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Apresentação

O Instituto Paulista de Magistrados 
– IPAM, fundado no dia 8 de dezembro de 
1999, é uma entidade civil sem finalidade lu-
crativa, de cunho científico e cultural. 

Ao longo de sua história tem se dedica-
do ao estudo do direito interno e internacio-
nal, mas cumprindo seus objetivos estatutá-
rios deu início à realização de pesquisas que 
possam auxiliar o conhecimento da realida-
de do Poder Judiciário, especialmente de São 
Paulo e a partir desse conhecimento, acresci-
do de outros tantos extraídos da teoria e da 
prática, permitam reflexão fundamentada 
sobre sua estrutura e funcionamento.

O presente relatório, intitulado “Pano-
rama do desempenho do Tribunal de Justiça 
de São Paulo 2003/2010” é apenas um primei-
ro passo, modesto, na longa série de estudos 
que reclama a Justiça de São Paulo para um 
melhor funcionamento enquanto órgão ad-
ministrativo.

A administração da Justiça é preocu-
pação permanente não apenas no IPAM, 
mas na sociedade como um todo. O Judi-
ciário, depois de 1988, com a Constituição 
Cidadã ganhou nova dimensão e a procura 
pelo Estado-Juiz avolumou-se. Os números 
revelam esse aumento gigantesco pela pro-
cura do Judiciário, mas a estrutura material 
e humana não tinha como de fato não teve 
condições de corresponder a esse aumento 
na demanda. A isso se acrescente uma mo-
dificação brutal nos valores sociais, em curto 
espaço de tempo, com inegável influencia no 

pensamento jurídico, abalando seus alicerces 
e impondo uma revisão, ainda não realizada, 
na forma de se ensinar e aprender o Direito, 
desde os bancos universitários, tanto quanto 
na forma de se aplicar  a regra jurídica.

A transformação ocorrida no modo de 
se relacionar com a Justiça, não somente no 
Brasil, mas no mundo de maneira geral, levou 
o Judiciário a um controle cada vez maior da 
vida coletiva, com a judicialização de todos 
os setores da vida social, da família à esco-
la, do lazer aos negócios públicos e privados, 
enfim nada escapa ao controle jurisdicional1.

Paralelamente a isso, a sociedade tam-
bém se transforma em ritmo intenso e nesse 
ambiente perde constantemente referências 
e valores; noções de autoridade e poder se 
esvaziam, e todos, de modo geral, passam a 
se ver como vítimas, a responsabilizar sempre 
e sempre terceiros pelos seus fracassos, frus-
tações e problemas. Ninguém é responsável 
por nada; todos são vítimas. Para tudo deve 
haver um culpado e o Judiciário, ao mesmo 
tempo em que deve responder às demandas 
sociais, apontar culpados, passa ele, também, 
a ser responsabilizado, ora porque não indi-
ca os culpados ou demora em fazê-lo ou é ele 
mesmo, o culpado social. Daí surge em seu 
interior uma necessidade de ser moderno, de 
responder aos anseios sociais, de se atualizar, 

1 Sobre o tema: “O Juiz e a Democracia - o guardião 
das promessas”, de Antoine Garapon, trad. Maria Lui-
za de Carvalho. Ed. Revan, 1999.
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sem, contudo, contar com uma estrutura efi-
ciente, com avanço sobre funções que his-
toricamente não lhe pertenciam, tal como o 
papel de formulador das políticas públicas.

Nesse contexto diversas legislações 
passaram a construir um modelo de controle 
jurisdicional, porque, se o Judiciário ganha 
tanta influência no meio social é preciso im-
por controles ao Poder dos Juízes. Bem ver-
dade que a idéia de controle do Judiciário 
sempre permeou os Estados, sob os mais va-
riados argumentos, seja em governos demo-
cráticos, seja em autoritários. 

O surgimento do Conselho Nacional 
de Justiça no Brasil não foi simples, mas pre-
cedido de amplo debate social e enorme re-
sistência. Uma das grandes preocupações do 
IPAM, objeto inclusive de um Congresso, diz 
respeito ao descaso histórico do Brasil para 
com o regime federativo. Sempre presente 
em todas as Constituições Republicanas, a 
Federação nunca se concretizou no País.

O Brasil é seguramente um Estado cen-
tralizador, não consegue conviver com dife-
renças e precisa impor modelos únicos em 
todo o território nacional, sem respeitar os Es-
tados-membros e os Municípios, que por sua 
vez aceitam passivamente a centralização. 

