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Apresentação

O Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 500 mil processos 
em 2018, pela primeira vez na história. A redução recorde do 
estoque superou o ano anterior com 6,93% a mais de julgados, 
mesmo tendo recebido 4% a mais de processos do que em 2017. 
Esta marca é o resultado do empenho dos 33 ministros, que 
realizaram cerca de 1.402 julgamentos por dia ou 58 por hora. 

No período de um ano, os ministros do STJ receberam uma média 
de 15.508 processos e julgaram praticamente um por minuto. 
O ótimo desempenho apresentado mostra que o tribunal está 
conseguindo entregar à sociedade uma prestação de serviço 
jurisdicional mais célere e efetiva. Os resultados alcançados em 
2018 são consequência do comprometimento dos 33 ministros 
e dos servidores do tribunal.

Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça recebeu 338.711 novos 
processos e baixou 377.574. Com isso, vale destacar que o 
tribunal conseguiu julgar mais do que recebeu durante um ano, 
o que permitiu a redução de 11% do estoque de processos.

Para dar continuidade ao sucesso alcançado nesse ano e 
melhorar os fluxos de trabalho, a nova gestão do ministro João 
Otávio de Noronha tem o propósito de investir em inovação e 
soluções tecnológicas. O presidente do STJ almeja obter uma 
eficiência mais expressiva, aumentando assim o número dos 
processos julgados nos próximos anos. 

Confira a matéria aqui.

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-julga-um-processo-por-minuto-e-passa-de-meio-milh%C3%A3o-em-2018


1ª SEÇÃO - Direito Público (1ª e 2ª turmas)

PROCESSOS JULGADOS

7.161

BAIXADOS
4.926
DISTRIBUÍDOS
4.830



1ª SEÇÃO - Direito Público (1ª e 2ª turmas)

1ª TURMA 2ª TURMA

PROCESSOS JULGADOS

100.239
PROCESSOS JULGADOS

83.661

DISTRIBUÍDOS

52.907
DISTRIBUÍDOS

51.147

BAIXADOS

71.462
BAIXADOS

54.837



2ª SEÇÃO - Direito Privado (3ª e 4ª turmas)

PROCESSOS JULGADOS

6.354

BAIXADOS
4.257
DISTRIBUÍDOS
4.493



2ª SEÇÃO - Direito Privado (3ª e 4ª turmas)

3ª TURMA 4ª TURMA

PROCESSOS JULGADOS

76.498
PROCESSOS JULGADOS

92.030

DISTRIBUÍDOS

58.535
DISTRIBUÍDOS

59.375

BAIXADOS

55.188
BAIXADOS

65.922



3ª SEÇÃO - Direito Penal (5ª e 6ª turmas)

PROCESSOS JULGADOS

3.136

BAIXADOS
2.230
DISTRIBUÍDOS
2.218



5ª TURMA 6ª TURMA

PROCESSOS JULGADOS

64.364
PROCESSOS JULGADOS

61.890

DISTRIBUÍDOS

46.718
DISTRIBUÍDOS

49.432

BAIXADOS

51.908
BAIXADOS

52.257

3ª SEÇÃO - Direito Penal (5ª e 6ª turmas)



Todo o STJ

PROCESSOS JULGADOS
511.761

DISTRIBUÍDOS
338.771

RECURSOS REPETITIVOS JULGADOS
39
BAIXADOS
377.574

+6,93%
em relação 
a 2017 

+4,03%
em relação 
a 2017 

+2,32%
em relação 
a 2017 



Todo o STJ

PROCESSOS JULGADOS
511.761

1.402

Pela primeira vez o Superior Tribunal de Justiça julgou mais 
de meio milhão de processos durante um ano.

58

julgamentos
por dia

julgamentos
por hora

Esse número corresponde a uma média de 1.402 julgamentos 
por dia ou 58 processos julgados por hora. É quase um pro-
cesso por minuto sendo julgado no STJ ao longo de 2018.


