se não for cumprido, a consequência prevista é que o ministro presidente 
convocará o início da sessão de julgamento, mas prevê a possibilidade de pedido de 
prorrogação do prazo para vista, sem essa limitação de que será só uma prorrogação e 
por mais trinta dias. A prorrogação da lei não tem essa limitação.  

 E quanto a esse prazo elastecido, por essa proposta de reforma do 
Regimento, ainda assim não sei se será cumprido, dada a avalanche de processos que se 
avoluma no Superior Tribunal de Justiça e a importância de que se emita um juízo 
fundamentado, sobretudo porque julgamos processos repetitivos e, depois de assentadas 
interpretações repetitivas, o processo não volta mais ao STJ nem em agravo de 
instrumento, porque são julgados como agravos regimentais no tribunal de origem.  

 Penso que a consequência que dá hoje o Regimento à necessidade de 
prosseguir um julgamento com ou sem voto-vista é que um juiz que não possa cumprir 
esse prazo de sessenta dias e mais a prorrogação de trinta dias terá que produzir um 
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voto para uniformizar uma questão de Direito federal com todas as consequências que 
isso traz nos tribunais de origem, sem ter tido tempo de amadurecer a questão, ou então 
eximir-se de proferir um voto. Isso não pode ser uma sanção ao ministro. É dever do 
ministro proferir voto e, se ele não o profere, a ausência daquele voto recai sobre o 
jurisdicionado. 

 Aqui, ao contrário do que ocorre no Parlamento, o ministro não pode se 
abster de votar porque não teve condição de produzir um voto com a reflexão suficiente. 

 Indago o que vai acontecer: se se prescindir desse voto porque os 
outros membros do órgão colegiado estão de acordo, menos mal, haverá só um ministro 
que não votou. Mas, se houver uma circunstância de empate ou de falta de quórum, uma 
vez que o ministro gastou os noventa dias e não votou, o que acontece? Convoca-se 
ministro de outra Turma, porque aquele já gastou os noventa dias e não conseguiu 
proferir o voto, ou se reabre o prazo para o ministro porque o voto dele passou a ser 
necessário uma vez que houve empate na votação? 

 Então, penso, data maxima venia, que a questão é de sobrecarga de 
volume de processo do Tribunal. São precisamente os votos-vista aqueles que, muitas 
vezes, contribuem para um amadurecimento de questões que transcendem o interesse 
das partes. Aumentar o prazo previsto em lei pode trazer essa consequência de 
transformar um voto que deveria ser um dever legal do juiz em prol do jurisdicionado em 
voto facultativo ou, então, obrigar o juiz a proferir um voto menos amadurecido. 

 Portanto, peço a máxima vênia para aderir à divergência iniciada pelo 
Ministro Og e votar contra esta proposta de emenda. 

O SENHOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Senhor Presidente, 
dou uma sugestão, considerando o que o Ministro Og falou: a área de informática pode 
criar um sistema para mandar um e-mail ao gabinete avisando que já decorreram trinta 
dias. Eventualmente, ao final do prazo, manda um novo e-mail ao gabinete e talvez ao 
presidente da Turma, porque é uma forma de controle, é isso que o Ministro Og falou. 
Pelo menos, não há o risco de cair no esquecimento e ficar perdido. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: A 
indagação que fica é a seguinte: partindo-se do pressuposto do que disse o Ministro Og 
sobre gerenciamento e do que disse o Ministro Sebastião, depois de trinta dias faz uma 
comunicação, será que seria o caso de dizer que, vencido um prazo qualquer que seja, 
vai se dar continuidade, como disse a Ministra Isabel, ao julgamento sem o voto do 
ministro? 

 Acho que há ponderações razoáveis. A primeira, do Senhor Ministro Og 
Fernandes: se estamos apregoando algo melhor, quando, na verdade, estamos dando 
elasticidade bem grande àquilo que hoje existe no Regimento.  

 Se a questão é de gerenciamento, será que podemos estabelecer o 
gerenciamento sugerido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, mas que isso não importe 
em dar sequência ao julgamento sem o voto-vista? Porque há – concordo com a Senhora 
Ministra Isabel Gallotti – uma série de complicações.  

