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....................................................................................................................
Art. 305. A execução atenderá, no que couber, à legislação processual.
CAPÍTULO III
Da Execução Contra a Fazenda Pública
Art. 309. Na execução por quantia certa, fundada em decisão proferida contra
a Fazenda Pública em ação da competência originária do Tribunal, citar-se-á a
devedora para opor embargos em dez dias; se esta não os opuser, no prazo regimental,
observar-se-ão as seguintes regras:
I - o Presidente do Tribunal requisitará o pagamento ao Presidente da
República, ao Governador ou ao Prefeito, conforme o caso;
II - far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do respectivo pedido e
à conta do crédito próprio.
Art. 310. Os precatórios de requisição de pagamento das somas a que
a Fazenda Pública for condenada serão dirigidos pelo juiz da execução ao
Presidente do Tribunal, devendo o instrumento conter o parecer do Procurador
da Fazenda e vir devidamente autenticado.
Art. 311. Se o credor for preterido no seu direito de preferência, o Presidente
do Tribunal poderá, depois de ouvido o Procurador-Geral, em cinco dias, ordenar
o sequestro da quantia necessária para satisfazer o débito.
Art. 334. As emendas considerar-se-ão aprovadas, se obtiverem o voto
favorável de dois terços dos membros do Tribunal, não entrando em vigor antes
de sua publicação no “Diário da Justiça”.

EMENDA REGIMENTAL N. 23, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016
Inclui e modifica dispositivos do
Regimento Interno para disciplinar
o procedimento de mediação no
STJ.
Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados passam a vigorar com esta redação:
“Art.11. ........................................................................................................
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Parágrafo único...................................................................................
IV - constituir comissões, bem como aprovar a designação do Ministro
Coordenador do Centro de Soluções Consensuais de Conflitos do Superior
Tribunal de Justiça;
......................................................................................................................
Art. 21. .........................................................................................................
XVII - criar comissões temporárias e designar os seus membros e ainda os
das comissões permanentes, bem como designar o Ministro Coordenador do
Centro de Soluções Consensuais de Conflitos do Superior Tribunal de Justiça,
com aprovação da Corte Especial;
......................................................................................................................
Parágrafo único. ...........................................................................................
....................................................................................................................”
Art. 2º Os dispositivos a seguir indicados passam a compor o Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça:
“CAPÍTULO V
Da Mediação
Art. 288-A. O Centro de Soluções Consensuais de Conflitos do Superior
Tribunal de Justiça, responsável por realizar sessões e audiências de conciliação e
mediação e por desenvolver programas destinados a auxiliar, orientar e estimular
a autocomposição, será coordenado pelo Ministro designado pelo Presidente.
Parágrafo único. O Presidente, por proposta do Ministro Coordenador,
disciplinará a criação e o funcionamento do Centro, bem como a inscrição, a
remuneração, os impedimentos, a forma de desligamento e os afastamentos dos
mediadores, com observância das normas de regência.
Art. 288-B. O mediador judicial será designado pelo Ministro Coordenador
dentre aqueles que constarem do cadastro de mediadores mantido pelo Centro
de Soluções Consensuais de Conflitos do Superior Tribunal de Justiça ou de
cadastro de âmbito nacional.
§ 1º O relator poderá solicitar ao Centro a indicação de mediador para
auxiliá-lo também em procedimento de conciliação.
§ 2º O relator pode encaminhar o processo de ofício para a mediação.
270

EMENDAS REGIMENTAIS

Art. 288-C. É admitido o uso da mediação para solução das controvérsias
sujeitas à competência do Tribunal que versem sobre direitos disponíveis ou sobre
direitos indisponíveis que admitam transação, conforme a legislação de regência,
resguardada a gratuidade da mediação aos necessitados.”
Art. 3º Esta emenda regimental entra em vigor na data de sua publicação no
Diário da Justiça eletrônico.
Ministra Laurita Vaz
Presidente
JUSTIFICATIVA
Esta proposta de emenda regimental coloca à disposição dos jurisdicionados
e dos Ministros da Casa ferramenta alternativa recém-incorporada ao regramento
pátrio de extrema valia para a solução dos litígios: a mediação. Propõe atualizar
o Regimento com o fito de disciplinar a designação de Ministro (arts. 11 e 21)
para coordenar o Centro de Soluções Consensuais de Conflitos a ser criado de
acordo com as normas de regência (art. 288-A). Prevê, outrossim, quem pode ser
mediador judicial e dispõe sobre o cadastro de mediadores, bem como sobre o
auxílio deles ao Ministro nas conciliações e a possiblidade de o relator encaminhar
o processo de ofício ao procedimento (art. 288-B). Discorre, também, sobre as
controvérsias que estão sujeitas à mediação (art. 288-C).
Ministro Luis Felipe Salomão
Comissão de Regimento Interno
DJe 14.10.2016

Redação anterior dos artigos alterados pela Emenda Regimental n. 23
Art. 11. .........................................................................................................
Parágrafo único. ...........................................................................................
IV - constituir comissões;
......................................................................................................................
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Art. 21. .........................................................................................................
XVII - criar comissões temporárias e designar os seus membros e ainda os
das comissões permanentes, com aprovação da Corte Especial;
......................................................................................................................
Parágrafo único. ...........................................................................................
......................................................................................................................

EMENDA REGIMENTAL N. 24, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016
Altera, inclui e revoga dispositivos
do Regimento Interno para
adequá-lo à Lei n. 13.105, de 16
de março de 2015, novo Código de
Processo Civil.
Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados passam a compor o Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça ou a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. ........................................................................................................
VI - o incidente de assunção de competência quando a matéria for comum
a mais de uma seção;
......................................................................................................................
XIII - os embargos de divergência, se a divergência for entre Turmas de
Seções diversas, entre Seções, entre Turma e Seção que não integre ou entre
Turma e Seção com a própria Corte Especial;
......................................................................................................................
XVI - o recurso especial repetitivo.
Parágrafo único.............................................................................................
Art. 12. .........................................................................................................
IX - o incidente de assunção de competência quando a matéria for restrita
a uma Seção;
X - o recurso especial repetitivo.
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