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ABERTURA DO SEMESTRE JUDICIÁRIO * 

RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO FILHO 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

 

Nos termos do art. 21, XXX, do Regimento Interno desta 

Corte, apresento aos eminentes Pares o breve relatório dos trabalhos 
realizados no ano decorrido, os desafios enfrentados e os resultados 

obtidos. Como é notório, a maior preocupação que aflige o Tribunal é o 
grande volume de processos que chega a esta Casa e que cresce 

exponencialmente. Em 2007, a demanda subiu 9% em relação ao ano 

anterior, que já havia sido 25% maior que a de 2005. Esses números 
representam um acréscimo de quase 140 mil processos nos últimos dois 

anos. Dessa forma, concentraram-se esforços para aumentar a 
capacidade produtiva e agilizar o trâmite processual, mediante o 

estabelecimento de metas ousadas do Plano de Gestão. Ao longo do 
ano, foram implementadas várias idéias com a finalidade de racionalizar 

rotinas, criar procedimentos inovadores, otimizar a alocação da força de 
trabalho e incrementar o uso da tecnologia da informação. 

Efetivaram-se, com efeito, ações que trouxeram melhorias significativas 
ao funcionamento desta Corte: modernização tecnológica dos 

procedimentos adotados nas sessões de julgamento, já em prática na 
Primeira e na Segunda Turmas; idealização do Gabinete 34, um modelo 

referencial que reúne as melhores práticas nos Gabinetes de Ministros; 
preparação do Tribunal para o processo digital, que colocou em 

funcionamento a petição e o Diário da Justiça eletrônicos; integração 

tecnológica de informações processuais com sete tribunais; além de 
outras ações, que deixaram esta instituição a poucos passos da 

intimação eletrônica.   

Ademais, empreendeu-se força-tarefa itinerante para atuação 

em Gabinetes de Ministros; criou-se o Núcleo de Agravos da Presidência, 
que processou mais de 22 mil agravos de instrumento manifestamente 

inadmissíveis; e foram convocados Desembargadores para recompor os 
Órgãos Julgadores, auxiliando na prestação jurisdicional. Tais iniciativas 

culminaram em resultados expressivos. Foi atingida a cifra de mais de 
330 mil julgados, marca nunca antes alcançada por este Tribunal. Isso 

representa uma média anual de 11.900 decisões por Ministro e um 
aumento na produção de 42%, comparando-se a média dos últimos 5 

anos. Soma-se a tudo uma tendência de redução no tempo de 
tramitação tanto dos processos originários como dos recursais, 

consequência da atuação vigilante dos Senhores Ministros na busca de 

uma justiça célere.  Por outro lado, também foram significativas as 
ações que transcendem à função judicante: a busca incessante de uma 
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boa administração orçamentária, executando o planejamento financeiro 

e reduzindo custos; a capacitação dos servidores, com a aplicação de 
quase 2,3 milhões de reais somente em 2007; a aproximação da Justiça 

ao cidadão, por meio de projetos de cidadania, traduzidos em mais de 

10 mil pessoas beneficiadas; e a patente evolução no que tange à 
responsabilidade ambiental, entre outras.  Esses dados revelam que as 

metas propostas foram, em grande parte, alcançadas, devendo-se 
ressaltar que 80% dos projetos estratégicos estarão finalizados ou em 

fase final de implantação até março próximo. Lembro mais que o 
Tribunal foi pré-classificado entre as melhores organizações para se 

trabalhar no País, sendo certo que o índice de satisfação do servidor 
ficou em torno de 80%. O mesmo índice foi manifestado pelo público 

externo em pesquisa sobre os principais serviços aqui efetuados. 
Cumprimento, pois, a todos, Ministros e servidores, agradecendo o 

empenho e a dedicação demonstrados. E sejam bem-vindos para mais 
uma jornada, que, sem dúvida, trará maiores vitórias e satisfação 

pessoal redobrada.   

 

 

 

* Palavras proferidas em 1º/2/2008 durante a Seção da Corte Especial.   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