 Vamos imaginar que – não tinha me ocorrido a hipótese – o ministro 
seguinte também peça vista e não devolva os autos. Como fica? Eu também tenho essa 
preocupação. Porque aí, se for o caso, Senhor Ministro, talvez eu peça vênia para aderir 
à divergência do SENHOR Ministro Og Fernandes, que seja o caso de gerenciamento. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Mais 
alguma divergência? 
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O SENHOR MINISTRO MARCO BUZZI: Senhor Presidente, eminentes 
pares, faço uma indagação a Vossas Excelências e peço perdão porque talvez eu não 
tenha compreendido bem. A sistemática que Vossa Excelência irá utilizar, agora, na 
votação dessa matéria é por ministro? Ou Vossa Excelência irá dividir a votação entre 
aqueles que são contrários ou a favor, simplesmente? 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Acho que, 
para ser mais rápido, os que são contra e os que são a favor. 

O SENHOR MINISTRO MARCO BUZZI: Então, se Vossa Excelência 
permitir, como não haverá a coleta de votos por ministro, eu gostaria de me manifestar. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Claro. 

O SENHOR MINISTRO MARCO BUZZI: Eu já remeti o material ao 
eminente Ministro Luis Felipe Salomão e, nesse material que encaminhei, o qual não sei 
se foi repassado a todos os Colegas, faço uma ponderação sobre ato normativo primário 
e ato normativo secundário e digo que, ao estabelecer um prazo, seja qual for, de dias 
para restituição dos autos ao presidente e, por conseguinte, prosseguir o julgamento do 
feito, o projeto amplia o prazo estabelecido no art. 555, § 2º, do CPC. Qual é o prazo? 
Ele é expresso, são dez dias. E, nesse contexto, ao aumentar o prazo de lei processual, 
poder-se-á indagar, em que pese o ato normativo primário e o ato normativo secundário, 
doravante, acerca da legalidade, porquanto determina o art. 22, I, da Constituição 
Federal, que compete privativamente à União legislar sobre regra de direito processual.  

 No art. 162 do Regimento Interno, penso como o Ministro Og 
Fernandes, não há o que alterar. Temos que fazer como ponderou a Ministra Maria 
Thereza, salvo meu equívoco. E não só nisso, eminentes Pares. Talvez agora não seja o 
momento, mas há outros assuntos que precisamos gerenciar, talvez, não digo melhor, 
mas um pouco mais adequadamente. 

 Aqui faço todas essas ponderações, mas, como me comprometi 
moralmente com o Ministro Salomão, e volto a assumir agora, publicamente, um 
compromisso sim de adotarmos alguma medida para que os processos tenham o seu 
trâmite agilizado, dou-me ao direito, e peço perdão a todos os senhores por fazer essa 
fala, de dar o meu pensamento.  

 Penso, rigorosamente, como o Ministro Og Fernandes também o fez, 
mas, ainda assim, acompanho a proposta estudada, apresentada, porque é uma 
alternativa a esse volume imenso de processos que temos e ao trâmite processual que 
hoje em dia é utilizado na Casa. Por mais paradoxal que seja a minha manifestação faço 
essa ponderação com todo o respeito.                           

 Acompanho a comissão com essas ressalvas.  

 A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Eu só 
fiquei com dúvida a respeito da pergunta do Ministro Sebastião Reis Júnior, se a proposta 
seria de então gerenciar. 

O SENHOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Gostaria de dar uma 
sugestão: já que temos prazos, acho que até para ajudar o gerenciamento de cada 
gabinete, podemos ter um sistema de alerta quanto aos dias já decorridos. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Ele 
sugere que a informática avise. 

 O SENHOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: É só uma sugestão 
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para a área de informática estudar e ver, inclusive, se isso é possível. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Não há 
mais divergência, então eu posso anunciar como vencidos os Ministros Og Fernandes e 
Isabel Gallotti, acolhida a proposta da Comissão por maioria?  

