


Redução de 79,1 %
Acervo Atual : 19,9 % do acervo original



A Constituição Federal assegurou a todos, no âmbito judicial, 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação, reforçando a consagração do 
princípio do devido processo legal e a previsão do princípio 
da eficiência aplicável também ao Poder Judiciário (CF, art. 
37, caput).
O Poder Judiciário deve ser eficiente, atuando com imparcia-
lidade, neutralidade e transparência, buscando aproximar-se 
da população para a efetividade do bem comum. Os proces-
sos judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem, 
contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de 
seus procedimentos e a busca de qualidade e máxima eficácia 
de suas decisões.
Em meu primeiro biênio no Supremo Tribunal Federal, 
foram essas as metas perseguidas. Tomei posse no honroso 

“Justiça tardia nada mais é do que
injustiça institucionalizada”

RUY BARBOSA

APRESENTAÇÃO



cargo de Ministro em 22/3/2017, iniciando o exercício de 
minhas funções jurisdicionais em 23/3/2017, na 8ª Sessão Ex-
traordinária da Corte.
Após 2 anos de atuação, o atual acervo é constituído por 1.312 
(mil, trezentos e doze) processos, sendo que o acervo inicial era 
de 6.597 (seis mil, quinhentos e noventa e sete) processos, do dia 
23/3/2017, chegando a 6.974 (seis mil, novecentos e setenta e 
quatro) em maio/2017, em virtude da compensação pela ausên-
cia de distribuição de processos no período de vacância do cargo 
(19/1/2017 a 22/3/2017). O acervo atual representa 19,9% do 
acervo inicial.
Durante esse período, foram distribuídos ao gabinete 11.919 
(onze mil, novecentos e dezenove) novos processos, sendo 8.444 
(oito mil quatrocentos e quarenta e quatro) recursos e 3.475 (três 
mil, quatrocentos e setenta e cinco) ações originárias, que se jun-
taram aos 6.597 (seis mil, quinhentos e noventa e sete) processos 
existentes no acervo em 23/3/2017, quando iniciei o exercício 
de minhas funções na Corte.
A prestação jurisdicional definitiva foi realizada em 17.204 (de-
zessete mil, duzentos e quatro) processos, sendo 13.531 (treze 
mil, quinhentos e trinta e um) recursos e 3.673 (três mil, seiscen-
tos e setenta e três) ações originárias.
Em relação ao controle concentrado de constitucionalida-
de – principal competência do Supremo Tribunal Federal 
–, houve expressiva diminuição do acervo, de 208 (duzen-
tos e oito), em 23/3/2017, para 144 (cento e quarenta e 
quatro) ações em 22/3/2019, sendo que 92 encontram-
-se aptas a imediato julgamento, ou pautadas em listas 

do Plenário ou com relatório apresentado aguardando 
calendário de julgamento.
Destaque-se, ainda, o crescente número de habeas corpus e 
recursos ordinários em habeas corpus distribuído nesse biênio: 
2.238 (dois mil, duzentos e trinta e oito), que, somados ao acervo 
existente em 23/3/2017 (185), totalizaram 2.423 processos. 
Nesse mesmo período, foram julgados 2.243 (dois mil, duzentos 
e quarenta e três) processos, chegando-se ao acervo atual de 180 
habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus.
O resultado apresentado somente foi possível graças à lealdade, 
à competência e ao esforço de toda a equipe, coordenada por 
Rafael Gessinger (chefe de Gabinete), e dos magistrados Cesar 
Mecchi Morales, Rogério Marrone de Castro Sampaio e Airton 
Vieira, pois os projetos somente conseguem êxito com muitos 
conselheiros (Provérbios de Salomão 15:22).
Agradeço, igualmente, a receptividade, o apoio e o companhei-
rismo dos Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, 
Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin, exem-
plos de trabalho e de dedicação ao Brasil.

A todos meus sinceros agradecimentos.

