
 

 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 19 fev. 2016. 

PLENÁRIO 
 

ATA DA SESSÃO 
REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 2016 

 
ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO NO REGIMENTO INT ERNO 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ELEIÇÃO DE MEMBRO S PARA O 
CONSELHO SUPERIOR DA ENFAM  

 
Às dezoitos horas e vinte e cinco minutos do dia três de fevereiro de dois mil e 

dezesseis, 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, Humberto Martins, Herman Benjamin, 

Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell 

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, 

Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, 

Sérgio Kukina, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Rogerio Schietti, Nefi Cordeiro, 

Gurgel de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. 

Ausentes, justificadamente, a Ministra Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, 

Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Paulo de Tarso Sanseverino e 

Assusete Magalhães. 

 

O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Senhores Ministros, 

declaro aberta esta sessão plenária, que se destina a dar continuidade à análise da 

Emenda Regimental n. 42, em que a Sra. Ministra Laurita Vaz havia pedido vista, na 

Sessão Plenária de 11 de novembro de 2015. Passo a palavra à Ministra Laurita 

Vaz. 

 

O SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO: Senhor Presidente, Vossa Excelência me 

concede a palavra? 

 

O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Claro. 
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O SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO: Muito obrigado, Senhor Presidente. 

Gostaria de agradecer as manifestações de pesar que recebi de todos 

os colegas desta casa benfazeja de Justiça e tudo o que me fizeram, porque o 

momento é realmente de extrema dor, e o companheirismo e a amizade dos colegas 

ajudam muito a superar. Muito obrigado a todos 

 

O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Ministra Laurita Vaz. 

 

A SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: Senhor Presidente e eminentes pares, na última 

sessão plenária em que nos reunimos para estudar normas regimentais, alterações 

do nosso Regimento Interno, resolvi, naquele momento, pedir vista do processo 

relativo à Emenda n. 42, porque eu não tinha examinado, como sempre faço, aquela 

proposta regimental, mormente diante do voto levado pela Ministra Nancy Andrighi. 

Quando pedi vista, eu o fiz no intuito de encontrar amparo na legislação 

para que pudesse concordar com essa alteração regimental. Vou proferir agora meu 

voto. 

No seu voto, a Ministra Nancy Andrighi votou pelo sobrestamento da 

discussão, a fim de aguardar a manifestação do Conselho Nacional de Justiça 

devido à edição da resolução de n. 209/2015, que revogou o art. 12 da Resolução 

do CNJ, consignando que o teor da norma revogada será regulamentado “por 

resolução específica do Conselho Nacional de Justiça”. 

Naquela oportunidade, esclarecendo seu voto, ressaltou o Ministro Luis 

Felipe Salomão, em contrapartida, que o STJ auferiria legitimidade para tratar deste 

e de outros assuntos correlatos por força do art. 3º da Lei n. 7.746/1989, que dispôs 

sobre a composição e instalação desta Corte. Pedi vista, já disse, para analisar a 

questão, mormente acerca da base legal existente para disciplinarmos essa questão 

no Regimento Interno. 

Pois bem, a despeito de estar sensibilizada com a legítima 

preocupação institucional com o excesso de demanda que se avoluma nos 

gabinetes dos ministros, não consegui encontrar fundamento legal que amparasse, 

neste momento, a iniciativa da emenda regimental. 

Com efeito, o referido art. 3º da lei que dispôs sobre a composição e 

instalação do Superior Tribunal de Justiça traz, em sua redação, uma mera 



 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 19 fev. 2016 

determinação genérica sobre a competência do STJ para “dispor no seu Regimento 

Interno sobre os seus órgãos diretivos e respectivo funcionamento”. 

