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No editorial do Anuário da Justiça Brasil 2014, o diretor 
da revista Consultor Jurídico, Márcio Chaer, destacou: 
“Oito anos atrás, quando a ConJur Editorial lançou a pri-
meira edição deste Anuário da Justiça, o inventário que 
se apresentou de grandes problemas do Judiciário, em 
termos nominais, não era totalmente diferente da atual 
edição. A grande diferença está na dosimetria. Ou seja, 
a dimensão de cada problema era de tal ordem que pa-
recia insuperável.
As oito radiografias produzidas, uma ao lado da outra, 
mostram uma evolução que o dia a dia de quem acom-
panha o processo não enxerga com clareza. A monta-
nha de problemas que persiste atrapalha ainda mais a 
visão comparativa.
Tanto mais que é natural que se tente atribuir à estrutu-
ra judiciária defeitos que, em sua origem, são do serviço 
público ou da própria cultura do País. Ou seja, não será 
o Judiciário que irá corrigi-los como convém.
Na implementação do núcleo básico da reforma do sis-
tema judicial, o aspecto que mais atraiu as multidões 
foi o apelidado ‘controle externo’ do Judiciário e do Mi-
nistério Público. Os mecanismos de racionalização da 
estrutura funcional chamaram menos atenção.
O ano de 2013 – campo de análise desta publicação – 
inverteu os polos. Já os instrumentos concebidos para 

dar mais lógica, segurança e celeridade ao sistema ga-
nharam contraste e destaque no cenário atual. São as 
soluções coletivas e uniformizadoras adequadas para os 
verdadeiros problemas da Justiça brasileira.
A leitura retrospectiva das oito edições deste Anuário, 
produzidas com apoio da Fundação Armando Alvares 
Penteado (FAAP), homenageia os protagonistas dessa 
trepidante saga e orgulha a ConJur Editorial pela preci-
são das informações, análises e dos perfis traçados.”
O Brasil já é o País com o maior número de processos 
judiciais per capita. Esse dado é suficiente para mostrar 
a complexidade e o tamanho do desafio que é montar e 
manter uma máquina eficiente, justa e rápida para aten-
der à demanda.
O aperfeiçoamento da gestão e dos mecanismos juris-
dicionais racionalizadores como o efeito vinculante, a 
repercussão geral, o bloqueio de recursos repetitivos 
e demais mecanismos de filtragem de acesso aos tri-
bunais ainda não se mostraram suficientes para dar 
conta do recado. Desde que o brasileiro passou a exer-
citar seus direitos, o número de ações que trafega pelo 
Judiciário subiu mais de 270 vezes, enquanto a popu-
lação brasileira nesse mesmo período aumentou por 
volta de 30%.
Em 1988, ano da promulgação da Constituição, eram 
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350 mil ações em trâmite; 25 anos depois já eram 92 
milhões, segundo o relatório Justiça em Números do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e no final de 2014 
deveremos chegar a mais de 100 milhões!
Dez anos depois da entrada em vigor da Emenda Consti-
tucional 45, o Judiciário parece ter encontrado meios de 
se aproximar de suas intenções. Os membros da cúpula 
do Judiciário passaram, por si mesmos, a trocar a matriz 
de resolvedores de problemas individuais para se dedi-
car a temas coletivos. Tudo em busca da padronização 
e da uniformização e de entendimentos.
Outra marca de 2013 foi o consenso generalizado de 
que a gestão administrativa dever ser efetiva e mo-
derna para que a Justiça funcione bem. O Supremo Tri-
bunal Federal (STF) entrou em uma fase menos forma-
lista e suas votações ganharam outra dinâmica, tornou-
-se menos conservador e deixou de se fartar a agir em 
situações que pudessem ser interpretadas como inter-
ferência em outro poder. O STF de hoje atua de forma 
muito mais ostensiva e aos poucos a ideia das “11 ilhas” 
(número de ministros do STF) vai sendo abandonada e 
os ministros interagem mais.
Um sistema simples e que já existe há anos agora é 
usado com entusiasmo pelos integrantes do STF: até 
um dia antes da sessão, o relator faz circular para os 
colegas o voto que será proferido no julgamento. Des-
sa forma, todos chegam preparados para a discussão. 
Outro avanço foi mudar o regimento para que maté-
rias até então exclusivas do Plenário passassem a ser 
decididas nas turmas, como extradições e mandados 
de segurança contra algumas autoridades como o pro-
curador-geral da República, e contra atos do Tribunal 
de Contas da União (TCU) e do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP).
Existe uma busca de soluções e uma grande preocupa-

