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PREFÁCIO 

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça 

 

Cito Rui Barbosa, valendo-me da feliz coincidência da 

comemoração  do decênio desta Corte com o sesquicentenário de seu 

nascimento, para lembrar que “de nada aproveitam as leis, bem se sabe, 

não existindo quem as ampare contra os abusos; e o amparo sobre todos 

essencial é o de uma justiça tão alta no seu poder, quanto na sua missão” 

(Oração aos Moços). 

Ciente dessa verdade, preocuparam-se os constituintes de 

1988 em aperfeiçoar a estrutura do Poder Judiciário, e, com esse 

desiderato, em 7 de abril de 1989, instalou-se o Superior Tribunal de 

Justiça, órgão do Poder Judiciário ao qual foi atribuída a garantia da 

integridade do direito federal e uniformidade da jurisprudência 

infraconstitucional.  

Pode-se afirmar que o Superior Tribunal de Justiça, neste 

decênio de existência, tem-se empenhado na construção de um Poder 

Judiciário atento à efetividade do direito e da cidadania, buscando atender 

aos reclamos da sociedade por uma entrega jurisdicional célere e 

eficiente. 

 Tal assertiva é comprovada quando se revela que, embora 

este Tribunal tenha assistido, de sua criação aos dias de hoje, a um 

aumento, em progressão geométrica, do número de causas trazidas à sua 

apreciação, decresce, a cada ano, o percentual de causas pendentes, 

caindo a demora média do julgamento de um feito para menos de cinco 

meses. 
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Em 1999, completou-se a primeira década de sua atuação; 

esta Corte, consciente de ter realizado sua tarefa com denodo e espírito 

público, programou e executou vários eventos para marcar a data, os 

quais, agora, vêm a lume nesta publicação. 

É, pois, com a satisfação de quem participou desse processo 

de afirmação do Superior Tribunal de Justiça no cenário jurídico nacional 

que exorto os leitores a percorrer o caminho já trilhado do congraçamento 

de expressivos setores da sociedade na oportunidade dos eventos 

comemorativos dos dez anos desta Corte. 

 


