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No dia 9 de maio de 2012, foi lançado o Anuário da Justiça 
2012, uma publicação elaborada pela Conjur Editorial 
com o apoio da Fundação Armando Alvares Penteado 
(FAAP). Esse Anuário já se tornou uma referência, uma 
marca no cotidiano do Judiciário. É importante não 
somente pela descrição dos perfis dos ministros, mas 
também pela particularidade de mostrar votos e decisões 
monocráticas e colegiadas com senso crítico.
No editorial da revista, o diretor responsável, Márcio 
Chaer, destacou: “A cada ano, o sistema judicial brasileiro 
é afetado em duas frentes antagônicas. Em uma delas 
estão os fatos que envolvem a mecânica do Judiciário, 
o avanço da jurisprudência, os julgamentos que mudam 
a rota do Direito. Numa outra ponta, entram questões 
pouco jurídicas, mas de grande apelo popular. São ‘es-
cândalos’ como o do juiz que foi ao casamento de um 
amigo advogado, outro que recebeu salário atrasado ou 
qualquer frase solta que desafie a sentença condenatória 
antecipada dos chamados ‘mensaleiros’.
Entretanto, o que se deve comemorar é que os 113 mil 

casos que o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu para 
julgar em 2007, tornaram-se 38 mil em 2011. Um avanço 
extraordinário e que demonstra a efetividade dos instru-
mentos criados para dar mais racionalidade ao sistema.
Aperfeiçoamento, como tantos outros, que o sistema 
judicial comemora em silêncio para não atrapalhar a 
celebração dos linchadores nas arquibancadas. Os 15 
anuários já produzidos pela equipe da revista eletrônica 
Consultor Jurídico, seis deles dedicados aos altos tribu-
nais de Brasília, mostram um progresso inexorável. Os 
processos estão mais rápidos, as decisões mais unifor-
mes, as disfunções são combatidas, ao mesmo tempo 
em que as boas práticas são enaltecidas e premiadas. 
Talvez seja um consolo saber que, no futuro, são esses 
os dados que serão lembrados, e não as manchetes 
produzidas para saciar a sede de emoção das massas.
Os editores desta publicação, cuja tiragem é amplamente 
distribuída a seu público-alvo, agradecem aos apreciado-
res deste projeto, em especial à FAAP, impulsionadora 
do trabalho desde seu primeiro lançamento.”

O ANUÁRIO DA JUSTIÇA



Bem, com a sanção da Lei 
11.417/06, que regulou o 
procedimento de aprovação 
da Súmula Vinculante, e da Lei 
11.418/06, que regulamen-
tou a Repercussão Geral no 
processo submetido ao crivo 
do STF, de fato, o número 
de recursos distribuídos aos 
ministros da corte constitu-
cional caiu vertiginosamente: 
de 113 mil distribuídos em 
2007, para 38 mil em 2011.
No que diz respeito ao Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
a Lei 11.672/08 criou um rito 
especial para o julgamento 
de processos cujas teses se 
repetem às centenas ou aos 
milhares. No caso do STJ, 
observou-se uma importante 
redução da demanda de 2009 
para 2010, mas tal cenário não se repetiu em 2011, e 
o tribunal voltou a receber quase 300 mil recursos para 
julgar.
Os filtros, entretanto, existem. Para o STF, a efetividade 
deles é inquestionável. Mas ela não chegou, ainda, às 
instâncias inferiores. A redução da demanda no STF não 
se traduziu em redução de processos na base. 
O que falta, então, para que isso aconteça?

Racionalização e gestão da pauta de julgamentos são 
as questões de ordem.
O STF está muito distante de usar os mecanismos em 
todo o seu potencial. Ressaltou o ministro Gilmar Mendes, 
do STF: “Precisamos melhorar a questão dos pedidos de 
vista, talvez limitar o prazo. Isso vale para todos nós. E 
também voltar nosso foco às súmulas e dar-lhes a aten-
ção devida. A edição de Súmulas Vinculantes é um fator 

Momento do discurso de Márcio Chaer (à esquerda), referindo-se aos principais pontos do Anuário de Justiça 2012, 
sendo observado por Renato Sant’Anna, presidente da Anamatra, Nelson Calandra, presidente da AMB, Celita 
Procopio de Carvalho, presidente do Conselho de Curadores da FAAP, e Haman Tabosa de Moraes e Córdova, 
defensor-público geral da União.