No âmbito do Poder Judiciário dos 
Estados a centralização teve início com o 
esvaziamento da função do juiz de primei-
ro grau; posteriormente esse esvaziamento 
passou para os Tribunais de Justiça e hoje 
praticamente todo o Direito é definido nas 
Cortes Nacionais – STJ e STF, servindo as ins-
tâncias inferiores como cortes de passagem. 
O mesmo se dá, agora, com suas funções ad-
ministrativas.

Busca-se um Judiciário UNO, todos os 
juízes devem receber o mesmo salário, em va-
lor único, sem considerações a riscos, custos 
de vida, volume de trabalho etc. Todos devem 
cumprir metas e seguir os mesmos modelos 
administrativos, mas nem todos recebem os 
mesmos volumes de recursos financeiros e 
investimentos necessários ao desempenho de 

suas funções. Isso não impede sejam cobra-
dos da mesma forma.

Note-se que São Paulo, na comparação 
com o PIB, apresenta o mais baixo percentu-
al de despesa em todos os anos analisados, 
salvo 2003 e a despesa da Justiça do Estado 
em relação aos gastos totais do Estado de São 
Paulo manteve média muito baixa, tanto que 
se mantido o percentual de 2003, durante o 
período de 2003 a 2010 o orçamento seria re-
forçado em cerca de R$4,4 bilhões de reais e 
só no ano de 2010 teria um reforço de R$1,5 
bilhão de reais. Isso revelou, por consequên-
cia, o baixo volume de recursos para investi-
mentos e modernização da Justiça.

No que respeita ao volume de traba-
lho, constatou-se que em São Paulo cerca de 
72,2% dos juízes de primeiro grau dividem 
seu tempo entre as varas e os juizados espe-
ciais, revelando-se o mais baixo percentual 
de dedicação exclusiva entre os Estados ana-
lisados, bem abaixo da média nacional.

A relação magistrados/habitantes tam-
bém se revela baixa em São Paulo e no Brasil. 
Em São Paulo, segundo dados de 2008, eram 
6 magistrados por 100 mil habitantes, en-
quanto na Alemanha eram 24, Bélgica 15, Su-
íça 14, França 11, Itália 10, Portugal 18 e Polô-
nia 26. Porém, entre 2003/2010 o PIB do Brasil 
praticamente dobrou, mas o crescimento da 
atividade econômica não gerou incremento 
no número de juízes.

O número de servidores também cres-
ceu abaixo da média no Estado de São Paulo. 
Enquanto a média nacional foi de 32%, em 
São Paulo o crescimento foi de 21% e o nú-
mero de servidores por magistrado sofreu 
queda de 7,4%, enquanto a média da Justiça 
Estadual cresceu 8%.

Há muito para se refletir sobre os núme-
ros apresentados, na certeza de que este é ape-
nas um primeiro passo, modesto como já se afir-
mou, mas um passo e, claro, não isento de erros. 

A maior proposta deste trabalho é fo-
mentar o debate e novos estudos. Se isso for 
alcançado terá valido o esforço na realização.
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Certo que não nos foi possível análise 
completa de todos os Estados da Federação, 
inclusive em razão dos elevados custos que 
isto demandaria; optou-se por escolher, alea-
toriamente, um ou dois Estados de cada uma 
das regiões do País, além da média nacional da 
Justiça Estadual, para servir como parâmetro 
para as análises da Justiça Estadual Paulista.

O trabalho foi contratado pelo IPAM 
junto à “Cofiplan Consultoria Ltda”, e a parte 
da pesquisa que ora vem a público ficou aos 
cuidados de Maria Lúcia Figueiredo Bueno 

de Camargo e Hariane Massuia, ambas ex-
tremamente qualificadas para as funções e 
estudiosas do assunto. Apresentamos, assim, 
ao público interessado o resultado do traba-
lho, para as necessárias reflexões e críticas 
que possam auxiliar iniciativas concretas 
para o progresso do Poder Judiciário.

Des. Caetano Lagrasta Neto
Juiz Durval Augusto Rezende Filho

Juiz Jayme Martins de Oliveira Neto
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 Introdução

O tema da reforma da gestão do Poder 
Judiciário brasileiro começou a ser mais inten-
samente debatido a partir da primeira metade 
da década de 1990. Em 2004, foi promulgada 
a Emenda Constitucional nº 45/2004, conhe-
cida por “Reforma do Judiciário”, que criou o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – órgão 
responsável pelo controle administrativo e fi-
nanceiro do Poder Judiciário brasileiro.