ção com o enorme volume de proces-
sos no STF, e isso talvez decorra do 
fato do nosso sistema judicial ter sido 
construído  sobre a ideia de que todo o 
Judiciário erra, menos o STF! O efeito 
é que a sociedade passou a considerar 
que só uma decisão do STF faz justiça!
Os ecos da ação Penal 470, o processo 
do chamado “mensalão”, ainda resso-
am no STF. Entre os prejuízos operacio-
nais da AP 470 contabiliza-se o déficit 
de ações com repercussão geral que o 
STF deixou de examinar. O transtorno 
é porque o STF deixou de julgar os ca-
sos com repercussão declarada, mas 
não deixou de reconhecer a repercus-
são geral nos processos que chegam à 
corte.
Em 2012, ano em que se concentrou a 
maior parte do julgamento da AP 470, 
o STF analisou processos com reper-
cussão geral em 108 casos e julgou o 

mérito de 11 processos com repercussão reconhecida. 
Em 2013, foram analisados 67 casos e julgados 46. O 
déficit não é um número isolado. Como a repercussão 
geral, por definição constitucional, sobrestá todas as 

O excelente Anuário da Justiça na sua oitava edição consecutiva.

O presidente do STJ, Felix Fischer, no momento em que abria 
o evento do lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2014. 
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ações judiciais que tratam daqueles temas, o retardo do 
STF no julgamento desses casos resultou em 685 mil 
ações paradas no Judiciário.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) con-
solidou seu trabalho de bloquear recursos repetitivos, 
ajudando a reduzir a morosidade do sistema. Em 2013, 
não somente aumentou a quantidade de casos nesse 
campo, como buscou dar transcendentalidade às deci-
sões – julgando para além das partes. Toda sessão de 
julgamento tem pelo menos um repetitivo em pauta.
Em 2013 mostrou um grande salto: 178 casos foram 
afetados pelo rito dos repetitivos. Foi quase o dobro dos 
90 afetados um ano antes. A regulação dos repetitivos 
está em curso. Antes, o STF já havia deliberado que, 
uma vez recolhido um caso para paradigma dos recur-
sos repetitivos, a parte já não poderia desistir do recur-
so.
Em 2013, instituiu-se a admissão de amicus curiae nes-
sas votações. A medida permitiu a entrada de mais ar-
gumentos e de ideias no âmbito do processo.
Os ministros do STJ dedicaram-se mais ao papel de 
orientadores do tribunal, com a produção de preceden-

