
O 
Tribunal de Justiça de São Paulo prosseguiu, 

ontem (1º), com uma de suas mais caras 

tradições, iniciada há 62 anos: a soleni-

dade simbólica de Abertura do Ano Judiciário, em 

que a Corte – que não para nunca – reúne-se com 

o objetivo de reafirmar a harmonia entre os Pode-

res, o compromisso com a democracia e a fé na justiça 

de seus integrantes.

 “A grandeza de nosso Tribunal decorre de dois 

pilares concretos: seus magistrados e servidores. E 

estes guardam como pilares ética, honra, dignida-

de, educação e comprometimento com o Poder Ju-

diciário, comprometimento com o dever de prestar 

a melhor jurisdição”, declarou o presidente do TJSP, 

desembargador Ricardo Mair Anafe, na cerimônia 

realizada no Palácio da Justiça, sede do Tribunal. O 

magistrado é o 37º presidente a se pronunciar em 

uma Abertura do Ano Judiciário, em continuidade a 

uma sequência de nomes ilustres, que se iniciou em 

1º de fevereiro de 1961, com o desembargador Pedro 

Rodovalho Marcondes Chaves, presidente no biênio  
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Abertura do Ano Judiciário de 2023
Tradição, democracia e inovação são marcas do Judiciário paulista

1960-1961. “Ser juiz do Estado de São Paulo é um or-

gulho imenso. Estão todos de parabéns e eu declaro 

aberto o ano judiciário”, discursou Ricardo Mair Anafe.

"Nosso maior capricho, nossa maior 
vaidade, é julgar bem. E é isso que tem 
sido feito ao longo de 149 anos" 

Presidente do TJSP • Desembargador Ricardo Mair Anafe



“A prestação jurisdicional é contínua. 
 A justiça está sempre vigilante,  
à espera daqueles que buscam a solução 
para seus problemas” 

Orador • Desembargador Moacir Andrade Peres 

 O evento, realizado concomitantemente com a 

primeira sessão de 2023 do Órgão Especial, contou 

com transmissão ao vivo pela internet. Valendo-se 

das últimas tecnologias para facilitar o acesso do 

jurisdicionado aos trabalhos do Poder Judiciário, a 

Corte mantém viva suas tradições, ao mesmo tem-

po em que sustenta a democracia, como já antevia 

o primeiro orador de uma Abertura do Ano Judiciário

em 1961, desembargador Alceu Cordeiro Fernandes. 

“A tradição concilia-se, perfeitamente, com a demo-

cracia”, declarou. Ele ainda lembrou as palavras do 

pensador inglês G.K. Chesterton: “Todos os democra-

tas se opõem a que o homem seja desqualificado de-

finitivamente pelo acaso de um nascimento; a tradição 

se opõe a que o homem seja desqualificado pela morte. 

A democracia nos aconselha a não desprezar a opinião 

de um bom sujeito, ainda que seja o nosso barbeiro; a 

tradição convida-nos a não desprezar a opinião de um 

bom sujeito, ainda que ele seja nosso pai”.

 O desembargador Moacir Andrade Peres foi o 

escolhido para dar sequência à notável linha de orado-

res. Em seu pronunciamento, elencou as conquistas re-

centes obtidas nos campos de sustentabilidade, tecno-

logia e gestão de pessoas, frisando que a grande força 

do Tribunal está na conjugação entre tradição e espíri-

to inovador. “Andar pelos corredores deste Palácio da 

Justiça remete-nos ao espírito desbravador daqueles 

homens que consolidaram a ideia de um Judiciário for-

te e independente, fundamental ao desenvolvimento 

de um estado trabalhador e promissor. Seguimos, ain-

da hoje, os passos daqueles juízes do passado”, assi-

nalou o orador. “A Corte paulista mantém-se ilibada, 

altiva e moralmente irrepreensível frente a qualquer 

obscuridade que se lhe apresente”, concluiu. 
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Comentários, críticas e sugestões de pauta para reportagens no DJE,  
entre em contato com a Diretoria de Comunicação Social do TJSP (imprensatj@tjsp.jus.br)

Conselho Superior da Magistratura • Biênio 2022/2023
Presidente • Desembargador Ricardo Mair Anafe

Vice-presidente • Desembargador Guilherme Gonçalves Strenger

Corregedor-geral da Justiça • Desembargador Fernando Antonio Torres Garcia

Decano • Desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino

Presidente da Seção de Direito Privado • Desembargador Artur César Beretta da Silveira

Presidente da Seção de Direito Público • Desembargador Wanderley José Federighi

Presidente da Seção de Direito Criminal • Desembargador Francisco José Galvão Bruno

 Corria o ano de 1961, em que Carlos Alberto 

Alves de Carvalho Pinto era o governador de São 

Paulo e Jânio Quadros havia acabado de assumir 

a Presidência da República, quando foi realizada a 

primeira abertura do Ano Judiciário em São Paulo. O 

presidente do TJSP à época, desembargador Pedro 

Rodovalho Marcondes Chaves, enumerou dados da 

produtividade de en-

tão: “No correr do ano 

de 1960, entraram no 

tribunal 10.648 proces-

sos, sendo 3.728 cri-

minais e 6.920 cíveis. 

(...) Com a realização 

de 736 sessões, jul-

gou o Egrégio Tribunal 

11.604 processos, sen-

do 7.478 pela Seção 

Cível e 4.126 pela Seção Criminal. Esses julgamentos 

acarretaram a prolação de 20.118 votos por parte dos 

36 desembargadores”. O orador Cordeiro Fernandes 

lembrou que cerimônias como aquela aconteciam 

pelo mundo, exemplificando com o caso da Inglaterra, 

em que o ano legal se inicia com uma cerimônia na 

Abadia de Westminster.

 Desde então, infalivelmente, tomaram lugar as 

solenidades de Abertura do Ano Judiciário paulista. 

Em cada uma o presidente do Judiciário bandeirante 

ocupou a tribuna para reafirmar a independência da 

Magistratura, o respeito às instituições e a esperança 

no ano que se iniciava. Confira todos os discursos já 

proferidos nos eventos na obra "Anos Judiciários", or-

ganizada pelo ministro Sidnei Beneti. Hoje o TJSP con-

ta com 20,4 milhões de processos em andamento e 

foram proferidas 4,4 milhões de sentenças no 1º Grau 

em 2022. Na 2ª Instância são 518,9 mil recursos em an-

damento (sem contabilizar os processos sobrestados) e 

foram julgados mais de um milhão de recursos no ano 

passado, entre as seções de Direito Privado, Público e 

Criminal, Órgão Especial e Câmara Especial.

História das solenidades de Abertura do Ano Judiciário
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NOTA: decorrente de remoção e, nos termos do artigo 81 da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional, será preenchida por promoção, sem novos pedidos de remoção. 
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