Concessa venia, não vejo como extrair dessa redação uma autorização 

para trazer magistrados que não integram o STJ para a realização de qualquer tipo 

de trabalho administrativo ou jurisdicional. Sem embargo, gostaria também de 

consignar que a lei federal que autoriza a convocação de juízes instrutores, e não de 

juízes auxiliares, tanto para o STF quanto para o STJ, é a Lei n. 12.019/2009, que 

“insere no inciso III no art. 3º da Lei n. 8.038, de 28 de maio de 1990, para prever a 

possibilidade de o Relator de ações penais de competência originária do Superior 

Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal convocar desembargador ou juiz 

para a realização de interrogatório e outros atos de instrução”, ou seja, a hipótese é 

de convocação de juízes instrutores para a atuação exclusiva nas ações penais 

originárias. 

O CNJ, por sua vez, repito, editou a Resolução n. 209/2015, que 

revogou o art. 12 da Resolução CNJ n. 72/2009, consignando que o teor da norma 

revogada será regulamentado por resolução específica do Conselho Nacional de 

Justiça. Aqui não estou discutindo a competência do CNJ para assim fazer. 

Nesse artigo revogado, constava que a convocação de juízes para 

auxílio a tribunais superiores seria disciplinado pelo respectivo Regimento Interno. 

Constato, assim, que hoje não há autorização de lei federal para a convocação de 

juízes auxiliares para os tribunais superiores. O que havia era a resolução do CNJ 

que remetia essa disciplina para os regimentos internos respectivos. A norma, como 

se viu, está revogada, carecendo de nova regulamentação já pré-anunciada por 

resolução específica do Conselho Nacional de Justiça. 

Concordo, pois, com a Ministra Nancy Andrighi no sentido da 

necessidade de aguardar que o CNJ edite nova disciplina para a convocação de 

juízes auxiliares, sob pena de precipitarmos uma regulamentação interna 

eventualmente conflitante com a do CNJ. Ante o exposto, até que o CNJ delibere, 

não me afigura oportuna a discussão da emenda em pauta, razão pela qual 

acompanho o voto da Ministra Nancy Andrighi. 

Ainda acrescento que estou sempre à disposição dos eminentes 

colegas para discutir outras medidas, como sempre estive para melhorarmos 

qualquer tema que beneficie o Superior Tribunal de Justiça, porque todos sabem 

que é assim que trabalho, ou seja, pensando no melhor para a instituição. 
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É o meu voto. 

  

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:  Senhor Presidente, eminentes colegas, 

em primeiro lugar, a Comissão agradece a contribuição que trouxeram não só a 

Ministra Nancy Andrighi como agora, nesse denso voto, a Ministra Laurita Vaz. 

A mesma ideia que Sua Excelência expôs, a de buscar o melhor do 

Tribunal, é a que nos move todos. Apenas dois pontos eu gostaria de ressaltar. O 

primeiro é que acreditamos que a base legal a sustentar a convocação de juízes não 

foi e não será do CNJ. Não foi antes, como não será no futuro. Ela vem da lei que 

criou o STJ e dispôs que o STJ poderá se autogerir e se autogovernar por meio do 

Regimento Interno. 

O segundo é que, a partir daí, essa proposta que apresentamos aos 

colegas nada mais é do que uma cópia integral da proposta que o Supremo Tribunal 

Federal adotou desde 2007; tampouco a Corte Constitucional possui uma regra 

específica para agir dessa forma. 

Então, como sempre estivemos em paridade com o Supremo, 

resolvemos, no âmbito da Comissão, propor a mesma disciplina, uma vez ouvidos os 

colegas. Por ampla maioria, foi proposta essa ideia que convertemos no projeto de 

emenda, que, como eu disse, tomou por base o regramento da Suprema Corte. 

 

O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE) : Então, a proposta de V. 

Exa. é pelo acolhimento... 

 

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:  Pela aprovação da Emenda 

Regimental n. 42, parte dela tem como base a lei que dispõe sobre a convocação de 

juízes instrutores, trazendo esse regramento para dentro do Regimento, quanto a 

isso não há dúvida. A outra parte permite a convocação de um juiz auxiliar para os 

colegas que hoje não dispõem dessa possibilidade. 