Desde então, o CNJ passou a coletar, 
sistematizar e divulgar dados estatísticos 
referentes a diversos aspectos identificados 
como diretamente ligados ao desempenho 
das organizações judiciárias brasileiras nas 
suas instâncias. Anualmente, o CNJ divulga 
o relatório intitulado “Justiça em Números”, 
com a abertura dos dados colhidos no Siste-
ma Judiciário.

Os relatórios “Justiça em Números” me-
lhoraram as diretrizes e os métodos do Banco 
Nacional de Dados do Poder Judiciário (BN-
DPJ), criado em 1989 para atender a necessida-
de de modernização na administração judici-
ária e de formulação de uma política judicial. 
O “Justiça em Números” surgiu de um estudo 
encomendado pelo Supremo Tribunal Federal 
ao Centro de Pesquisa de Opinião Pública da 
Universidade de Brasília – DATAUnB. O ob-
jetivo era a construção do sistema integrado 
de informações do Poder Judiciário e iniciou-
-se com indicadores estatísticos propostos pela 
Justiça Federal, Estadual e do Trabalho que 
apresentavam maior relevância e confiabilida-
de. Os demais indicadores propostos foram 

baseados em indicadores de planejamento e 
gestão e nos resultados da pesquisa de ima-
gem do Judiciário. 

Tais relatórios, instituídos em 2003, têm 
o objetivo de ampliar o conhecimento e de-
monstrar o desempenho do Poder Judiciário 
por meio de dados estatísticos. De acordo 
com o CNJ, “a análise dos resultados da pes-
quisa contribui tanto para mudanças mais 
adequadas nas regras processuais, quanto 
para a busca de soluções administrativas e 
de gestão dos Tribunais. Ademais, fornece 
subsídios fundamentais para a realização das 
funções do Conselho Nacional de Justiça, em 
matéria de controle administrativo e finan-
ceiro do Judiciário, bem como de formulação 
de políticas nacionais”.

Por meio da Resolução nº 4, de 16 de 
agosto de 2005, o CNJ criou o Sistema de 
Estatística do Poder Judiciário, cuja tarefa é 
a de concentrar e analisar os dados encami-
nhados por todos os Tribunais do país (Art. 
1° da Resolução n° 4 do CNJ). Até que o Sis-
tema de Estatística do Poder Judiciário Na-
cional fosse regulamentado pelo Conselho, a 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal, por 
meio da Assessoria de Gestão Estratégica, foi 
o órgão responsável pela coleta e consolida-
ção dos dados.

As primeiras três edições do “Justiça em 
Números” serviram para balizar e aprimorar 
os meios de coleta de dados, reformular o 
sistema de informação da pesquisa e funda-
mentar a Resolução nº 15, de 20 de abril de 

1

VOLTA AO SUMÁRIO
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2006, que dispõe sobre a regulamentação do 
Sistema de Estatística do Poder Judiciário.

Em decorrência dessa regulamentação, 
os indicadores estatísticos contidos na “Justi-
ça em Números” passaram a ser obrigatórios 
para os órgãos do sistema judiciário nacio-
nal. Na obrigatoriedade da informação es-
tatística pelos Tribunais está a presunção de 
veracidade dos dados informados.

Diante desse contexto o “Justiça em 
Números” buscou a ampliação do processo 
de conhecimento do Poder Judiciário, de-
monstrado não apenas por meio de dados 
estatísticos, mas principalmente mediante 
indicadores capazes de retratar o desempe-
nho dos tribunais. 

Atualmente, o CNJ também tem a tare-
fa de lançar diretrizes nacionais, elaborar 
instrumentos e operar o sistema de mensu-
ração de desempenho do Poder Judiciário 
brasileiro. Segundo o art. 14 da Resolução no 
76/2009 (CNJ, 2009b) este sistema abrange os 
indicadores estatísticos e os indicadores do 
Planejamento Estratégico Nacional.

O presente trabalho tem o propósito de 
analisar sob uma perspectiva de prazo mais 
longo as estatísticas disponíveis nos relató-
rios do CNJ entre os anos 2003 e 2010, pri-
mordialmente com um caráter explanatório, 

procurando mapear o contexto de atuação 
da Justiça Estadual, realizar cruzamentos de 
dados e levantar indagações que venham a 
indicar caminhos para a proposição de no-
vas formas de avaliação de produtividade. 

