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Regras especiais de procedimento para o Regras especiais de procedimento para o Regras especiais de procedimento para o Regras especiais de procedimento para o 

Supremo Tribunal Federal (STF)Supremo Tribunal Federal (STF)Supremo Tribunal Federal (STF)Supremo Tribunal Federal (STF)    

 

1.1.1.1. IdiomaIdiomaIdiomaIdioma    

O idioma oficial do comitê é o português. Os ministros não terão permissão de se 

pronunciar à Mesa, aos organizadores ou aos demais ministros em outro idioma. Caso 
sintam a necessidade de usar palavras e/ou expressões em idioma estrangeiro, devem 

traduzi-las em seguida. 

 

2.2.2.2. Forma do debate e discursosForma do debate e discursosForma do debate e discursosForma do debate e discursos    

2.1. Na primeira sessão, é obrigatório que o primeiro ministro a se pronunciar seja o 
ministro relator, neste caso, o ministro Teori Zavascki. Ele introduzirá o debate com 

um resumo do caso e com os pontos relevantes que serão discutidos. 

2.2. As discussões no STF ocorrerão por meio de um debate moderado, no qual os 

ministros que desejem se pronunciar deverão levantar suas placas, sendo a escolha 
da ordem de pronunciamento uma discrição da Mesa. 

2.3. Não há limite de tempo de discurso no debate moderado. Entretanto, se a Mesa 
considerar que há abuso dessa prerrogativa, solicitará ao ministro que encerre seu 

discurso. 

2.4. Moção para consulta 

2.4.1. Há a possibilidade de uma moção para consultas, que funciona da mesma 
maneira e tem os mesmos efeitos que a moção para debate não moderado. 

2.5. Moção para perguntas 

2.5.1. Essa moção instaura uma sessão de perguntas. Nessa sessão, será possível 

que os ministros se dirijam um a outro fazendo perguntas diretas sobre 
qualquer ponto acerca do tema em discussão. O tempo limite da sessão será 

de 30 minutos. 

2.5.2. O ministro deverá pleitear pela moção à Mesa, justificando-a e 

estabelecendo o tempo da sessão. A moção será aprovada por maioria 
simples. 

2.5.3. Com a aprovação, a Mesa convidará os ministros que desejem realizar 
perguntas a levantarem suas placas. A Mesa escolherá um ministro, dentre os 

solicitantes, o qual estará autorizado a iniciar o questionamento. O ministro 
deverá indicar outro ministro, que deverá responder o que lhe será 

demandado. 
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2.5.4. Inicialmente, não haverá limite de tempo para resposta. Porém, caso 
necessário, a Mesa poderá limitá-lo a fim de melhorar a dinâmica do debate. 

2.6. Moção de anúncio à imprensa 

2.6.1. Por meio dessa moção, o ministro poderá se pronunciar não oficialmente à 

imprensa, no intuito de informar o público sobre o andamento do debate, suas 
opiniões pessoais, bem como suas considerações acerca da atuação de outro 

ministro. 

2.6.2. O ministro deverá fazer a moção à Mesa, justificando o pedido de anúncio à 

imprensa. Se reconhecida pela Mesa, a moção será automaticamente 
aprovada, e o ministro poderá ser entrevistado ou poderá entregar um 

documento escrito à imprensa, o qual será devidamente publicado. 

2.7. As moções aceitas pelo STF são as seguintes, em ordem de precedência: 

2.7.1.     Moção para adiamento da sessão; 

2.7.2. Moção para consultas; 

2.7.3. Moção para perguntas; 

2.7.4. Moção de anúncio à imprensa; 

2.7.5. Moção para fechamento do debate; 

2.7.6. Moção para votação por chamada. 

 

3.3.3.3. ParticParticParticParticipações externas ipações externas ipações externas ipações externas ----    Amicus CuriaeAmicus CuriaeAmicus CuriaeAmicus Curiae    

3.1. Qualquer ministro poderá pleitear pela participação de amicus curiae. Amicus 

Curiae (ou Amici curiae, no plural) representa uma intervenção assistencial por 
parte de entidades que sejam adequadas para se manifestar sobre o caso. Isto é, 

sua função é trazer maiores informações relevantes ao caso. Sua participação não 
tem direito a voto. 

3.2. Se um ministro desejar a participação de amicus curiae no debate, deverá enviar o 
pedido por escrito à Mesa, indicando qual é a entidade a ser convidada e 

justificando o seu pedido. 

3.3. A Mesa convidará a entidade e, se o convite for aceito, haverá a sua participação e 

fornecimento de informações. Não haverá limite de tempo para a participação, e os 
ministros poderão questionar o convidado sobre o tema tratado. 

3.4. Para as perguntas, será aberta uma lista de oradores. Os ministros que desejarem 
se pronunciar deverão levantar suas placas e, então, seus nomes serão escritos na 

lista de oradores. 
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4.4.4.4. DocumentosDocumentosDocumentosDocumentos    

4.1. Documento de posição oficial 

4.1.1. Cada ministro tem o dever de apresentar um documento de posição inicial 
(position paper), por meio do qual deverá expressar sua opinião diante do 

tema, inclusive determinando uma solução prévia para o caso (decisão pela 
procedência ou improcedência da ADI). Entretanto, o voto final do ministro 

não estará vinculado ao referido documento. 

4.1.2. O documento de posição oficial deverá seguir o modelo anexo. 

4.2. Votos 

4.2.1. Os votos serão confeccionados a partir da quinta sessão. 

4.2.2. Caberá a cada ministro produzir o voto individual no qual conste a decisão 
tomada sobre cada ponto acerca da discussão e sua devida justificativa. 

