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inte anos de Superior Tribunal 

de Justiça. 

I 
Massami Uyeda 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Mestre e Doutor em Direito pela Universidade 

de São Paulo (USP). 

Apraz-me falar do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). 

Ao tomar posse no cargo de Ministro, em junho 

de 2006, constatei o que já ouvia falar a respeito do 

elevado profissionalismo e senso do dever em todos os 

níveis dessa Eg. Corte, não só dos Ministros que a inte

gram como também dos servidores que a compõem. 

No ST], respira-se a busca por padrões de exce

lência: a cada ano, a produtividade aumenta, o bom 

atendimento é preocupação constante, e os debates 

nas sessões de julgamento são de elevado nível. 

Transcendendo a mera observação da transição 

temporal, a comemoração de efemérides, como a 

celebração de aniversários (seja de pessoas, de ins

tituições ou de eventos), acontecimentos e ocasiões 

especiais possibilita reflexões sobre tais datas. 

Ao rememorar, assim, aspectos e nuances des

sa passagem temporal, pode-se dimensionar seus 

efeitos, seus impactos e suas consequências e pro

jetar lineamentos para o futuro. 

A data de 7/4/1989 é o marco histórico da 

instalação do ST], cuja concepção se deu com a 

Constituição Federal de 1988. 

A longa noite de exceção institucional, que 

persistiu por 20 anos, de 1964 a 1984, foi sucedida 

por um esperançoso alvorecer, que possibilitou a 

volta à normalidade, com a realização de eleições 

livres e diretas e com a observância da plenitude 

das garantias e dos direitos individuais. 



A necessidade de se ter uma nova Constitui

ção, de natureza eminentemente democrática, que 

pudesse abrigar os anseios nacionais e que pudesse 

contemplar todos os segmentos sociais, tomou-se 

imperativa e, após intensos debates, consultas e pes

quisas envolvendo todas as camadas sociais, foi insta

lada a Assembleia Nacional Constituinte. Vencidas 

memoráveis jornadas, a Constituição Federal de um 

Brasil democrático e fundamentado no Direito foi 

promulgada em 5/10/1988 e, por suas disposições, 

foi cognominada de "Constituição Cidadã". 

No STJ respira-se a busca por 

padrões de excelência. 

Nesse cenário de justas e legítimas expectati

vas, a busca pelos direitos e lesões a direitos fez 

com que os anseios de justiça, adormecidos pela 

letargia decorrente do temor de represálias, carac

terística de tempos autoritários, também fossem 

despertados. 

A partir de 1984, o acesso à jurisdição cresceu 

em progressão geométrica. O Poder Judiciário, 

detentor do monopólio jurisdicional do Estado, 

viu crescer uma fantástica demanda de ações ju

diciais, resultantes, em grande parte, da litigiosi

dade contida por mordaças que impediam a livre 

manifestação das liberdades. 

Se, de um lado, referido fenômeno socioan

tropológico podia representar a demonstração da 

confiança e da credibilidade do Poder Judiciário 

no seio da sociedade, por confiar o cidadão nas 

decisões judiciais; de outro lado, o Poder Judiciá

rio não se mostrava aparelhado e preparado para 

julgar as ações que, de um momento para outro, 

inundaram as prateleiras e os escaninhos dos fó

runs e Tribunais, congestionando pautas de audiên

cias e sessões de julgamento. 

Esse fenômeno envolveu todas as Instâncias 

jurisdicionais, das comarcas de entrâncias iniciais 

até o Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta 

Corte do país, em cuja competência, até o advento da 

Constituição Federal de 1988, inscreviam-se, além 

da missão de guarda e interpretação da Constitui

ção, a tarefa de interpretar a legislação infraconstitu

cional e a de uniformizar a jurisprudência nacional. 

