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DEFINIÇÃO DO FORMATO (PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU HÍBRIDO) DAS SESSÕES
PLENÁRIAS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS ABERTAS EM DECORRÊNCIA DAS APOSENTADORIAS

DOS MINISTROS NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO E NEFI CORDEIRO E PARA A ELEIÇÃO DE UM JUIZ
FEDERAL E DE UM JUIZ DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PARA AS VAGAS DO CONSELHO NACIONAL DE

JUSTIÇA E DE UM JUIZ PARA A VAGA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 
 

Às quatorze horas e nove minutos do dia nove de agosto de dois mil e vinte e um, por meio de
videoconferência e presencialmente, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, sob a
presidência do Ministro Humberto Martins (por videoconferência), foi aberta a sessão. Participaram por
videoconferência os Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Maria
Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze,
Assusete Magalhães, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Rogerio Schietti Cruz, Gurgel de Faria, Reynaldo
Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e Joel Ilan Paciornik e, de forma presencial,
o Ministro Sérgio Kukina. Ausente, justificadamente, o Ministro Felix Fischer.

Após declarar aberta a sessão, o Presidente cumprimentou seus pares e comunicou que a
sessão foi convocada para definir o formato (presencial, por videoconferência ou híbrido) das sessões
plenárias para preenchimento das vagas abertas em decorrência das aposentadorias dos Ministros
Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro e para a eleição de um juiz federal e de um juiz de Tribunal
Regional Federal para as vagas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de um juiz para a vaga do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Na sequência, o Presidente deu início à votação por ordem de antiguidade. Após a contagem
dos votos, o Presidente declarou que o Pleno do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por 28 votos a favor
do formato presencial e 2 votos a favor do formato virtual, que a formação da lista dos candidatos às duas
vagas de Ministro desta Corte será feita presencialmente.

Em seguida, o Presidente deu início à votação em relação à escolha dos magistrados que
comporão o CNJ e o CNMP. Após a votação, por ordem de antiguidade, o Presidente declarou aprovada,
por unanimidade, a realização da eleição de forma virtual, destacando que há urgência na definição dos
nomes, uma vez que os mandatos nos Conselhos se encerram em setembro e que caberá ao Pleno indicar
um juiz federal e um desembargador federal (juiz de TRF) para vagas no CNJ e um juiz estadual para vaga
no CNMP. Informou, ainda, que tomará as medidas necessárias para a realização da sessão que indicará os
novos conselheiros, incluindo a divulgação do edital com prazo para a inscrição dos interessados ainda
neste mês.

Dando seguimento, o Presidente deu início à votação, por ordem de antiguidade, em relação à
possibilidade de as sessões virtuais serem prorrogadas até outubro e, logo após a votação, declarou que,
por unanimidade, o Pleno decidiu prorrogar a realização das sessões de julgamento por videoconferência
até o fim de outubro próximo. Apesar da decisão, o Presidente ressaltou que a prorrogação pode ser
reavaliada em caso de melhora significativa do quadro da pandemia no Brasil. Em seguida, passou a
palavra ao Ministro Herman Benjamin, o qual destacou que a adoção dos julgamentos por meio eletrônico
não prejudicou a produtividade do Tribunal, que já se aproxima de um milhão de decisões desde o início
do trabalho remoto. 

Após a exposição dos argumentos do Ministro Herman Benjamin, o Presidente passou a palavra
ao Ministro João Otávio de Noronha, que sugeriu que as próximas vagas do Tribunal Superior Eleitoral e do
Conselho da Justiça Federal sejam preenchidas por ordem de antiguidade. Após a deliberação do Pleno, o
Presidente declarou que, por unanimidade, o critério de antiguidade será adotado.

Dando seguimento, o Presidente passou a palavra ao Secretário de Tecnologia da Informação e
Comunicação desta Corte, Rodrigo Almeida de Carvalho, que fez uma breve apresentação referente às
premissas da votação virtual por meio de um aplicativo desenvolvido pela referida Secretaria.

Por fim, o Presidente agradeceu ao Diretor-Geral, Marcos Antonio Cavalcante, ao Secretário-
Geral da Presidência, Jadson Santana de Sousa, ao Secretário de Tecnologia da Informação e
Comunicação, Rodrigo Almeida de Carvalho, e à equipe de apoio pelo carinho e dedicação.
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Após os agradecimentos, foi encerrada a sessão às quinze horas e dezoito minutos.
 

Ministro Humberto Martins
Presidente

 
Marcos Antonio Cavalcante

Secretário da sessão
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