O diretor-tesoureiro da FAAP, Américo Fialdini Jr. (à esquerda), destaca a importância do Anuário como um documento tanto para os estudantes de Direito, 
como para todos aqueles que querem saber como funciona a Justiça no Brasil. Atrás: Renato Sant’Anna, presidente da Anamatra, a presidente do Conselho 
de Curadores da FAAP, Celita Procopio de Carvalho; o presidente da AMB, Nelson Calandra; o presidente da OAB, Ophir Cavalcante; o procurador-geral da 
República, Roberto Monteiro Gurgel Santos; e os ministros do STF, Enrique Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, José Celso de Mello 
Filho, Ayres Britto (presidente) e Gilmar Mendes.
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de inibição de subida de processo, de segurança jurídica 
e de orientação para os tribunais.
Quando o STF reconhece que determinado recurso tem 
repercussão geral, todos os processos que tratam do 
mesmo tema têm a análise suspensa em tribunais infe-
riores e instâncias ordinárias.”
O volume de algumas questões é muito grande. Alguns 
números demonstram esse fato. E, com isso, a necessi-
dade de que esses recursos tenham andamento célere. 
De acordo com os números do STF, o tribunal analisou 

a Repercussão Geral em 146 temas em 2011. Do total, 
108 tiveram a Repercussão Geral reconhecida e em 38 
sua existência foi negada.
Apesar do aumento substantivo do volume em relação 
a 2010, quando foram julgados apenas 19 casos, ainda 
é pouco ante a demanda e o acúmulo de processos em 
outros tribunais. Até o final de 2011, 509 temas tiveram 
a Repercussão Geral apreciada. Destes, 251 foram de-
cididos definitivamente, com o julgamento de mérito ou 
a decisão pela inexistência de repercussão, enquanto 

os outros 258 temas aguardam 
julgamento de mérito pelos 
ministros.
De acordo com levantamento 
divulgado no final de 2011 pelo 
ministro Cezar Peluso, na épo-
ca presidente do STF, com os 
julgamentos definitivos de Re-
percussão Geral feitos naquele 
ano, o STJ, o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), os tribunais 
regionais federais da 2ª, 3ª e 
4ª regiões e pelo menos oito 
tribunais de Justiça puderam 
decidir aproximadamente 70 
mil causas com diferentes 
temas.
Ressaltou o ministro Cezar Pe-
luso: “Este número foi obtido de 
apenas 13 tribunais e é, prova-
velmente, bem maior. Assim, o 
dado, ainda que incompleto, já 

Um grande público presente no lançamento do Anuário.

A partir da esquerda, o diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon; a presidente do Conselho de 
Curadores da FAAP, Celita Procopio de Carvalho; o ministro do STF, Cezar Peluso; o professor da Faculdade 
de Direito da FAAP, Francisco de Paula Bernardes Junior; e o diretor-tesoureiro da FAAP, Américo Fialdini Jr.



fornece uma dimensão do impacto das decisões profe-
ridas pela corte.”
No STJ, a situação é ainda mais grave que no STF. Isso 
porque, mesmo com o rito processual que permite julgar 
casos – paradigma cujo tema de fundo se repete em cen-
tenas ou milhares de processos –, a demanda aumentou.
Pelo sistema, quando se verifica um tema que tem efeito 
multiplicador no tribunal, os ministros selecionam um 
recurso que represente bem a controvérsia e julgam 
aquele caso. O resultado se aplica a todos os demais, 
mas o procedimento é mais burocrático.
Se os tribunais de Justiça ou regionais federais decidiram 
o mesmo assunto de forma diferente do entendimento 
do STJ, são obrigados a fazer um juízo de retratação. Ou 
seja, a decisão do STJ não é aplicada automaticamente. 
É necessário que as turmas ou seções do tribunal local 
se reúnam novamente para deliberar sobre os recursos 
em conformidade com o que decidiu o STJ.
Desde maio de 2008, quando foi editada a chamada Lei 
de Recursos Repetitivos, os ministros selecionaram 464 
processos para julgamento pelo novo rito. Desses, foram 
julgados 376 temas. Outros 88 tramitam no aguardo do 
julgamento, que tem o poder de colocar fim a milhares 
de processos em primeira e segunda instância.
O filtro foi ineficiente para a demanda, que voltou a 
crescer. Principalmente, porque tem pouca influência 
sobre os pedidos de habeas corpus que crescem de modo 
exponencial a cada ano no STJ.
Para se fazer uma comparação, há dez anos o tribunal 
recebia seis mil pedidos de habeas corpus, já em 2011, 
foram quase 37 mil.
No caso do STJ, como alertou o ministro Luís Felipe Sa-
lomão: “Está faltando organização para racionalizar os 
trabalhos. Uma triagem adequada no setor de distribui-
ção, que impedisse a subida de recursos cuja tese já foi 
firmada por meio do rito dos repetitivos, já ajudaria muito. 
Outro ponto é a classificação. Hoje, ela ainda é feita 
por temas genéricos (Direito do Consumidor, Respon-
sabilidade Civil etc.). Atualmente, esse trabalho é feito 