tes e linhas mestras. Para dar conta da avalanche de 
processos que chega à corte, enfatizaram-se as deci-
sões monocráticas.
Em 2012, as decisões colegiadas foram cerca de 30% 
de todas as tomadas pelos ministros. Um ano depois, 
77% das decisões foram tomadas monocraticamente, 
no gabinete, o que gerou reclamação de diversos ad-
vogados. Esse é o caso de Sidnei Beneti, idealizador do 
Núcleo de Recursos Repetitivos (Nuver), que acredita 
que isso descaracteriza a formação de jurisprudência. 
As decisões passam a ser despachos de aplicação de 
decisões prontas, e não fruto de discussão e reflexão. E 
mesmo as decisões colegiadas, acabam, de uma certa 
forma, sendo produção de uma só cabeça.
Como é muito trabalho, só o relator vai à seção com o 
processo já lido. Os demais integrantes do STJ acompa-
nham a leitura do relatório. Alguns advogados se quei-
xam que o STJ anda célere demais, o que soa até como 
um paradoxo. Dizem,  entre outras coisas, que o ritmo 
das sessões de uma certa maneira dificulta até a apre-
sentação de sustentações orais.
Por seu turno, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) elegeu 
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três prioridades: aperfeiçoamento da gestão, adoção 
de identificação biométrica dos eleitores e o pro-
cesso judicial eletrônico. Nas eleições de 2012, sete 
milhões de eleitores puderam testar a biometria e em 
2014 estima-se que serão 24 milhões!
A interlocução entre os tribunais proporcionou a opor-
tunidade de os TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) tro-
carem experiências, analisarem práticas bem-sucedidas 
e reformularem as que atrapalham o sistema. Assim, a 
Justiça Eleitoral, o único segmento do Judiciário que es-
tava fora do processo eletrônico, entrou na nova era. Já 
nas eleições de 2012, 90% dos conflitos foram decidi-
dos antes de novembro.
Por sua vez o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tor-
nou-se a prova de que os demais tribunais estão no ca-
minho certo. Já houve discussão a respeito da neces-
sidade de algum tipo de arguição de relevância para a 
Justiça de Trabalho. Algo que garantisse que o TST seria 
usado para o que foi criado, a pacificação de teses a 
respeito da interpretação da legislação trabalhista intra-
constitucional.
Hoje, o debate é menos polêmico e quase todos con-

cordam sobre a necessidade de um filtro. E os números 
espelham bem tudo isso. Em 2013, a produtividade dos 
ministros bateu novo recorde e alcançou 253 mil julga-
dos. E o número de casos novos também: 301 mil. O 
resultado foi um acervo de 224 mil processos, ou seja, 
cada ministro recebeu, em média, 12 mil recursos e jul-
ga 10 mil.
O TST busca saídas, todas externas. Uma delas é um 
projeto que pretende tornar a execução trabalhista mais 
eficiente. Outra trata de adotar mais critérios de admis-
sibilidade para recursos de revista.
O processo judicial eletrônico da justiça do Trabalho 
(PJe – JT) vem andando bem e reduziu o tempo de tra-
mitação dos processos. Em 2012, estava instalado em 
247 varas. Um ano depois em 937. Nesse meio tempo, 
dois milhões de pessoas foram atendidas.
Os números demonstram o tamanho da necessidade do 
tribunal e justificam a pressa em se adotar novas for-
mas de tentar resolver os problemas do TST.
O diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno 
Guillon, no seu artigo Excelência Jurídica, inserido no 
Anuário da Justiça Brasil 2014, salientou: “O processo 

A ministra Regina Helena Costa, do STJ, cumprimen-
tando o ministro José Celso de Mello Filho, do STF.
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No primeiro plano, Celita Procopio de Carvalho entregando um 
exemplo do Anuário da Justiça para o ministro Marco Aurélio 
do STF e cumprimentando Ayres Britto, o ex-ministro do STF.
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de aperfeiçoamento jurídico brasileiro tem sido impul-
sionado por uma das maiores máquinas judiciárias do 
mundo, a serviço de uma população que aprende a re-
solver suas diferenças pelo meio pacífico dos fóruns e 
tribunais.
As queixas existem em profusão, mas a procura mos-
tra confiabilidade, acatamento e legitimidade. O Brasil 
talvez seja hoje o País com o maior número de litígios 
judiciais. Ao menos no volume de processos per capita 
é certo que o Brasil encabece o ranking.
A busca de maturidade, contudo, não é imune a con-
tradições, paradoxos e dilemas. Um nó a desatar é o 
que opõe estatísticas e conteúdo quando se debate a 
morosidade do sistema.
O ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, do 
STF, com a coragem que lhe é peculiar, não hesita em 
defender que, se for necessário sacrificar um dos as-
pectos, melhor será comprometer a celeridade que a 
qualidade das decisões.