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Só faço a 
ressalva de que o Ministro Og Fernandes está correto no seu raciocínio. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, pode 
acolher o gerenciamento de que ele está falando. Para aperfeiçoar o nosso Regimento, 
nós acolhemos o gerenciamento. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Boa ideia, Senhora 
Ministra Nancy Andrighi. Está acolhida a proposta de gerenciamento. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Podemos. 
Aprovada, então, a Proposta de Emenda 31. 

PROPOSTA DE EMENDA REGIMENTAL N. 33 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, a 
Proposta n. 33 trata do prazo para a publicação do resultado do julgamento e a lavratura 
do acórdão. 

 Nesse ponto, embora achássemos, de início, que uma proposta 
complementa a outra, houve a ponderação de alguns Colegas de que essa proposta não 
constava originariamente da pauta passada e, de fato, não constava. Como pretendemos 
sempre buscar, respeitado o entendimento de cada Colega, o consenso – porque 
atuamos por delegação do Plenário, o que fazemos é fornecer ferramentas para todos 
atuarem –, propomos o adiamento do exame dessa proposta, vamos buscar um 
consenso em relação a ela.  

 Traremos em fevereiro, junto com o regramento dos recursos 
repetitivos e, além desses, vamos tratar de outros pontos regimentais, Incluiremos esse 
exame depois de ouvir mais pormenorizadamente os Colegas. Propomos o adiamento 
para a próxima sessão.  

PROPOSTA DE EMENDA REGIMENTAL N. 29 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, a 
Proposta de Emenda Regimental n. 29 trata da forma de inserir no Regimento a disciplina 
da homologação de sentença estrangeira e o exequatur, homologação de sentença 
estrangeira ou carta rogatória.  

 Há uma proposta originária da Comissão, depois aperfeiçoada pelo 
nosso decano, Ministro Fischer, que nós, da Comissão, acolhemos, fizemos apenas 
algumas modificações em relação ao vernáculo. 

 Apenas há um ponto na página 8 que nós acrescentamos: quando ele 
permite que haja decisão monocrática do relator, nós entendemos que ele só pode fazê-
lo com base em jurisprudência consolidada da Corte Especial. Acreditamos que, com isso, 
haverá uma redução do trabalho na Corte. Todos que estamos lá sabemos que muitas 
dessas sentenças contestadas tomam muito tempo e, afinal de contas, são meramente 
homologatórias no Plenário, por isso concordamos com essa ideia de que o relator pode 
monocraticamente decidir quando há jurisprudência consolidada. 
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 Então, o ponto da divergência em relação à proposta da Ministra Maria 
Thereza, que começa a partir da fl. 11, é que ela renumera os dispositivos, porque, 
justamente, pensa que não cabe a decisão monocrática do relator nas sentenças 
estrangeiras contestadas. O que está fundamentalmente em discussão é o art. 216-K, 
proposto pelo Ministro Fischer, p. 8, em que a Ministra Maria Thereza – destaco esse 
ponto – entende que não cabe a decisão monocrática.  

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: É que 
pedi vista na última sessão e fiz encaminhar à Comissão uma proposta, trabalhamos em 
conjunto com o Ministro Felix Fischer no aperfeiçoamento da proposta que havia sido 
apresentada e apenas dois foram os pontos em que não chegamos ao consenso.  

 O art. 216-E diz o seguinte:  

Se a petição inicial não preencher os requisitos exigidos 
nos artigos anteriores ou apresentar defeitos ou irregularidades que 
dificultem o julgamento do mérito, o Presidente assinará prazo razoável 
para que o requerente a emende ou complete.  

Parágrafo único. Se intimado, o requerente ou seu 
procurador não promover no prazo assinalado, ato ou diligência que for 
determinada no curso do processo, será este arquivado pelo Presidente 
ou pelo Relator conforme o caso. 

 É que, neste momento, quando ainda em sede de petição inicial para a 
emenda, não haveria distribuição para o relator, o qual só recebe o processo se for 
contestada. Então, antigamente, ou até hoje em vigor, a questão é saber se, não 
atendida, por exemplo, uma tradução, o presidente teria que extinguir o processo porque 
não restou emendada ou atendido aquele requisito ou se ele poderia arquivar. A ideia 
trazida pelo Ministro Fischer é a seguinte: vamos arquivar para evitar que a parte tenha 
que entrar com um novo pedido. Agora, a minha única divergência é que, para além do 
que está previsto para o presidente, ficar “ou pelo relator conforme o caso”, porque, 
ainda nesse momento, não foi distribuído ao relator. 

