Manual para pesquisa de dados estatísticos disponibilizados no site do STF

Observações gerais:
Para melhor visualização da informação, utilize o navegador Internet Explorer.
Nas listas em excel é possível aplicar filtros, que refinam os resultados da consulta. Basta
selecionar a primeira linha da planilha e fazer a seguinte seleção no menu: Dados >
Filtrar > Autofiltro ou Página Inicial > Classificar e Filtrar > Filtro.
Serão exibidas, então, pequenas setas, em cada célula da primeira linha, que permitem
a filtragem dos dados.
Na página do Microsoft Office há mais informações e tutoriais sobre a utilização de
filtros: Microsoft Office Excel

1) Processos em tramitação no STF por assunto ou parte:
Para acessar a lista de processos em tramitação, clique em Portal STF > Estatística >
Acervo Processual > Acervo atual do STF > Listagem completa de processos
(http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=acervoatual)
Na lista, utilizando os filtros do excel, é possível pesquisar por classe processual, número
do processo, partes, meio físico ou eletrônico, ano de autuação, relator, data do último
andamento, localização do processo, procedência, origem, ramo do direito, assunto e,
ainda, pelos indicadores: processos sem decisão, com medida liminar/cautelar
pendente, com pedido de tutela provisória, sem decisão final, recurso interno pendente,
sobrestados, em mesa/pauta, acórdão pendente de publicação, pedido de vista.

2) Acervo, processos recebidos e finalizados por Ministro no ano atual:
Para acessar as listas de processos em tramitação, recebidos e finalizados por Ministro,
clique em Portal STF > Estatística > Acervo Processual > Acervo atual do STF
(http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=acervoatual)
Ao selecionar o Ministro, estarão disponíveis para downloads as listas em excel, que
permitem a aplicação de filtros para refinamento dos resultados.

3) Lista de processos recebidos, registrados à Presidência, distribuídos e julgados no
ano anterior e no ano atual:
As listas de processos recebidos, registrados à Presidência, distribuídos e julgados no
ano anterior e no ano atual, bem como os quantitativos desde 1990 por classe, estão
disponíveis em Portal STF > Estatística > Pesquisa por Classe
(http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClass
e)

4) Acervo e principais estatísticas de anos anteriores:
Informações sobre o acervo e principais estatísticas de anos anteriores (processos
recebidos, quantitativo de decisões, recursos, processos finalizados e outros) podem ser
consultadas nos Relatórios de Atividades do STF. Os relatórios consolidam as principais
informações do ano, comparado aos quantitativos dos quatro anos anteriores. Os
relatórios estão disponíveis em: Portal STF > Transparência > Gestão Estratégica
(http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=centralDoCidadaoAcessoInforma
caoGestaoEstrategica)
5) Decisões colegiadas e monocráticas:
As listas de decisões colegiadas e monocráticas desde 2010 podem ser acessadas em:
Portal STF > Estatística > Decisões
(http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=decisoesinicio

6) Processos com pedidos de vista:
As listas de processos com pedidos de vista no Plenário, Primeira e Segunda Turma e
de processos com julgamento suspenso estão disponíveis em Portal STF > Processos >
Pedidos de Vista
(http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=processoPedidoVistaDevolvido)

7) Processos do Controle Concentrado:
Informações completas sobre os processos do controle concentrado (ADC – Ação
Declaratória de Constitucionalidade, ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADO –
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e ADPF – Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental) podem ser acessadas em Portal STF >
Estatística > Controle Concentrado.
(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/estatistica/Controle
ConcentradoGeral/CC_Geral.mhtml)
Estão disponíveis quantitativos consolidados e listas sobre processos recebidos,
processos baixados, distribuições, processos em tramitação, decisões e partes.