em cada gabinete, cada um com os seus 
critérios. Não há o mínimo de programação 
no serviço de distribuição, tampouco há 
um critério de classificação adequado e 
de sintonia física com os gabinetes. Como 
disse, a distribuição é anárquica. Em um 
mês, recebemos 1.300 processos. No 
outro, 1.800.”
Os ministros do STJ defendem a adoção de, 
ao menos, mais um mecanismo, que é a 
Arguição de Relevância, muito semelhante 
à Repercussão Geral aplicada pelo STF.
Uma proposta para a criação do filtro já foi 
aprovada pelos integrantes do tribunal e 
entregue pelo presidente Ari Pargendler ao 
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. 
Resta esperar pelo trabalho político para 
que a proposta tramite com sucesso no 

Congresso Nacional.
Bem, os filtros vieram e há diversos mecanismos e al-
terações administrativas, regimentais e legislativas que 
podem ajudá-los a funcionar com maior eficiência, como 
já atestaram os ministros que compõem os dois principais 
tribunais do País. Falta só implementar o que está à mão e 
trabalhar com o Congresso Nacional para que se aprovem 
medidas que trarão a tão sonhada celeridade judicial.
O renomado advogado Arnoldo Wald acredita que, final-
mente, estamos colocando o Direito a serviço da vida, 
dentro das condições e circunstâncias existentes no 
Brasil de hoje, que já se tornou a sexta potência econô-
mica mundial e cujo desenvolvimento deve abranger a 
adaptação do Direito.
No seu ponto de vista sobre a Justiça no Brasil, Arnoldo 
Wald acredita que: “Efetivamente, a análise das estatísticas 
evidencia o aprimoramento constante do sistema judiciário 
quanto à sua produtividade e transparência e sob o ângulo 
da segurança jurídica, que foi reconhecido recentemente 

A partir da esquerda, o procurador-geral da República, Roberto Monteiro Gurgel Santos e os 
ministros do STF, Enrique Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mendes de Farias Mello.

O ministro do STF, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, Celita 
Procopio de Carvalho e o ministro do STJ, Massami Uyeda.
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como princípio constitucional. Justifica-se, assim, a afirma-
ção do ministro Cezar Peluso, na abertura dos trabalhos 
do STF em 2012, que considerou estarmos com o melhor 
Judiciário que o País já teve até agora. Trata-se, realmente, 
de um processo longo, que envolve verdadeira mudança 
cultural das partes, dos advogados e dos magistrados.
Em primeiro lugar, é preciso ultrapassar a cultura do 
litígio, que ainda domina na sociedade brasileira, e, nesse 
sentido, o progresso da conciliação, da mediação e da 
arbitragem são realidades concretas, nessa evolução 
que o Poder Judiciário tem incentivado.
Por outro lado, não podemos continuar a utilizar todos 
os recursos previstos na legislação vigente, acabando 
por esvaziar o conteúdo da decisão judiciária, quando, 
finalmente, transita em julgado e é executada.
Assim, em 2011, o STF e os outros tribunais superiores 
conseguiram distribuir e julgar menos processos, mas 

decidiram, definitivamente, número muito maior de ques-
tões que estavam pendentes nos vários tribunais do País.
Porém, a grande revolução que se realizou foi não 
somente quantitativa, mas também qualitativa, e 
consistiu na mudança de visão dos tribunais, passando 
a priorizar a eficiência dos julgamentos e enfatizando 
as consequências econômicas e sociais das decisões 
proferidas. Podemos até dizer que, utilizando o que um 
magistrado chamou de ‘a liberdade criativa’, os tribunais 
começaram a construir o direito do desenvolvimento, 
como atividade prospectiva.”
Em 2011, o STF sedimentou, de uma vez por todas, seu 
lugar no espaço institucional, o que delimitou a imagi-
nária separação entre os poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário.
Se alguém ainda tiver dúvidas de que o Judiciário há muito 
deixou de ser ator coadjuvante para se tornar um ativo 

Celita Procopio de Carvalho e Ketlin Feitosa.