Uma outra questão em busca 
de equilíbrio é o que envolve as 
matérias criminais. Nesse cam-
po, colide a certeza de que a ca-
deia não é remédio para todos os 
males com a convicção de que é 
preciso combater a criminalidade 
com tolerância zero, já que a im-
punidade alimenta e multiplica a 
prática de delitos de toda ordem.
Outro dilema é o referente ao 
número de recursos previstos 
no sistema processual em vigor. 
Fere o amplo direito de defesa 
limitar a duas instâncias o pro-
cesso de decisão? Ou, ainda ha-
verá mais justiça se a arbitragem 
privada puder absorver novos 

papéis, hoje exclusivos da justiça estatal?
 A socióloga Maria Tereza Sadek, estudiosa da estrutura 
e dos protagonistas da justiça brasileira, já afirmou que 
o Poder Judiciário evoluiu mais nos últimos 20 anos do 
que em toda a história do País.
Evoluiu e se expandiu.
Em raras nações se tem uma justiça tão presente na 
vida dos cidadãos como acontece no Brasil. Em nenhu-
ma outra o Judiciário ganhou status de poder moderador 
da República e o exerce tão bem!!!”
O advogado e professor Arnoldo Wald, no seu “ponto 
de vista” Eficiência no Judiciário garante segurança ju-
rídica, enfatizou: “O sistema processual deve propor-
cionar não só o reconhecimento, mas a realização de 
direitos ameaçados ou violados. Sendo ineficiente o 
sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa 
a carecer de real efetividade. Assistimos assim, à ‘cons-
titucionalização’ do processo que não é uma tese aca-
dêmica, mas o meio de evitar que as normas de direito 

A ministra Maria Thereza 
do STJ trocando ideias 
com o ministro Marco 

Aurélio do STF.

A partir da esquerda, o desembargador José Roberto Neves Amorim, vice-diretor da Faculdade de Direito 
da FAAP, o ministro Celso de Mello do STF, o diretor da Faculdade de Direito da FAAP, Álvaro Villaça Aze-
vedo, e prof. Francisco de Paula Bernardes Jr., da Faculdade de Direito da FAAP.



material se transformem em ‘pura ilusão’.
A decisão judicial deve ser eficaz e eficien-
te, produzindo os efeitos materiais que são 
exigidos para que a justiça seja feita e não 
apenas declarada ou reconhecida. 
A eficiência que se pede ao Poder Judiciário 
abrange tanto a rapidez das decisões como 
a sua coerência e a previsão de suas conse-
quências. Não se trata de adotar o ‘conse-
quencialismo’ e de decidir os litígios tendo 
em vista principalmente os seus resultados 
práticos, mas de conciliar os princípios jurídi-
cos e a realidade, a norma abstrata e a exe-
cução da decisão concreta.
Um novo elemento que passa a pesar e a ser 
ponderado nas decisões judiciais é o econô-
mico. Aliás, um ministro do STF reconheceu 
que até o fim do século XX, essas preocupa-
ções não eram básicas para o magistrado, 
que nem sempre analisava os elementos eco-
nômicos do litígio e suas consequências.
No plano da eficiência, houve um progresso imenso nas 
últimas décadas. Tanto na organização normativa do 
Poder Judiciário como das tecnologias utilizadas.
A adoção da informática, que está sendo implementada 
progressivamente em todos os tribunais, representou 
uma grande revolução, que permitirá diminuir os prazos 
do andamento dos processos e da prelação das decisões.
A súmula vinculante, no STF, e o julgamento dos casos 
repetitivos, no STJ, vão permitir também diminuir subs-

tancialmente a carga dos julgadores, ao mesmo tempo 
em que asseguram maior segurança jurídica.
Todas essas reformas darão seus frutos no futuro, mas 
agora estamos sentindo uma evidente aceleração dos 
julgamentos. A eficiência do Poder Judiciário é uma 
garantia de segurança jurídica consagrada constitucio-
nalmente, que por sua vez é catalisadora e indutora do 
investimento e, consequentemente, do progresso eco-
nômico e do desenvolvimento sustentável do País. É a 
contribuição que o Poder Judiciário está dando ao País.”

O diretor-presidente da FAAP Antonio Bias Bueno Guillon 
numa conversa com o ministro Marco Aurélio do STF.

A confraternização entre os que compareceram ao lançamento do Anuário da Justiça no espaço de eventos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).