Brasília, 23 de março de 2019.
Alexandre de Moraes
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Acervo em 23/3/2017 5.791

8.444

14.235

13.531

806

3.475

4.281

3.673

704 608

OrigináriasRecursais
Total

Processos distribuídos

Acervo Inicial +
Processos Distribuídos

Processos com trânsito em julgado/
baixados/redistribuídos

Acervo em 22/3/2019

6.597

11.919

18.516

17.204

1.312
(19,9% do acervo inicial)

*Relatório produzido a partir de dados oficiais fornecidos pelo STF

23/3/2017

22/3/2019

6.597

1.312

ACERVO TOTAL

Gabinete Ministro Alexandre de Moraes
Relatório 2 anos de Exercício*

Arquivo 1 - Evolução Geral - 23/3/2017 a 22/3/2019



Gabinete Ministro Alexandre de Moraes
Arquivo 2 - Evolução do Acervo de Originárias

23/3/2017 a 22/3/2019

Acervo em 23/3/2017 208

76

284

140

598

3.399

3.997

3.533

144 464

Demais Originárias
(AP, Ext, HC, Inq, PPE,
RHC, RvC, AC, ACO,
AO, AR, CC, EI, MI, MS,
Pet, Rcl, RMS, TPA)

Controle
Concentrado (ADC,
ADI,ADO,ADPF)

Total Acervo
Originárias

Processos distribuídos

Acervo Inicial +
Processos Distribuídos

Processos com trânsito em julgado/
baixados/redistribuídos

Acervo em 22/3/2019

806

3.475

4.281

3.673

608

ACERVO ORIGINÁRIAS



Gabinete Ministro Alexandre de Moraes
Arquivo 3 - Evolução do Acervo por Classe

23/3/2017 a 22/3/2019

Acervo em 23/3/2017 5.791

8.444

14.235

13.531

208

76

284

140

704 144

2.238

2.423 

2.243

180

Controle
Concentrado
(ADC, ADI,
ADO, ADPF)

185

HC e RHC

208

397

348

49

189

MS e RMS

198

328

229

99

130

Demais
Originárias

755

849

713

136

94

RCL
Classes
Recursais
(AI, ARE, RE)

Total

Processos distribuídos

Acervo Inicial +
Processos Distribuídos

Processos com trânsito em julgado/
baixados/redistribuídos

Acervo em 22/3/2019

6.597

11.919

18.516

17.204

1.312



Gabinete Ministro Alexandre de Moraes
Arquivo 4 - Evolução do Acervo de Controle Concentrado

23/3/2017 a 22/3/2019

Acervo em 23/3/2017 182

53

235

117

21

20

41

18

118

78 12 1 1

23

ADPF

1

2

3

1

2

ADC

4

1

5

4

1

ADOADI

Distribuídos nos dois anos

Acervo Inicial +
Processos Distribuídos

Processos com trânsito em julgado/
baixados/redistribuídos

Acervo em 22/3/2019

Total

208

76

284

140

144

92
Ações pautadas em lista para julgamento ou com
relatório apresentado aguardando a inserção em
Calendário de Julgamento do Plenário



Arquivo 5 - Acervo GMAM - Geral - de 23/3/2017 a 22/3/2019

TOTAL DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO: 11.919
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Arquivo 6 - Acervo GMAM - Recursais - de 23/3/2017 a 22/3/2019

TOTAL DE RECURSOS DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO: 8.444

7000

6000

5000

3000

4000

2000

1000

0

5791



1100

1000

900

700

800

600

500

400

TOTAL DE AÇÕES ORIGINÁRIAS DISTRIBUÍDAS NO PERÍODO: 3.475

Arquivo 7 - Acervo GMAM - Originárias - de 23/3/2017 a 22/3/2019



235

185

210

160

135

110

TOTAL DE AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO DISTRIBUÍDAS NO PERÍODO: 76

Arquivo 8 - Acervo GMAM - Controle Concentrado (ADC, ADI, ADO e ADPF)
de 23/3/2017 a 22/3/2019
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TOTAL DE HABEAS CORPUS DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO: 2.238

Arquivo 9 - Acervo GMAM - HC e RHC de 23/3/2017 a 22/3/2019
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TOTAL DE MANDADOS DE SEGURANÇA DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO: 208

Arquivo 10 - Acervo GMAM - MS E RMS - de 23/3/2017 a 22/3/2019



TOTAL DE RECLAMAÇÕES DISTRIBUÍDAS NO PERÍODO: 755

Arquivo 11 - Acervo GMAM - RCL - de 23/3/2017 a 22/3/2019
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