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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA 
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2015 

 

DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS CANDIDATOS ÀS VAGAS DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
 

Às dezoito horas e vinte minutos do dia vinte e dois de abril de dois mil e 
quinze, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os 
Ministros Francisco Falcão, Presidente, Felix Fischer, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, 
Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, 
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, 
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Marco 
Aurélio Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Moura Ribeiro, 
Regina Helena Costa, Rogerio Schietti, Nefi Cordeiro e Gurgel de Faria. Ausentes, 
justificadamente, os Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Napoleão Nunes Maia 
Filho e Jorge Mussi. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE):  Senhores 
Ministros, declaro aberta a sessão.  

Passo a palavra ao Ministro Luis Felipe Salomão. 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, 
eminentes Colegas, tenho dois anúncios rápidos para que o Senhor Ministro Marco Aurélio 
Bellizze possa falar sobre o tema da pauta de hoje. 

Em primeiro lugar, noticio aos Colegas que o trabalho da Comissão de 
Regimento Interno continua. Em breve iremos submeter aos Colegas dois ou três pontos de 
atualização e agilização da prestação jurisdicional para o nosso Regimento. Enquanto isso 
não ocorre, apresento um levantamento para que os Colegas tenham uma dimensão da 
eficácia da mudança regimental que implementamos no fim do ano passado, sobretudo em 
relação ao período de tempo de vista para a solução dos processos. 

Vossa Excelência, Senhor Presidente, hoje regulamentou aquela mudança 
regimental. Ainda sem a regulamentação, tivemos significativa eficácia com a medida. 
Permitam-me concluir esse fato com o relatório que a Comissão de Regimento apresenta 
aos eminentes Colegas. 

Apenas para relembrar, antes da emenda, havia um tempo médio de 322 
dias, com o desvio padrão, para a solução dos pedidos de vista. Em 22 de abril, esse 
número, que era de 338 processos, diminuiu para 132 e o nosso tempo médio hoje é de 49 
dias. Assustadoramente, conseguimos resolver em quase 100% o problema relativo ao 
tempo médio dos pedidos de vista. 

No item 4 do relatório de acompanhamento da evolução dos pedidos de vista 
apresentados aos Colegas, há duas conclusões, a saber: 

“Observa-se que o efeito positivo mais evidente obtido com a aprovação da 
Emenda Regimental n. 31 foi a redução do período de vista nos pedidos efetuados após a 
proposta de modificação do regimento.”  
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“O tempo médio de duração da vista que era de 322 dias caiu para 49 dias 
nos pedidos efetuados após a proposta da emenda regimental.”  

Hoje não há nenhum pedido de vista após a proposta da emenda com prazo 
superior ao estabelecido no Regimento Interno, ou seja, 60 dias.  

Era a contribuição que eu queria trazer aos Colegas e dizer do acerto de 
todos ao implementarmos as medidas. 

Obrigado, presidente. 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE):  Agora, por 
sugestão do decano, transformo  a sessão em conselho para tratar de outro assunto. 

(SESSÃO TRANSFORMADA EM CONSELHO) 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE):  Senhores 
Ministros, declaro aberta novamente a sessão e concedo a palavra ao Ministro Bellizze.  

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE: Senhor Presidente, 
para que o Colegiado possa formar sua convicção sobre o perfil adequado dos candidatos a 
serem indicados, estabelecendo sugestão de critérios de votação, são necessárias as 
seguintes informações: a) a data de posse e a forma de ingresso na magistratura; b) os 
órgãos nos quais o magistrado esteve em efetivo exercício da jurisdição no Tribunal de 
origem ao qual esteja vinculado nos últimos 24 meses, contados da data da publicação da 
convocação do Diário da Justiça Eletrônico; c) a informação de que não responde à 
sindicância, de que não responde a processo administrativo disciplinar ou foi punido em 
algum deles no âmbito do Tribunal de origem, do Conselho Nacional de Justiça ou do 
Conselho da Justiça Federal e nem responde a ação penal ou foi condenado em alguma 
delas. 

A propósito, a redação do Regimento Interno do STJ dispõe que o currículo 
deverá ser preenchido em formulário padronizado posto à disposição na página eletrônica 
(art. 21, XXXII, parágrafo único, III, RISTJ), razão pela qual seria possível estruturar essas 
informações no próprio formulário a ser disponibilizado eletronicamente aos candidatos. 
Após o encerramento do prazo e, no momento oportuno, Vossa Excelência convoca a 
sessão plenária para a votação.  

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Todos de 
acordo? Declaro aprovada a reabertura do prazo para inscrições que ocorrerão até o 
próximo dia 4, com o preenchimento do novo formulário. A escolha poderá ocorrer em 6 de 
maio, às 18h? Então, será no dia 6 de maio, às 18h, após a sessão da Corte Especial. Não 
havendo mais nenhum assunto e agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão. 

Encerrou-se a sessão às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos. 

 
 

Ministro Francisco Falcão 
Presidente 

 
 
 

Miguel Augusto Fonseca de Campos 
Secretário da sessão 
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