EMENDA REGIMENTAL Nº 2 de 04.12.85

Altera os artigos 21, 67, 134, 169, 174,
181, 226, 228, 234, 235, 236, 239, 277,
325, 326, 327, 328, 329, 333, 355, 356,
e 357 do Regimento Interno.

Art. 1º. Os dispositivos do Regimento Interno a seguir enumerados,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 21 ..................................................................................................
§ 1º ........................................................................................................
§ 2º. Poderá ainda o relator, em caso de manifesta divergência com
a Súmula, prover, desde logo, o recurso extraordinário.
§ 3º. Ao pedir dia para julgamento ou apresentar o feito em mesa,
indicará o relator, nos autos, se o submete ao Plenário ou à Turma, salvo se
pela simples designação da classe estiver fixado o órgão competente.
Art. 67 ...................................................................................................
§ 1º .......................................................................................................
§ 2º. Não será compensada a distribuição que deixar de ser feita ao
Vice-Presidente, quando substituir o Presidente.
§ 3º. Em caso de impedimento do relator, será feito novo sorteio,
compensando-se a distribuição.
§ 4º. Haverá também compensação quando o processo tiver de ser
distribuído a determinado Ministro.

Art. 134 . ...............................................................................................
§ 1º .......................................................................................................
§ 2º. Não participarão do julgamento os Ministros que não tenham
assistido ao relatório ou aos debates, salvo quando se derem por esclarecidos.
Art. 169. ................................................................................................
§ 1º. Proposta a representação, não se admitirá desistência, ainda
que afinal o Procurador-Geral se manifeste pela sua improcedência.
§ 2º. Não se admitirá assistência a qualquer das partes.
Art. 174. Proclamada a constitucionalidade na forma do artigo
anterior, julgar-se-á improcedente a representação.
Art. 181. Proposta a representação, dela não poderá desistir o
Procurador-Geral.
Parágrafo único. Não se admitirá assistência a qualquer das partes.
Art. 226. Recebida a rogatória, o interessado residente no país será
intimado, podendo, no prazo de cinco dias, impugná-la.
§ 1º. Findo esse prazo, abrir-se-á vista ao Procurador-Geral, que
também poderá impugnar o cumprimento da rogatória.
§ 2º.A impugnação só será admitida se a rogatória atentar contra a
soberania nacional ou a ordem pública, ou se lhe faltar autenticidade.
Art. 228. No cumprimento da carta rogatória cabem embargos
relativos a quaisquer atos que lhe sejam referentes, opostos no prazo de dez
dias, por qualquer interessado ou pelo Ministério Público local, julgando-os o
Presidente, após audiência do Procurador-Geral.
Parágrafo único. Da decisão que julgar os embargos cabe agravo
regimental.

Art. 234. Apresentada, ou não, a resposta, o relator pedirá dia para
que o Plenário delibere sobre o recebimento ou rejeição da denúncia ou da
queixa.
§ 1º. É facultada a sustentação oral, pelo tempo máximo de quinze
minutos, no julgamento de que trata este artigo.
§ 2º. Encerrados os debates, o Tribunal passará a deliberar em
sessão secreta, sem a presença das partes e do Procurador-Geral, e
proclamará o resultado do julgamento em sessão pública.
Art. 235. Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e
hora para o interrogatório, mandando citar o acusado e intimar o ProcuradorGeral, bem como o querelante ou o assistente, se for o caso.
Art. 236. Requerida a suspensão do exercício de mandato
parlamentar, nos termos do art. 32, § 5º, da Constituição, o Tribunal, dada vista
à defesa pelo prazo de quinze dias, julgará o pedido, observado o
procedimento previsto no artigo anterior.
Parágrafo único. O pedido, de que se trata este artigo, será
processado em apartado, como incidente, e não obstará o prosseguimento da
ação penal.
Art. 239. ...............................................................................................
§ 1º. O relator poderá delegar o interrogatório do réu e qualquer dos
atos de instrução a juiz ou membro de outro Tribunal, que tenha competência
territorial no local onde devam ser produzidos.
§ 2º. Na hipótese de a Câmara do Deputados ou o Senado Federal
comunicar ao Tribunal que, por iniciativa de sua Mesa, resolveu sustar o
processo, o Plenário decidirá sobre a suspensão deste.
Art. 277. ................................................................................................