O advogado e professor Francisco de Paula Bernardes Jr; o ministro do 
STF, José Celso de Mello Filho; a presidente do Conselho de Curadores da 
FAAP, Celita Procopio de Carvalho; e o ministro do STJ, Herman Benjamin.

O advogado Marcos Junqueira (à esquerda), o diretor da Faculdade de 
Direito da FAAP, Álvaro Villaça Azevedo e a advogada Iliana Graber.

Marcelo Camargo, assessor do Ministro da Justiça (à esquer-
da), e o desembargador, integrante do CNJ e vice-diretor da 
Faculdade de Direito da FAAP, José Roberto Neves Amorim.



protagonista nas decisões e nos rumos da vida cotidiana 
e política nacional, 2011 lançou-as por terra.
Em 19 de abril de 2012, o ministro Carlos Augusto Ayres 
de Freitas Britto tomou posse na presidência do STF. Ele 
não conseguirá cumprir os dois anos de mandato porque 
completa 70 anos, idade da aposentadoria compulsória, 
em 18 de novembro de 2012. Apesar disso, ninguém du-
vida de que seus sete meses no comando do tribunal de 
cúpula do judiciário serão marcantes – principalmente 
no que diz respeito à condução do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).
Entusiasta do CNJ, ele acredita que o órgão veio para 
sanear os costumes. Disse, por isso mesmo, em diversas 
ocasiões, que entregar a correção de desvios do Judiciário 
às corregedorias locais seria um retrocesso.
Se tivesse sido sorteado relator das ações da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), que contestavam 
os poderes no CNJ, nenhuma das liminares limitando o 
campo de ação do CNJ teria sido concedida. É por suas 
ideias que se aposta que deva reforçar a atribuição cor-
recional do órgão.
O ministro Ayres Britto afirmou: “Uma das atribuições 
do STF é interferir no curso da vida dos brasileiros, no 
arejamento dos costumes, na renovação de paradigmas, 
no adensamento da cultura. Mais do que isso, é função 
do STF não permitir que uma Constituição Federal de 
vanguarda se torne uma ‘Constituição de retaguarda’, por 
causa da falta de coragem de tomar decisões arrojadas. 
E isso não deve confundir-se com algum tipo de prática 
do chamado ativismo judicial.
Não é função do STF usurpar a competência do Poder 
Legislativo. O que o STF faz é aplicar a Constituição 
Federal naquilo que não depende de regulamentação 
específica em lei, como é o caso da decisão que proibia o 
nepotismo nos três poderes. E isso porque o nepotismo 
estilhaça o princípio da impessoalidade, entre outros.

E o que é impessoalidade?
É uma separação radical entre administração e admi-
nistrador.
A administração não se confunde com a pessoa do ad-
ministrador, porque este não pode fazer da administra-
ção pública um prolongamento da sua cozinha. Logo, o 
princípio da impessoalidade veio para dizer que o público 
não se confunde com o privado. Diante disso, é preciso 
lei para decidir que o nepotismo é proibido!”
Talvez a mais expressiva decisão em que atuou como 
relator seja aquela na qual equiparou o regime jurídico 
da união homoafetiva ao da união estável entre homem 
e mulher. Nesse, como na maioria dos julgamentos dos 
quais participou, não deixou jamais de evidenciar o seu 
lado poético.
Foi assim que Ayres Britto escreveu e leu: “A sexualidade, 
no seu notório transitar do prazer puramente físico para 
os colmos olímpicos da extasia amorosa, se põe como 
um plus ou superávit de vida. Não enquanto um minus ou 
déficit existencial. Corresponde a um ganho, um bônus, 
um regalo da natureza, e não a uma subtração, um ônus, 
um peso ou estorvo, menos ainda a uma reprimenda dos 
deuses em estado de fúria ou de alucinada retaliação 
perante o gênero humano. No particular, o derramamento 
de bílis que tanto prejudica a produção dos neurônios é 
coisa dos homens; não dos deuses do Olimpo, menos 
ainda da natureza.”
Esse seu voto ganhou muita popularidade, foi aplaudido 
por diversos setores da sociedade, muito além das as-
sociações do movimento gay.
Para aqueles que o criticaram, o ministro Ayres Britto 
respondeu com mais poesia:  “Em tudo que faço, já não 
faço questão de ser reconhecido. O que faço questão é 
de me reconhecer.”
O diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, 
a respeito da publicação do Anuário da Justiça, ressaltou: 