 

O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:  Senhor Presidente, somente uma 

ponderação. O Ministro Luis Felipe Salomão já agradeceu a contribuição da Ministra 
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Laurita Vaz. Sua Excelência fala que o art. 3º da lei que criou o STJ não teria dado 

essa autorização: “Não vejo como extrair da redação dessa autorização para trazer 

magistrado”. Se prevalecer esse argumento, essa mesma fonte legislativa, essa lei 

que criou o STJ e o mesmo Regimento autorizam a convocação de 

desembargadores para funções judiciais. Então, se essa redação não autoriza trazer 

magistrados que não integram o STJ para a realização de qualquer tipo de trabalho 

administrativo ou judicial, é essa fonte que autoriza o STJ a convocar magistrados 

para completar as suas próprias Turmas julgadoras. 

A prevalecer essa interpretação, teremos de reconhecer também a 

impossibilidade de convocar magistrados que não integram o Tribunal para funções 

administrativas e jurisdicionais, os convocados, e não me parece que seja essa a 

deliberação que a Corte pretende encaminhar ou que entende correta. 

Essa era a contribuição que gostaria de trazer para o debate. 

 

O SR. MINISTRO FELIX FISCHER:  Senhor Presidente, acho que a argumentação 

apresentada em favor da proposta é o melhor para o Tribunal e me parece também 

legalmente correta. 

Quanto ao problema de desembargador convocado, só lembrar aos 

colegas que existem três decisões do Supremo dizendo que as convocações estão 

corretas. Por isso, não teria muito sentido agora ficarmos em situação desvantajosa 

quando o próprio Supremo nos autoriza. 

 

O SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:  Senhor Presidente, também entendo 

que, se o próprio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou algumas vezes de 

forma favorável à convocação, pelo próprio tribunal, de juiz instrutor e também de 

juiz auxiliar, não vejo como não se adequar o Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça às mesmas condições de paridade e correlação, nesse caso 

específico, ao Supremo Tribunal Federal. 

Se o Supremo, que é o guardião da Constituição, assegura a 

legalidade dessa convocação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, muito mais 
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ainda estamos resguardados para que o nosso Regimento venha a se adequar às 

regras do próprio Supremo Tribunal Federal. 

Nessas condições, acompanho integralmente a proposta da Comissão 

do Superior Tribunal de Justiça. 

 

O SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN:  Senhor Presidente, peço vênia aos que 

pensam em sentido contrário, especialmente festejo o voto muito sintético e bastante 

elucidativo da Ministra Laurita Vaz, mas acompanho a Comissão de Regimento. 

 

O SR. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA  FILHO: Senhor Presidente, se Vossa 

Excelência me permite, vou fazer uma breve observação sobre o disposto no art. 3º 

da Lei n. 7.746/1999, que criou o STJ. 

Este é um colegiado de juristas afiados, precisos e certeiros. Na 

verdade, quando a lei diz que compete ao STJ dispor sobre o seu funcionamento, 

evidentemente atribui ao STJ a capacidade de avaliar quais as condições materiais, 

funcionais, requisitos indispensáveis e necessários para o funcionamento, pois, do 

contrário, seria privar o órgão que tem a função de normatizar e uniformizar a 

legislação ao entendimento das leis constitucionais; seria dar com uma mão e tirar 

com a outra, privar de ele se adequar, adaptar-se, organizar-se, de ele se aprestar, 

digamos assim, para o funcionamento. 

Acompanho inteiramente, Presidente, a sugestão da Comissão de 

Regimento Interno. 

 

O SR. MINISTRO JORGE MUSSI:  Senhor Presidente, acolhendo a proposta da 

Comissão. 

 

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:  Com a Comissão, Presidente. 

