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EMENDA REGIMENTAL Nº 49, DE 3 DE JUNHO DE 2014
Altera dispositivos do Regimento
Interno
do
Supremo
Tribunal
Federal.
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL faz editar a
Emenda Regimental, aprovada pelos Senhores Membros da Corte em Sessão
Administrativa realizada em 28 de maio de 2014, nos termos do art. 361, inciso I,
alínea a, do Regimento Interno.
Art. 1º Os dispositivos do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal a seguir enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º .......................................................................................................
...................................................................................................................
I – nos crimes comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente da
República, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara
dos Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o
Procurador-Geral da República, bem como apreciar pedidos de
arquivamento por atipicidade de conduta;
II – REVOGADO;
III – ..........................................................................................................
IV – ...........................................................................................................
V – os mandados de segurança contra atos do Presidente da
República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supremo
Tribunal Federal, bem como os impetrados pela União contra atos de
governos estaduais, ou por um Estado contra outro;”
“Art. 6º ......................................................................................................
..................................................................................................................
I – .............................................................................................................
..................................................................................................................
g) REVOGADO;”
“Art. 9º ......................................................................................................
..................................................................................................................
I – .............................................................................................................
..................................................................................................................

c) a reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a
garantir a autoridade de suas decisões ou Súmulas Vinculantes;
d) os mandados de segurança contra atos do Tribunal de Contas da
União e do Procurador-Geral da República.”
“Art. 67 ......................................................................................................
...................................................................................................................
§ 3º Declarado o impedimento ou a suspeição pelo Relator ou pelo
Tribunal, a Secretaria Judiciária procederá, ex officio, a novo sorteio,
compensando-se a distribuição.”
“Art. 135 ....................................................................................................
...................................................................................................................
§ 4º Se não houver Revisor, ou se este também ficar vencido, designarse-á para redigir o acórdão o Ministro que houver proferido o primeiro
voto prevalecente, ressalvado o disposto no artigo 324, §3º, deste
Regimento.”
“Art. 234. Apresentada, ou não, a resposta, o Relator pedirá dia para
que o Plenário ou a Turma, conforme o caso, delibere sobre o
recebimento ou a rejeição da denúncia ou da queixa.”
“Art. 324 ....................................................................................................
...................................................................................................................
§ 3º No julgamento realizado por meio eletrônico, se vencido o Relator,
redigirá o acórdão o Ministro sorteado na redistribuição, dentre aqueles
que divergiram ou não se manifestaram, a quem competirá a relatoria
do recurso para exame do mérito e de incidentes processuais.”
Art. 2º O art. 5º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
passa a vigorar acrescido do inciso XI:
XI – as ações contra atos individuais do Presidente do Conselho
Nacional de Justiça e do Presidente do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Art. 3º O inciso I do art. 9º do Regimento Interno passa a vigorar
acrescido das seguintes alíneas:
i) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça ou contra o
Conselho Nacional do Ministério Público, ressalvada a competência do
Plenário;
j) nos crimes comuns, os Deputados e Senadores, ressalvada a
competência do Plenário, bem como apreciar pedidos de arquivamento
por atipicidade de conduta;
k) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de Estado e
os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado
o disposto no art. 52, I, da Constituição Federal, os membros dos
Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de
missão diplomática de caráter permanente, bem como apreciar pedidos
de arquivamento por atipicidade da conduta.

Art. 4º Aplica-se imediatamente esta Emenda aos processos já
incluídos em pauta.
Art. 5º Esta Emenda Regimental entra em vigor na data de sua
publicação.

Ministro JOAQUIM BARBOSA
Este texto não substitui a publicação oficial.