4.2.3. Ao final, o ministro deverá se pronunciar pela procedência ou improcedência 
da demanda em questão. 

4.2.4. O voto deverá seguir o modelo anexo. 

4.3. Acórdão 

4.3.1. O documento final a ser produzido pelos ministros é o acórdão, cujo conteúdo 
é formado pelos votos de todos os ministros e o resultado da votação relativo 

ao caso. 

4.3.2. Para esse documento não cabem emendas nem divisão da questão, uma vez 

que o acórdão é formado pelos votos proferidos por cada ministro. 

4.3.3. O acórdão é composto das seguintes partes: 

4.3.3.1.  Ementa - É uma introdução ao acórdão, na qual estão presentes os 
pontos discutidos (sejam eles formais ou materiais) e a decisão final 

tomada pelo plenário. A ementa é redigida em tópicos. 

4.3.3.2. Relatório - O relatório é um capítulo do acórdão. O ministro relator 

deverá redigi-lo de modo a resumir os aspectos relevantes sobre o caso, 
as matérias questionadas, bem como os dispositivos jurídicos presentes. 

4.3.3.3. Conclusão - Ao final, será feito um resumo da decisão tomada pelo 
plenário. Deverão estar presentes os dispositivos que a justifiquem. 

 

5.5.5.5. Votação finalVotação finalVotação finalVotação final    
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5.1. A decisão final, que define pela procedência ou não da ADI, será aprovada por uma 
maioria qualificada de 8 ministros, segundo as regras de regimento interno do STF. 

5.2. Nos casos em que os ministros optarem por se abster da votação, os seus votos 
seguirão o voto do ministro relator. 

5.3. Na votação final, a moção para votação por chamada estará em ordem. 
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AnexosAnexosAnexosAnexos    

Anexo 1 Anexo 1 Anexo 1 Anexo 1 ––––    Modelo de documento de posição inicialModelo de documento de posição inicialModelo de documento de posição inicialModelo de documento de posição inicial    

 

Poder Judiciário 
 

Supremo Tribunal Federal 
 

 

Ministro (nome do ministro) 
 

Apresentar a posição oficial, justificando-a devidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________(assinatura)_____________ 

Ministro (nome do ministro) 
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Anexo 2 Anexo 2 Anexo 2 Anexo 2 ––––    Modelo de votoModelo de votoModelo de votoModelo de voto    

fâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ YxwxÜtÄfâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ YxwxÜtÄfâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ YxwxÜtÄfâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ YxwxÜtÄ    
    

(data) 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.239 DISTRITO 
FEDERAL 
 
VOTO 
 
O(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) Nome do(a) ministro(a) – (sua 
posição no caso. Ex: relator, revisor, votante, presidente, vice-
presidente): 
 

Os ministros devem escrever tudo aquilo o que tiver sido determinante para a 

sua decisão final. 

I – Ponto I 

Justificativa e fundamentação jurídica. 

II – Ponto II 

Justificativa e fundamentação jurídica. 

Obs.: Não há limite de linhas ou pontos a serem arguidos, é discricionário a cada 

ministro. 

 

 

 

__________(assinatura)_____________ 

Ministro (nome do ministro) 
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Anexo 3 Anexo 3 Anexo 3 Anexo 3 ––––    Modelo de acórdãoModelo de acórdãoModelo de acórdãoModelo de acórdão    

 

fâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ YxwxÜtÄfâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ YxwxÜtÄfâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ YxwxÜtÄfâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ YxwxÜtÄ 
 

(data)         Plenário 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.239 DISTRITO FEDERAL 
 

Relator  : ministro TEORI ZAVASCKI 
Requerente(s) : PARTIDO DA FRENTE LIBERAL – PFL 
Advogado (a/s) : FLÁVIO COURI E OUTRO(A/S) 
Requerido (a/s) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Advogado (a/s) : ADVOGADO GERAL DA UNIÃO 

 

EMENTA 

PEQUENO RESUMO SOBRE DO QUE TRATA O ACÓRDÃO. EXIBIÇÃO 

DAS PALAVRAS-CHAVES. (formatação: fonte Times New Roman, tamanho 14, 

justificado. Espaçamento 1,5 linha; 0 pt antes e depois. Recuo especial na primeira linha 

de 1,25. Para explicação do caso, usa-se caixa alta). 

Resumo sobre a decisão final (mesma formatação, exceto que se usa caixa 

baixa). 

Frase final: procedência ou improcedência. 

 

ACÓRDÃO 

Resumo de praxe, indicando como foi realizada a votação (número de votos), os 

ministros presentes e ausentes e a decisão sobre o caso. 

No final, o ministro relator deve assinar. 
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fâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ fâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ fâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ fâÑÜxÅÉ gÜ|uâÇtÄ YxwxÜtÄYxwxÜtÄYxwxÜtÄYxwxÜtÄ 
 

(data)         Plenário 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.239 DISTRITO FEDERAL 
 

Relator  : Min. TEORI ZAVASCKI 
Requerente(s) : PARTIDO DA FRENTE LIBERAL – PFL 
Advogado (a/s) : FLÁVIO COURI E OUTRO(A/S) 
Requerido (a/s) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Advogado (a/s) : ADVOGADO GERAL DA UNIÃO 

 

RELATÓRIO 

Deverá ser relatado: do que trata o caso, o que é arguido pelo requerente e pelo o 

requerido, o dispositivo legal discutido, todos os atos realizados nos debates, os pontos 

debatidos, os argumentos levantados por cada ministro em resumo. 

Última frase: É o Relatório.  

 

VOTOS 

Serão transcritos todos os votos dos ministros. 

 

CONCLUSÃO 

Exposição da decisão final. 

 

Frase final: PUBLIQUE-SE. 

 

Ministro Teori Zavascki 

Relator 