Os debates que pavimentaram a promulgação 

da Constituição centraram-se também na neces

sidade de criação de uma Corte Superior que absor

vesse parte da competência do STF, aliviando a 

sobrecarga de recursos extraordinários que, em 

catadupa, eram-lhe encaminhados, envolvendo 

não só questões constitucionais como também 

infraconstitucionais, de sorte a reservar à Corte 

Suprema a missão de interpretar a Constituição, 

como guardiã constitucional. 

Assim, a Constituição Federal de 1988, ao dis

por sobre a estrutura do Poder Judiciário, estatui 

em seu artigo 92 que: 

"Art .92 - São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

II - o Conselho Nacional de Justiça (incluído 

pela Emenda Constitucional n° 45 de 2004); 

III - o Superior Tribunal de Justiça; 

IV - os Tribunais Regionais. Federais e os 

Juízes Federais; .. 

V - os Tribunais e Juízes/do Trabalho; 

VI - os Tribunais e Juíz~s Eleitorais; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do 

Distrito Federal e Territórios." 

A composição e a competência do STJ 

encontram-se delineadas nos artigos 104 e 

105 da Constituição Federal. 

Para atender ao escopo de aliviar a sobrecarga 

de recursos extraordinários que insuflavam o STF, 

versando matéria infra constitucional e decorrentes 

de conflitos de orientação Jurisprudencial, dentre 

as atribuições e competências do STJ, atribuiu-se-lhe 

a competência de julgar, em grau de recurso es

pecial, as causas decididas, em única ou última 

Instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou 

pelos Tribunais do~Estados, do Distrito Federal e 

Territórios, quando a decisão recorrida: 
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"a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes 

vigência; 

b) julgar válido ato de governo local contestado 

ern face de lei federal; 

c) der a lei federal interpretação divergente da 

que lhe haja atribuído outro Tribunal." 

A instituição de normas procedimentais para a 

interposição de recursos perante o STJ e o STF foi 

disciplinada pela Lei n° 8.038, de 28/5/1999. 

O novel STJ, já em seus primeiros meses de 

atuação, deu mostras da excelente produção juris

dicional, evidenciando seus primeiros julgados o 

perfil paradigmático de orientação jurispruden

cial para todo o país, conferindo a todos os juris

dicionados a segurança da aplicação do Direito 

ao caso concreto, contribuindo para a pacificação 

social. 

O sistema constitucional de atribuição de com

petências aos Poderes do Estado adotado no Brasil 

é o de jurisdição única, segundo o qual compete 

ao Poder Judiciário dirimir conflitos de interesses, 

com a aplicação da lei ao caso concreto, com o pre

dicamento da coisa julgada de sua decisão final. 

É o que dispõe o artigo 5°, inciso xxxv, da 

Constituição Federal: "a lei não excluirá da aprecia

ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

Essa garantia constitucional permite o livre 

exercício do direito público subjetivo de ação. E, 

em face do Princípio de Jurisdição Única, a deci

são judicial deve contemplar e alcançar apenas as 

partes envolvidas na lide. Ou, em outras palavras, 

a decisão judicial só alcança as partes definidas na 

relação jurídico-processual. 

Assim, questões jurídicas absolutamente seme

lhantes, mas que não tenham sido objeto de medida 

judicial, não são alcançadas pela eficácia da decisão 

judicial proferida em ação judicial proposta por ou

trem, precedentemente. Quem pretender obter um 

provimento jurisdicional que lhe assegure seu direi

to deve propor a competente medida judicial. 

Há exceções à regra segundo a qual as ações 

devem ser preponderantemente individuais. 

Admite-se a propositura de ações litisconsorciais, 

nas quais mais de uma parte, que deduza preten

são lastreada em mesmo fundamento jurídico, 

pode figurar como coautora ou corré. Exemplifi

cativamente, ação proposta por uma categoria de 

servidores públicos visando à percepção de direi

tos e benefícios. 

A partir de 1984, o Poder 

Judiciário, detentor do 

monopólio jurisdicional 

do Estado, viu crescer uma 

fantástica demanda de ações 

judiciais. 