 

O SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL  MARQUES:  Senhor Presidente, quero 

deixar afixado que sou a favor da convocação de juízes auxiliares e instrutores. A lei 

permite isso, mas vou rogar vênia à maioria que se forma para acompanhar a 

divergência, entendendo que não há amparo legal para essa regulamentação pelo 

STJ após o advento da Emenda n. 45. 
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Entendo, com todas as vênias da maioria que se possa formar em 

contrário, que o nosso Tribunal, ao regulamentar isso, estará influenciando 

diretamente a administração do Judiciário como um todo, tanto na Justiça Federal 

como na Justiça estadual, abrindo claros na jurisdição ordinária quando o próprio 

CNJ cobra maior efetividade da jurisdição prestada na jurisdição ordinária de 

primeiro grau. De forma que vou rogar vênia à maioria, mas fico com a divergência. 

 

O SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:  Senhor Presidente, peço vênia à 

divergência e acompanho a proposta da Comissão. 

 

O SR. MINISTRO RAUL  ARAÚJO:  Senhor Presidente, entendo que estamos a 

deliberar sobre uma alteração no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 

a qual é tangida pelas necessidades da Corte. Não estamos com isso contrariando 

nem confrontando nenhuma resolução, nenhuma determinação do Conselho 

Nacional. Se o Conselho Nacional amanhã entender que aquilo que estamos 

dizendo no Regimento Interno não condiz com as necessidades da Corte, então ele 

deliberará da maneira que entender. Mas estamos anunciando, no nosso Regimento 

Interno, que temos essa necessidade para bem realizar nossas funções. Com isso, 

não contrariamos, não confrontamos, não estamos a desafiar absolutamente o 

Conselho Nacional de Justiça, apenas laboramos de acordo com as nossas 

necessidades, como temos feito até aqui, aprimorando o Regimento Interno. 

Então peço vênia, adotando as razões já expendidas pelos eminentes 

ministros que me antecederam, para acompanhar a Comissão. 

 

A SRA. MINISTRA ISABEL GALLOTTI: Senhor Presidente, peço vênia à 

divergência para acompanhar a Comissão. 

 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA:  Senhor Presidente, também 

peço vênia aos que divergiram da proposta, para acompanhar a Comissão. 

 

O SR. MINISTRO VILLAS BÔAS CUEVA:  Com a Comissão, Senhor Presidente. 

 

O SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS  JUNIOR:  Com a Comissão, Senhor 

Presidente. 
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O SR. MINISTRO MARCO BUZZI:  Com a Comissão, Senhor Presidente. 

 

O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:  Com a Comissão, Senhor 

Presidente. 

 

O SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA:  Com a Comissão, Senhor Presidente. 

 

O SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:  Com a Comissão, Senhor Presidente. 

 

A SRA. MINISTRA REGINA HELENA  COSTA:  Senhor Presidente, pedindo vênia à 

Ministra Laurita Vaz, com a Comissão, Senhor Presidente. 

 

O SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: Senhor Presidente, louvando a 

preocupação da Ministra Laurita e da Ministra Nancy, acompanho a Comissão. 

 

O SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO: Com a Comissão. 

 

O SR. MINISTRO GURGEL DE FARIAS:  Senhor Presidente, pedindo vênia à 

Ministra Laurita Vaz, acompanho também a Comissão. 

 

O SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA:  Senhor Presidente, 

pedindo a mais respeitosa vênia às Ministras Laurita Vaz e Nancy Andrighi e ao 

Ministro Mauro Campbell, acompanho a Comissão. 

 

O SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS: Senhor Presidente, com todo respeito à 

divergência, acompanho a Comissão, ratificando a argumentação dos Ministros 

Salomão, Bellizze e Raul, acrescento o fato de que o STJ, fora o Supremo, é o único 

Tribunal que tem a sua competência detalhada na Constituição. Desde muito tempo 

se formou uma doutrina de poderes implícitos de que, quando o constituinte quer os 

fins, implicitamente dá os meios. Se nós precisamos dos juízes auxiliares para 

realizar as competências que o constituinte quer de nós, é legítimo e – como disse o 

Ministro Raul – não há um ato do CNJ contrário, apenas o assunto no momento está 

sem regulamentação. 
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Então, acompanho a maioria. 