 Então, eu tiraria este "ou pelo relator conforme o caso", por entender 
que ainda não é o momento processual para ser feito. Uma vez contestado o pedido, ele 
vai seguir em frente e, se não estiver a contento, vai ser decidido de uma ou de outra 
forma. Essa é a minha primeira observação. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: O Ministro Fischer está 
de acordo com isso, Senhor Presidente? 

O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Por que não foi fornecido isso 
antes? Não entendi. Estou concordando, mas isso é para refletir, porque não recebi isso. 
Tudo bem, se é para seguir, mas é perigoso. Isso não é para ser feito na correria. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: O que é 
perigoso? 

O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Vossa Excelência poderia ter 
apresentado isso antes. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Mas 
apresentei a Vossa Excelência. 

O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Não recebi isso, não. 
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A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Nós 
conversamos. 

O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Isso aí não. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Mas 
desde o começo, pedi vista e não gostaria que o Ministro Fischer entendesse que não foi 
apresentado a ele. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Sejamos práticos, 
Ministra Maria Thereza, vamos, agora, para o segundo ponto de divergência. Esse está 
resolvido. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: O 
segundo ponto da minha divergência, em que talvez fique vencida, diz com a 
possibilidade de o relator julgar monocraticamente a homologação de sentença 
estrangeira. A minha explicação é que isso, originariamente, é da competência do 
Supremo Tribunal Federal. O Regimento do STF sempre foi no sentido de julgamento 
colegiado. Aqui, no STJ, também tem sido assim. Qual é a minha preocupação, apenas 
externada, caso se entenda da possibilidade de o relator decidir monocraticamente? Há 
vários aspectos que importam na homologação da sentença estrangeira, porque vai 
depender de uma decisão do STJ para que ela tenha validade no Brasil e possa ser 
executada.  

 Então, parece-me uma questão de alta indagação a ser examinada não 
monocraticamente pelo relator, mas pelo Colegiado, além do que há várias 
particularidades no procedimento, muitas vezes o que possa significar em determinado 
país o trânsito em julgado daquela decisão, se ela tem ou não caráter jurisdicional, se 
afeta as partes, então, há diversas questões que permeiam a homologação da sentença. 
Parece mais prudente isso ser da competência do órgão colegiado, e não do relator 
monocraticamente. Mas, se acharem melhor que seja do relator, eu seguirei, só gostaria 
de externar a minha preocupação.  

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor Presidente, sou 
favorável à homologação com certo grão de sal pelo relator, mas devemos ter em mente 
que há casos em que a homologação não tem, sobretudo quando o sujeito é vulnerável, 
necessariamente um contraditório. Nós estamos julgando uma enormidade de processos 
aqui; em alguns casos, mais de duas mil decisões por mês. Pois bem, nesses casos, é 
possível que realmente haja uma decisão que não reflita o interesse público, uma solução 
intermediária na medida em que se prevê, nas duas hipóteses de que estamos tratando, 
a intervenção do Ministério Público – e aqui o Ministério Público intervém como custus 
legis – que, nas hipóteses em que não houver oposição à homologação, aí sim o relator 
possa fazê-lo monocraticamente. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Mas 
Ministro Herman, quando não há oposição, a competência é da Presidência. Só vai para o 
relator quando ela é contestada; quando não é contestada, a competência é da 
Presidência. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Porque daí ele faz sozinho. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Isso eu nem lembrava. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: E tem a salvaguarda de 
que o relator só pode fazer a decisão monocrática quando se tratar de jurisprudência 
consolidada e, ainda assim, quando há contestação, se a parte não se conformar, é claro 
que ela recorre.  
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Eu retiro, então, a minha 
observação porque, se houve contestação, haverá recurso. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Não está contestado. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Exato. Se a Ministra Maria 
Thereza já terminou, eu teria uma única sugestão de conteúdo a fazer, mas eu aguardo. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: A mesma 
observação eu faço na carta rogatória, um pedido do exterior que vem para ser cumprido 
aqui em termos de diligência, são diligências que dependem do nosso exequatur, 
também pode existir essa problemática. Então, parece-me que são questões relevantes, 
inclusive que dizem respeito à ordem pública, a questões importantes para o país que 
demandariam, como no Regimento do Supremo Tribunal Federal, um julgamento 
colegiado.  