O presidente do STF, ministro Carlos Augusto Ayres 
de Freitas Britto, e a presidente do Conselho de 
Curadores da FAAP, Celita Procopio de Carvalho.

O diretor-tesoureiro da FAAP, Américo Fialdini Jr., com o ministro do STF, Cezar Peluso, e, ao 
fundo, o diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon.
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“Esse é o sexto ano que a FAAP dá o seu apoio para a 
publicação, no sentido de concretizar mais uma contri-
buição da academia à sociedade. No Anuário, ano a ano, 
verifica-se o volume de novos processos cotejados com 
os julgados. Afere-se a evolução da segurança jurídica, 
o resultado de cada nova ferramenta criada para reduzir 
a morosidade e ampliar a efetividade das decisões.
Acompanha-se cada iniciativa no sentido de reduzir a 
irracionalidade e uniformizar as práticas bem-sucedidas, 
campo em que o CNJ teve, e costuma ter, papel de des-
taque.
Ninguém, a começar dos próprios ministros do STF, 
duvida de que o sistema judicial esteja ainda longe da 
perfeição. Mas será bem mais fácil corrigir defeitos 
separando, primeiro, o que são problemas do Judiciário 
daqueles cujas raízes estão na estrutura do País.
Exigir do juiz a responsabilidade que cabe ao legislador, 
à polícia, ao Ministério Público ou às regras anacrônicas 
do serviço público é uma boa forma de não se consertar 
coisa alguma. Um diagnóstico sincero, para ser útil, deve 
ser leal com a realidade.
Por mais que a imprensa reflita as angústias da popula-
ção, e por mais que o cidadão anseie com urgência por 
uma vida melhor, é fundamental decodificar as comple-
xidades de uma nação no estágio de desenvolvimento 
do Brasil.
As normas só mudam quando a população de fato quer 
vê-las mudadas. O País precisa vencer, por exemplo, e 
com urgência, as assimetrias entre os direitos e obriga-
ções do poder público e os da sociedade.
O contribuinte e o fisco, o cidadão e o Estado já não são 
mais vassalos e suseranos – e quem consagra as novas 
relações é o Judiciário.
A jurisprudência, antes defensiva do STF, virou um 
azougue. O STF fez-se mais independente e impositivo. 

Ampliou direitos individuais e reduziu os exageros de 
autonomia do Executivo e do Legislativo.
 Mas a Justiça mudou porque o Brasil assim o quis. Tanto 
que, em pouco tempo, as mudanças foram absorvidas, 
deixando a impressão de que isso sempre foi assim. E 
a celebração pelo equacionamento do sistema foi subs-
tituído por uma discussão menor sobre recebimento de 
salários atrasados.
O Judiciário brasileiro é reconhecido internacionalmente 
como agente de redemocratização do País. A magistra-
tura deu vida aos direitos dos consumidores, da criança 
e do adolescente, das mulheres, do meio ambiente e de 
todos os temas que compõem o dia dos cidadãos e ci-
dadãs. A segurança jurídica aumentou e aumenta a cada 
dia. O sistema tornou-se mais racional, mais receptivo, 
mais atento ao jurisdicionado.”

O ministro do STF, José Antonio Dias Toffoli e 
Celita Procopio de Carvalho.

O diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon (à esquerda), 
cumprimenta o integrante do Conselho de Curadores da FAAP, o embaixador 
Paulo Tarso Flecha de Lima. 

O ministro do STF Luiz Fux (à esquerda), o presidente do STJ, Ari Pargendler, e o 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro João Oreste Dalazen.