Parágrafo único. Não estão impedidos os Ministros que, no Tribunal
Superior Eleitoral, tenham funcionado no mesmo processo ou no processo
originário, os quais devem ser excluídos, se possível, da distribuição.
Art. 325. Nas hipóteses das alíneas "a" e "d" do inciso III do artigo
119 da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário:
I - nos casos de ofensa à Constituição Federal;
II - nos casos de divergência com a Súmula do Supremo Tribunal
Federal;
III - nos processos por crime a que seja cominada pena de reclusão;
IV - nas revisões criminais dos processos de que trata o inciso
anterior;
V - nas ações relativas à nacionalidade e aos direitos políticos;
VI - nos mandados de segurança julgados originariamente por
Tribunal Federal ou Estadual, em matéria de mérito;
VII - nas ações populares;
VIII - nas ações relativas ao exercício de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, bem como às garantias da magistratura;
IX - nas ações relativas ao estado das pessoas, em matéria de
mérito;
X - nas ações rescisórias, quando julgadas procedentes em questão
de direito material;
XI - em todos os demais feitos, quando reconhecida relevância da
questão federal.
Art. 326. Compete ao Presidente do Tribunal de origem, com agravo
do despacho denegatório para o Supremo Tribunal Federal, o exame de

admissibilidade do recurso extraordinário interposto nos termos dos incisos I e
X do artigo anterior.
Art. 327. Ao Supremo Tribunal Federal, em sessão de Conselho,
compete privativamente o exame da argüição de relevância da questão federal.
§ 1º. Entende-se relevante a questão federal que, pelos reflexos na
ordem jurídica, e considerados os aspectos morais, econômicos, políticos ou
sociais da causa, exigir a apreciação do recurso extraordinário pelo Tribunal.
§ 2º. Do despacho que indeferir o processamento da argüição de
relevância cabe agravo de instrumento.
Art. 328. A argüição de relevância da questão federal será feita em
capítulo destacado na petição de recurso extraordinário, onde o recorrente
indicará, para o caso de ser necessária a formação de instrumento, as peças
que entenda devam integrá-lo, mencionando obrigatoriamente a sentença de
primeiro grau, o acórdão recorrido, a própria petição de recurso extraordinário e
o despacho resultante do exame de admissibilidade.
§ 1º. Se o recurso extraordinário for admitido na origem (art. 326), a
argüição de relevância será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos originais do processo.
§ 2º. Se o recurso extraordinário não for admitido na origem (art.
326), e o recorrente agravar do despacho denegatório, deverá, para ter
apreciada a argüição de relevância, reproduzi-la em capítulo destacado na
petição de agravo, caso em que um único instrumento subirá ao Supremo
Tribunal Federal, com as peças referidas no caput deste artigo.
§ 3º. A argüição de relevância subirá em instrumento próprio, em dez
dias, com as peças referidas no caput deste artigo e a eventual resposta da
parte contrária, quando o recurso não comportar exame de admissibilidade na
origem (art. 326), e também quando, inadmitido o recurso, o recorrente não
agravar do despacho denegatório.

