vçemento1 e o Presidentt, iDal,
ra os voios, pr1me~ sObra o CaD
depois sobre a materia r
e cento.

guintea

-

- Acresoente-se ao Regimento, no Título 111, o s
CAP!TULO XX
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Art. la.

~ criaga, no Supreoo t1-ibunal F$deral, a
Co~ssao

da Jurisprudenc1a, integr

JOr
Pre 1-

tres l.f1n1stros, designados pel.o

dente.

Art. ZA.

Compete

à comissão

de Jurispradênc1at

I - SUP2rintenãer a pU211cação e divul-

gaçao da j urlsprudenc1a do TribunnJ,
oxpedindo normas de serviço e suge-

rindo 89 Presidente as q~ envolverem materia de sua competencia.

ar-

11 - C1as!1f1car as d cisões sôbre

gOiçao de ~const~tuc1onalidadeJ s.l
gUl'ido as trEta b1pctases previs'lias m

'fi,

regimento:: ;.Z"(f<G 81, § ~Q, za e
com pree:~B , ~~'efarenoié as normas 14
gais ou a·i.;C$~ a que se refiram.

III - R acionar

G

classificar as

re801~

900s do Congresso ou do SonMO, DOS

casos previstos na Constituição IPe-

daral, arts.

.IV -

So, SARyt, 13 e 64•

Vel~ pela publicação , atual12ação
g lã
da SUlilU1J! ~
nml~ SURrem$! 1iC~ F
,a

l..\!rJ.S;d

quo se refarem os

180S segu.1n es.

V - Prov1denc~Sl~l em colaboração com 9.1l
t1dades publ cas ou privaaa~l o es-

tude da possibilidade as

ut~1zar

,

na. clE!f.s1fi\~ação, cattlogaçao e divulgaçao da jur1sprudenc1t ao fribJ!
na! ~rocsssos eletro-mocinicos ou

eletronicos, propondo
as mscl1das

qu~

ao Presidente

julgar convenientes.

VI - Superintendor a preparação de expediente patta remessa, ao Senado, do
decisão, por ma1gria qtlal1t1cada ,
que tiver conclui do la 1ncoD8t~
c1onal1dade de 1ei ou decreto (C
•
Fed., art. 64).

- Entender-se, por seu Pre 1den~com
ontras ,uto~1dades ou 1nst~t
I,
naa mater1as de sua competenciã.
Preei ente..
ão po~
sao de Jur1sdenc1a, pelo Pre idente o ;r1b
,
08 servidores que foroo necessar108 ao
bom andan-;nto de se\JS se roiços, Ui dos
quais sara o Secretario da Co~s8ao.
papido de

SO)!

to t d1sposiçao da C

,

Sera publ::'cada,

'S

20J1l0

anexo do Rea1mento,

com
atuall~çoes que se tizer~ nacGssariQs, a
~J'!I=Udqn01A
.a!~~eml'5t~9 .de.! §jlpre~ _--==01,
qoo
l?9 ra Sér oftãda, abre
. nte, como

•

9umulª

.92

§upremo

es-

, ou s

te ~S~id'i

-

,
SA'I·"n inscritos na Sumula
enunciados fIE
r spondontos:
I -

1.

decisões do Tribunal. por mQ~

1

constitucionalidade ou incoDSt1de lei ou ato do pc-

qualificada, que tenhBm conclu1doa

tuc1o~ldade

dfl1t publico (Reg.,

ort. 87, 5

6Q).

II - 1 jurisPTudônc1a que o fribuna1 tenha por predominante G firme,
born com votos vencidos.
" de enU9c1ado Da S#
A inscriçao
úmula
dac1di~

pelo

P~enariq,

por propos

,

da

C soa0 de 3urisprnüenc1a, ou de qualqo.er..<1os H1n1stros, com o parec~
0,2
m1 sao.

,

,

Pe:t-agrato im1coo ,.0 enunc1 do

se~

,

su.-

cinto e menc10neza as normas conat1tu--

c1ona1s t legais tl regimentais ou de r
l.omento, a que se refira.

m

Q~quer

dos lanis'tros, por iniciativa
propr1a, ou atendendo ,sugestão consta.."lto dos a~tos, pOdera propor ao !r1bJl

~

S

a revisso

Õ.Q

enunciado constante da

, qnando l-.3urgil' a oportunidade em

processo ou inc~gente processual, obae~
vando-se~ em me:ter1a const1tucioDal,
o
disposto no arto 87, § 6G, do Reg1ménto.

,

,

SEmpre quo o Planario Õtcid1r em contrA
~10 ao quo constar da
c

,

I - Sara cgncolado 0Arespectivo enunciA
do, ateAqu.e de novo se t1rme a j~
r1sprudenoia no mesmo ou G!!l outro
sent1doo