 

O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Também acompanho a 

Comissão, com os acréscimos feitos pelo eminente Ministro Raul Araújo de que 

poderá o Conselho Nacional de Justiça, entendendo, no futuro, cassar a nossa 

decisão se for o caso. Acho que no momento não há razão para temer esta 

convocação, até porque sabemos que existem colegas que estão com quase 30 mil 

processos no gabinete e será extremamente importante para a jurisdição acelerar 

esse julgamento. 

 

O SR. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: Senhor Presidente, é possível 

fazer uma sugestão na emenda? É só a supressão de uma palavra. Posso dizer 

agora? 

 

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Vossa Excelência não prefere fazer 

depois? 

 

O SR. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: É um minuto. É simplesmente 

do art. 21-A retirar a palavra ‘magistrado vitalício’, porque, nas outras convocações, 

não se exige vitaliciedade.  

O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Está de acordo, Ministro 

Salomão? 

 

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:  Nós precisamos vedar o juiz em 

vitaliciamento, porque não faria sentido. Foi como eu disse, cópia da resolução que 

já existe hoje aqui no Tribunal. 

 

O SR. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: Ministro, no 21-B  e no 21-C, 

não há  exigência de vitaliciedade. 

 

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:  É porque está subordinada no caput, 

que acabou de entrar na carreira. 

 



 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 19 fev. 2016 

O SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN:  Senhor Presidente, é bom esclarecer esse 

ponto do Ministro Napoleão. Veja, aqui não pretendemos interromper o fluxo normal 

do vitaliciamento, que é fundamental, os magistrados de carreira federais e 

estaduais que estão aqui sabem disso, que o magistrado esteja no exercício da 

jurisdição, porque, do contrário, como é que se vai analisar qualidade de sentença, a 

forma como trata, com urbanidade ou não, as partes, enfim, todos aqueles requisitos 

que integram esse juízo importantíssimo do vitaliciamento. 

Então quer me parecer que, como o Ministro Salomão diz, na medida 

em que esse requisito está no caput, que aqui vamos observar o vitaliciamento para 

todas as hipóteses. É isso mesmo? 

 

O SR. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: Ministro Herman, com a 

devida vênia, não está no caput. Isso está no art. 21-A.  

 

O SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN:  É verdade. Seria importante incluir em 

todos eles, a meu juízo, como o próprio Ministro Napoleão está levantando. 

 

O SR. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: E no 21-C também. Ministro 

Salomão, o que estou propondo a Vossa Excelência é retirar do 21-A. 

 

O SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN:  Não, é o oposto, é colocar nos outros. 

 

O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Estão todos de acordo. 

 

O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE):  O próximo assunto é a 

eleição para o Conselho Superior da Enfam, membros efetivos. Pela antiguidade, a 

vez seria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho e Jorge Mussi. Todos estão de 

acordo que façamos a eleição por aclamação? 

 

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:   Senhor Presidente, quero dar uma 

notícia aos colegas em relação ao Regimento. De acordo com a Presidência, 

constituímos um grupo de estudos para examinar o novo Código de Processo Civil e 

as regras regimentais, o que testilha um com o outro, o que modifica ou não. Esse 

trabalho está em andamento e vamos submeter ao Plenário as necessárias 
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modificações. Há a questão da vista: temos um prazo e o Código de Processo 

dispôs de maneira diferente. Nós vamos encaminhar o resultado desse trabalho para 

o exame dos colegas, e, depois, pediremos a Vossa Excelência uma plenária para 

debater esse assunto. 

 

O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Srs. Ministros, 

agradecendo a presença de todos, está encerrada a sessão. 

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

Ministro Francisco Falcão 
Presidente 

 
 
 

Miguel Augusto Fonseca de Campos 
Secretário da sessão 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