§ 4º. Quando for necessária a formação do instrumento, o recorrente
custeará, no Tribunal de origem, as respectivas despesas, inclusive as de
remessa e retorno, no prazo legal.
§ 5º. No Supremo Tribunal Federal serão observadas as regras
seguintes:
I - Subindo a argüição nos autos originais ou no traslado do agravo,
haverá registro e numeração do recurso extraordinário ou do agravo de
instrumento, seguidos de registro e numeração da argüição de relevância da
questão federal.
II - Subindo a argüição em instrumento próprio, será este registrado
como argüição de relevância da questão federal, com a numeração pertinente.
III - Em qualquer caso, preparar-se-á um extrato da argüição de
relevância para distribuição a todos os Ministros, com referência à sessão do
Conselho em que será apreciada.
IV - As argüições de relevância serão, por sua ordem numérica,
distribuídas aos Ministros, a partir do mais moderno no Tribunal, e, em caso de
impedimento, haverá compensação imediata.
V - Cabe ao Ministro a que for distribuída a argüição de relevância
apresentá-la ao Conselho na sessão designada para seu exame, ou, em caso
de ausência eventual, na primeira a que comparecer.
VI - O exame da argüição de relevância precederá sempre o
julgamento do recurso extraordinário ou do agravo.
VII - Estará acolhida a argüição de relevância se nesse sentido se
manifestarem quatro ou mais Ministros, sendo a decisão do Conselho, em
qualquer caso, irrecorrível.
VIII - A ata da sessão do Conselho será publicada para ciência dos
interessados, relacionando-se as argüições acolhidas no todo ou em parte, e

as rejeitadas, mencionada, no primeiro caso, a questão federal havida como
relevante.
Art. 329. Apreciada a argüição de relevância nos autos originais, o
recurso extraordinário será distribuído, cabendo à Turma ou ao Plenário, caso
tenha sido acolhida, considerar tal decisão ao julgá-lo.
§ 1º. Apreciada a argüição de relevância no traslado do agravo,
mandar-se-á processar, se acolhida, o recurso extraordinário, ficando
prejudicado o agravo; se rejeitada, este será distribuído e julgado.
§ 2º. Apreciada a argüição de relevância em instrumento próprio,
mandar-se-á processar, se acolhida, o recurso extraordinário; se rejeitada,
retornará o traslado ao Tribunal de origem.
Art. 333. ................................................................................................
Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do
Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo
nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.
Art. 355 .................................................................................................
§ 1º ........................................................................................................
§ 2º ........................................................................................................
§ 3º ........................................................................................................
§ 4º ........................................................................................................
§ 5º. .......................................................................................................
§ 6º. .......................................................................................................
§ 7º. Salvo se funcionário efetivo do Tribunal, não poderá ser
nomeado para cargo em comissão, ou designado para função gratificada,

cônjuge ou parente (Arts. 330 a 336 do Código Civil), em linha reta ou colateral,
até terceiro grau, inclusive, de qualquer dos Ministros em atividade.
Art. 356. ................................................................................................
Parágrafo único. Incumbe ao Presidente, observada a vedação do
parágrafo único do artigo 357, organizar seu Gabinete e assessorias, dandolhes estrutura necessária à execução de suas atribuições e fixando sua
lotação.
Art. 357. ................................................................................................
I - ...........................................................................................................
II - até seis auxiliares, da confiança do Ministro, cinco dos quais, no
mínimo, serão recrutados dentre os servidores do Tribunal;
Parágrafo único. Não pode ser designado assessor ou auxiliar na
forma deste artigo, cônjuge ou parente ( arts. 330 a 336 do Código Civil), em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer dos Ministros
em atividade."
Art. 2º. Esta Emenda Regimental entrará em vigor a 1º de fevereiro
de 1986.
Parágrafo único. Às decisões proferidas até 31 de dezembro de 1985
continuarão aplicáveis os artigos 325 a 329 do Regimento Interno na redação
aprovada em 15 de outubro de 1980.
Brasília, em 04 de dezembro de 1985.
Moreira Alves, Presidente, Rafael Mayer, Vice-Presidente, Djaci Falcão,
Cordeiro Guerra, Néri da Silveira, Oscar Corrêa, Aldir Passarinho, Francisco
Rezek, Sydney Sanches, Octavio Gallotti, Carlos Madeira.
Este texto não substitui o oficial.