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Nós agradecemos a 
contribuição da Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Deixamos a deliberação ao 
Plenário, mas a Comissão, pelo que conversei com os Colegas, mantém a proposta que 
foi aquela extraída do Ministro Fischer, agregando o fato de a jurisprudência ser 
consolidada para permitir a decisão monocrática. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Ministro Salomão, só para 
relembrarmos, jurisprudência consolidada quer dizer a não sumulada, só reiterada? 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não só a sumulada, 
reiterada. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Perfeito. Obrigada.  

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor Presidente, se 
Vossa Excelência me permite, porque aí já passaríamos à votação. A comissão segue a 
técnica própria do Direito Internacional Privado ao fazer referência nos arts. 216-E e 216-
P, no caso da carta rogatória, e incluir o seguinte dispositivo: "Não será homologada a 
sentença estrangeira que ofender a soberania nacional e/ou a ordem pública”. A 
expressão "ordem pública" vem da tradição do Direito Internacional Privado.  

 No entanto, a sua vagueza já exigiu rios de tintas acerca do que seria 
"ordem pública". Estamos aqui aprovando essas alterações à luz da Constituição Federal 
de 1988, que tem uma expressão própria que é a "dignidade da pessoa humana". A 
sugestão que faço e altera o conteúdo é dizer: “que ofender a soberania nacional, a 
dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública”. Com isso, estamos em perfeita 
sintonia com o texto constitucional, não tendo que ficar na dependência de uma 
interpretação, sobretudo em matérias mais complexas, da expressão "ordem pública". 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Mas é 
que aqui, Ministro Herman Benjamin, fica muito aberto.  

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Aberto, Ministra Maria 
Thereza, ou fechado, é ordem pública. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Ministro 
Salomão, a Comissão acolhe essa sugestão? 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, não 
tive tempo ainda de conversar com os Colegas. Acho que ficaremos com a nossa 
proposta; se os Colegas entenderem por acrescer, não há problema. Ficamos com a 
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nossa proposta original. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Vou 
colher os votos. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não me incomodo, 
sinceramente. Acolhemos? Recebo sinais da Comissão e acolhemos a proposta do Senhor 
Ministro Herman Benjamin.  

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Então, 
vou colher os votos.  

O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: De acordo. 

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ (VICE-PRESIDENTE): De 
acordo.  

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, a 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura deseja fazer uma consideração. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Quero 
saber o que estamos votando. Se vamos votar os destaques feitos pelo Ministro 
Salomão, se vamos entender que o relator votará monocraticamente ou não? Porque é o 
ponto da divergência. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Estou 
pondo em votação a proposta da Comissão. Quem ficar contra vota contra. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Acolhemos a proposta 
do Ministro Felix Fischer.  

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Então, 
gostaria, se me permite, de perguntar se votamos no sentido de o relator votar 
monocraticamente ou não? Porque, caso contrário, é muito fácil, porque também estou 
de acordo com a Comissão. É só nesse aspecto. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, dá para 
dividir a indagação. São apenas dois pontos. O primeiro é se pode ou não o relator 
decidir monocraticamente. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Quem é 
contra o relator poder decidir monocraticamente? 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Eu. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Ficou 
vencida. Qual é o segundo ponto? 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: O segundo ponto, Senhor 
Presidente, é se incluímos a expressão "dignidade da pessoa humana" no art. 216-F, que 
ficaria "soberania nacional, dignidade da pessoa humana e/ou ordem pública". 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Quem 
acolhe a sugestão do Senhor Ministro Herman Benjamin? 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, penso, 
com toda a vênia do eminente Ministro Herman Benjamin, que está tudo dentro da 
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ordem pública. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Acho 
que, inclusive, Ministro Herman, não estou muito certa, pois não estou com o Código de 
Processo Civil aqui, a expressão está no Código. E temos determinadas limitações na 
sentença estrangeira, porque, quando falamos “a dignidade da pessoa humana”, é 
absolutamente aberto. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Com a licença da palavra 
que nenhum de nós sabe exatamente o que é, mas démodé é ordem pública. Há tratados 
escritos sobre o que vem a ser a ordem pública no Direito Internacional Privado. Agora, 
entre o que está no Código de Processo Civil e uma das maiores conquistas do nosso 
texto constitucional que é base da nossa jurisprudência moderna e, se quiserem, pós-
moderna do STJ, eu fico com a Constituição.   