A própria Constituição Federal, em seu artigo 5°, 

inciso LXX, contemplou a hipótese de mandado 

de segurança coletivo, para coibir a ameaça ou a 

lesão de direito líquido e certo por parte de auto

ridade pública. 

Também a ação civil pública tem por objeti

vo a proteção de direitos e interesses difusos e de 

abrangência geral. 

O despertar cívico da sociedade brasileira, 

com a perspectiva de ver assegurados seus direitos, 

motivou a crescente procura do Judiciário. 

O fenômeno inflacionário que afligiu o Brasil 

por várias décadas, iniciado já nos idos de 1950, 

recrudesceu vertiginosamente na década de 1980, 

motivando a edição de sucessivos planos econô

micos, com o objetivo de conter a voracidade galo

pante da corrosão do poder aquisitivo da moeda. 

Esses planos econômicos, como consequência 

natural, motivaram o ajuizamento de milhares 

de ações judiciais, objetivando a obtenção de pro

vimento jurisdicional que delineasse a extensão 

e o alcance dos direitos e deveres das partes em 

contenda, especialmente no tocante à aplicação 

de índices de correção monetária. 



A diversidade de indexadores - que, em razão 

da mutação da capacidade aquisitiva da moeda, 

variável em horas, tanto que existiam aplicações 

sugestivamente denominadas overnight, nas quais 

a variação do valor da moeda era aferida do dia 

para a noite, fazendo-se necessária a realização de 

adequação diária, para sua aferição - gerou um 

emaranhado de situações que, ao final, desagua

ram nos Foros e Tribunais. 

o novel STJ 7 já em seus 

primeiros meses de atuação, 

deu mostras da excelente 

produção jurisdicional. 

Assim, situações comuns no cotidiano das pes

soas, físicas ou jurídicas, envolvendo conflitos de 

interesses, como os de ordem familiar, nas ques

tões do Direito de Família (divórcios, separações, 

alimentos, regulamentação de visitas e guarda 

de filhos), ou nos campos do Direito Sucessório 

(inventários, partilhas, testamentos, bens de fa

mília, doações), do Direito de Obrigações e de 

Contratos, do Direito Trabalhista, Previdenciário 

e Acidentário, do Direito Societário, de marcas e 

patentes, do Direito Fundiário e Agrário, do Di

reito Possessório, dos Direitos Autorais, da respon

sabilidade civil, do Direito Ambiental, do Direito 

do Consumidor, enfim, na miríade de hipóteses 

de atrito de Direitos e Deveres que caracteriza 

a vida em sociedade, envolvendo particulares e, 

também, o Poder Público, sem se falar nas esferas 

do Direito Penal e do Direito Penitenciário. O Po

der Judiciário viu-se às voltas com uma avalanche 

de ações judiciais propostas, a exigir sua resposta 

jurisdicional, cujo escopo tem o duplo propósito 

de aplicar a lei ao caso concreto e promover a 

pacificação social. 

Esse duplo propósito da resposta jurisdicional 

a ser dada pelo Poder Judiciário, contudo, não tem 

sido alcançado. Seja pelo desmesurado volume de 

processos judiciais a ser decididos, seja pelo siste

ma processual brasileiro que, de um lado, está em 

consonância com os preceitos da ampla defesa e 

do contraditório, de outro, a interposição de recur

sos a eles inerentes, além do razoável, transforma 

questões que poderiam ser solucionadas em prazo 

reduzido em verdadeiras aventuras recursais, cujo 

fim ultrapassa uma década de demora. 

Esse fenômeno não passou despercebido ao le

gislador que, lastreado em estudos da Doutrina e 

de precedentes jurisprudenciais, promoveu altera

ções no rito processual civil, objetivando adequar 

e agilizar a prestação jurisdicional. Assim, entre 

outras, foram promulgadas as leis que trouxeram 

inovação no campo do processamento da execu

ção de sentença judicial e no campo da interposi

ção de agravos de instrumento. 

A implantação dos Juizados Especiais Cível e 

Criminal no âmbito da Justiça Comum e Federal, 

como via de acesso para o julgamento de causas 

cíveis de valor inferior ao patamar fixado e aos cri

mes de menor potencial ofensivo, foi e é de ser 

saudada como uma forma de atender à chamada 

litigiosidade contida, a qual, se não solucionada, 

pode comprometer a estabilidade social. 

A ansiada Reforma do Judiciário, já contempla

da nos debates da Assembleia Constituinte, quando 

da elaboração da Constituição Federal de 1988, foi 

objeto de projeto de Emenda Constitucional, apre

sentado no início da década de 1990, suscitando vi

vos debates e discussões. E, afinal, foi concretizada 

com a promulgação da Emenda Constitucional 

n° 45, de 30/12/2004, a qual, entre suas disposi

ções, estatuiu que o provimento jurisdicional há 

de observar o Princípio da Razoável Duração do 

Processo e reconheceu a viabilidade do instituto da 

súmula vinculante e da necessária demonstração 

da repercussão geral na interposição de recurso 

extraordinário no âmbito do STF, como medidas 

que visam restaurar a dignidade da natureza da 

mais alta Corte do país. 
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A EC n° 45/2004 não tratou de disposições ati

nentes a ritos e procedimentos processuais. Estas 

vieram a ser promulgadas em leis ordinárias, con

figurando a chamada "minirreforma infraconsti

tucional do Poder Judiciário". 

o despertar cívico da sociedade 

brasileira motivou a crescente 

procura do Judiciário. 

Quando da promulgação da EC n° 45/2004, o 

Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos a ela 

se referiu não como o fim dos debates e discussões 

que culminaram com a edição da Reforma do Ju

diciário, mas como o início da desejada reforma 

que permitisse o atendimento ao duplo propósito 

do provimento jurisdicional: a aplicação da lei ao 

caso concreto e a pacificação social, havendo, por

tanto, de ser complementada com a promulgação 

de leis infraconstitucionais que contemplassem a 

adequação do rito processual ao atendimento da 

"razoável duração do processo". 

Evidentemente, esse duplo propósito, para ser 

alcançado, há de resguardar e assegurar os predica

mentos da ampla defesa, do contraditório e dos re

cursos a eles inerentes, de acordo com a perspectiva 

da "razoável duração do processo", não se olvidan

do que justiça tardia é sinônimo de injustiça. 

Em decorrência desse fenômeno, o ST}, na sua 

elevada missão de dar a interpretação final da apli

cação da lei federal, infraconstitucional, e de uni

formizar a jurisprudência nacional, também viu-se 

assoberbado pela escalada de distribuições de recur

sos especiais e de agravos denegatórios de remessa 

de recurso especial, além de medidas cautelares inci

dentais em agravos de instrumento denegatórios de 

remessa de recursos especiais e outros recursos e 

feitos de sua competência originária e recursal. 

A evolução estatística da distribuição de feitos 

ao ST}, ao longo desses 20 anos de existência, é 

elo quente no sentido de constatar a realidade 

desumana e cruel da carga de trabalho a que são 

submetidos os Ministros e servidores. O quadro 

a seguir contém dados de 1989, dos dez anos em 

1999 e 2008: 

Distribuídos Julgados 

6.103 3.711 

1999 

Distribuídos Julgados 

118.977 128.042 

2008 

Distribuídos Julgados 

271.521 354.042 

Esse descomunal volume de feitos que aco

mete o STJ desvirtua e desnatura a finalidade e 

a natureza institucional de uma Corte Superior 

de Justiça que não pode ser considerada como 

uma 3 a Instância para realizar tarefa idêntica de 

revisão destinada aos Tribunais Estaduais e aos 

Tribunais Regionais. 

A promulgação da Lei n° 11.612, de 8/5/2008, 

conhecida como Lei dos Recursos Repetitivos -

que possibilita, no âmbito do STJ, o julgamento 

de recursos especiais de temas e questões já paci

ficados na jurisprudência da Corte, com caráter 

abrangente a feitos que versem sobre os mesmos 

temas e questões, envolvendo milhares de proces

sos semelhantes, os quais se encontram em anda

mento nos Juízos de Direito e nos Tribunais de 

todo o país -, causará grande impacto nas estatís

ticas do STJ e na vida dos cidadãos. 