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Quem 
desacolhe a proposta do Senhor Ministro Herman Benjamin? 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, a 
Comissão aceitou? 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Aceitou. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: A Comissão aceitou a 
expressão “dignidade da pessoa humana”, é isso? Então está alterada a da própria 
Comissão. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: E vai tirar 
“ordem pública”? 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Não. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Vai deixar. Vai incluir, entre 
a expressão “soberania nacional” e “ordem pública”, a “dignidade”. 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Eu sou 
contra. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Então 
vencidos a Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, o Senhor Ministro Raul Araujo 
e o Senhor Ministro Villas Bôas Cueva. Os demais aprovam.  

 Com essas ressalvas, aprovada a Emenda n. 29. 

PROPOSTA DE EMENDA REGIMENTAL N. 30 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, a 
última vai ficar para a próxima sessão. A Ministra Nancy Andrighi está com a vista e fica 
para quando Sua Excelência trouxer. 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, não tive 
tempo de fazer um estudo comparativo e expliquei ao eminente relator da Comissão. 
Disse também ao Ministro Herman Benjamin que eu não traria o voto-vista agora e 
deixaria para o próximo ano. 
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PALAVRAS 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, 
novamente agradeço a confiança dos Colegas, continuamos abertos a receber sugestões 
para o aperfeiçoamento. Trabalhamos por delegação, e a nossa ideia é apresentar 
ferramentas para melhorar a prestação da jurisdição, consultando o interesse público.  

 Então, agradecemos a confiança e, de antemão, pedimos desculpas por 
eventuais falhas na condução desse projeto.  

O SENHOR MARCOS VINÍCIUS FURTADO COELHO (PRESIDENTE DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL): Senhor Presidente, a OAB se faz presente 
nesta sessão e agradeço a Vossa Excelência a oportunidade.  A palavra solicitada é 
apenas para desejar a todas as Excelentíssimas e a todos os Excelentíssimos Ministros 
desta Corte um feliz natal e um próspero ano novo. Gostaria de agradecer, em nome dos 
850 mil advogados do Brasil, a jurisdição tão efetiva e eficientemente bem prestada por 
Vossas Excelências, a dedicação e a forma generosa com que tratam todos os brasileiros 
que dependem fundamentalmente deste Tribunal da Cidadania.  

 Portanto, fica o agradecimento da advocacia brasileira, desejando que 
o ano vindouro seja tão expressivo e realizador como o que se verifica neste ano que 
finda. Agradeço o diálogo de alto nível que a Ordem dos Advogados do Brasil mantém 
com as Excelentíssimas e os Excelentíssimos Ministros, especialmente com a atual 
direção do Superior Tribunal de Justiça, como tivemos também na direção anterior.  

 Saúdo toda a Comissão do novo Regimento Interno sob a Presidência 
do Ministro Luis Felipe Salomão pelas inovações alvissareiras em prol da efetividade e 
celeridade na prestação jurisdicional. Muito obrigado. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, só 
para completar. Também agradeço a presença do Presidente do Conselho Federal da 
Ordem e os votos que fez. Gostaria de registrar também o trabalho dos servidores da 
Comissão na pessoa do Dr. Fábio Dantas, que muito tem colaborado para o nosso 
trabalho. 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Senhores 
Ministros, declaro encerrada a sessão.  

Encerrou-se a sessão às quatorze horas e trinta e cinco minutos. 

 
 
 
 

Ministro Francisco Falcão 
Presidente  

 
 
 
 

Miguel Augusto Fonseca de Campos 
Secretário da sessão 

 