O Ministro Humberto Gomes de Barros, en

tão Presidente do ST}, saudou o advento da Lei 

dos Recursos Repetitivos, destacando ser relevante 

e importante diploma legislativo que, a um só 

tempo, possibilita a observância do preceito cons

titucional da razoável duração do processo e a 

restauração da dignidade institucional do STJ o 

qual, como Corte Superior que é, não se conduz 

meramente como Instância revisional de decisões 



e julgados dos Tribunais Estaduais ou Federais, 

pois sua missão maior é a de dar a interpretação 

final das questões infraconstitucionais, bem como 

uniformizar a jurisprudência nacional, por isso 

mesmo, como pressuposto de admissibilidade do 

recurso especial, exige-se o prévio prequestiona

mento dos dispositivos legais tidos por violados (cf. 

art. 105, inc. I1I, alínea a, da CF) e/ou a compro

vação de divergência jurisprudencial (cf. art. 10 5, 

inc. I1I, alínea c, da CF), sem se ater à análise pro

batória ou interpretativa de contratos, como assim 

enunciam as Súmulas n° 7 e 5, respectivamente. 

Imensos são os desafios que se apresentam ao 

STJ, nesta quadra em que se celebra os seus 20 anos 

de instalação, que em razão dos julgados que já tem 

proferido, tem sido reconhecido como o "Tribunal 

da Cidadania". 

Para se chegar à produtividade de 354.042 

julgados no ano de 2008, inegavelmente houve a 

necessidade de incorporar ao longo dos anos no

vos métodos de trabalho e de tecnologia. O STJ 

dispõe de um excelente quadro de servidores e 

a informatização encontra-se muito avançada, o 

que tem possibilitado aos Advogados e às partes 

consultas permanentes sobre os andamentos pro

cessuais e pesquisas de jurisprudência. 

O STJ reservou uma sala especial para os 

Advogados, dotada de equipamentos que facili

tam a vida daqueles que, vindos de todas as partes 

do Brasil, necessitem elaborar petições. 

Em nosso Gabinete, as audiências solicitadas 

por Advogados de todo o Brasil são designadas le

vando em consideração os horários de voo, a fim 

de facilitar o contato do profissional que se desloca 

para o desempenho de sua atividade. 

O compromisso de todos no STJ é o de bem 

servir e cada vez mais elevar a qualidade e a pro

dutividade do julgamento e dos serviços. 

A busca permanente pelo atendimento do 

duplo propósito de aplicar o Direito ao caso 

concreto e de pacificação social, segundo a 

"razoável duração do processo", faz com que 

inovações sejam apresentadas e adotadas a cada 

nova gestão que administra o STJ. Atualmente, 

na gestão do Ministro Cesar Asfor Rocha, Pre

sidente do STJ, iniciou-se a digitalização dos 

processos, tornando-os virtuais, dispensando 

os autos processuais, em papel, como mais um 

reforço e um grande passo no sentido da agili

zação da prestação jurisdicional. 

Os grandes e imensos desafios exigem cora

gem e determinação para ser superados. 

O repto lançado por Saint-Exupéry, ao lembrar 

que "l'homme se mesure devant ['obstacle", impul

siona os atuais componentes do STJ, tal como o 

fizeram os que lhes precederam. 

E, como é da sabedoria popular, "quem tem um 

bom começo, tem metade do caminho percorrido". 

Longa vida para o "Tribunal da Cidadania". 

Longa vida para o STJ. 111 

<Li 
." 

~ 

o 
~ 

<Li 
"'
::s 

Vl 

<Li 
." 

Vl 
o 
c: 

'" <Li .., 
c: 

> 

85 
o 
." 

'" Cl 
o 
> 
." 

-< 
o 
." 

'" .., 
Vl 

> 
<Li 

ex: 