A primeira parte da análise será dirigida 
à metodologia, explicitando o recorte regional 
que será objeto de estudo, a coleta de dados 
do relatório “Justiça em Números” e a elabo-
ração dos dados. A seguir, serão analisadas 
algumas das categorias de insumos, explo-
rando as despesas da Justiça Estadual para os 
Estados propostos, em suas diversas abertu-
ras e a arrecadação. A estrutura de pessoal e 
seus diversos cruzamentos serão analisados 
em capítulo específico, e também o grau de 
litigiosidade e a carga de trabalho. Serão tam-
bém empreendidas algumas comparações 
internacionais, principalmente para as des-
pesas totais do Judiciário e suas diversas rela-
ções.  Na segunda parte, em estudo separado 
e que não integra este trabalho, avaliou-se a 
remuneração da carreira de juiz. O trabalho 
não tem intenção de esgotar todas as nuanças 
que podem ser exploradas da extensa base de 
dados do CNJ, mas sim colocar algumas aná-
lises e chegar a conclusões que possam servir 
de ferramentas ao Tribunal de Justiça de São 
Paulo para sua atuação e gestão.  
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metodologia 2

A pedido do Instituto Paulista de Ma-
gistrados (IPAM), foi efetuado um recorte 
regional e serão objeto de análise oito Es-
tados da Federação, a saber: Amapá, Pará, 
Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e São Paulo. O agregado 
da Justiça Estadual (que abrange todos os Es-
tados mais o Distrito Federal) também estará 
presente nas análises a fim de fornecer uma 
média geral do país.

A metodologia utilizada teve funda-
mento em uma extensa coleta e investigação 
dos dados do relatório “Justiça em Números”, 
divulgado anualmente pelo CNJ em sua pá-
gina na internet. Foram também utilizadas in-
formações coletadas nos sítios dos Tribunais 
de Justiça dos estados acima especificados.

As informações do relatório “Justiça em 
Números” são fornecidas originariamente 
pelos Tribunais de Justiça, e os dados apre-
sentados são de responsabilidade exclusiva 
dos Tribunais que participaram da pesquisa, 
e seu envio é obrigatório. 2

Os dados são coletados via preenchimen-
to de formulário eletrônico, disponibilizado no 
endereço https://estatistica.cnj.jus.br. Embora 

2 O Art. 1º da Resolução nº 4 de 2005 estabelece o 
caráter obrigatório do envio das informações. Essa 
obrigatoriedade coaduna-se com as competências 
constitucionais do Conselho Nacional de Justiça em 
zelar pelo controle da atuação administrativa. Esse 
princípio foi adotado pela Resolução nº 15, de 20 de 
abril de 2006, que regulamenta o Sistema de Estatís-
tica do Poder Judiciário.

a coleta seja semestral, o relatório é publicado 
anualmente, após a consolidação.

A Comissão Estatística e de Gestão 
Estratégica, com a colaboração do Depar-
tamento de Pesquisas Judiciárias, efetuou 
uma análise minuciosa da série histórica 
de 2004 a 2008, a fim de detectar equívocos 
nos dados informados. Os Tribunais das 
Justiças Estadual, Federal e Trabalhista fo-
ram convidados a proceder à retificação dos 
dados. Essa série foi divulgada pelo CNJ 3, 
sendo que os valores monetários foram de-
flacionados pelo IPCA (base dez/2008). Para 
que fosse possível a comparação de todos 
os anos (2003 a 2010), foram colocados em 
valores correntes todos os dados monetá-
rios das séries revisadas entre 2004 e 2008 e, 
posteriormente, foram deflacionados pelo 
IPCA, com base em 2010.

Entretanto, a análise dos números ain-
da revela inconsistência em algumas séries, 
e, quando isso ocorrer, diante da impossibili-
dade de proceder à checagem de cada dado, 
alertaremos para esse fato.

O relatório “Justiça em Números” se or-
ganiza de acordo com as seguintes categorias 
gerais:

•	 Insumos, dotações e graus de utiliza-
ção – grupo de indicadores que reúne 
dados sobre despesas, pessoal, reco-
lhimentos com custas e emolumentos/

3 Série histórica estadual revisada de 2004 a 2008, dis-
ponível no sítio do CNJ.

VOLTA AO SUMÁRIO

https://estatistica.cnj.jus.br
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receitas, gastos e investimentos com in-
formática e área física destinada à pres-
tação jurisdicional;

•	 Litigiosidade e carga de trabalho – re-
ferem-se à entrada de novos proces-
sos judiciais, o número de processos 
pendentes, à quantidade de processos 
julgados, à carga de trabalho dos Ma-
gistrados, à taxa de congestionamento 
processual etc.

•	 Acesso à justiça e perfil da demanda – 
trata da despesa com assistência judi-
ciária gratuita, do quantitativo de pes-
soal atendido nas unidades judiciais e 
do perfil da demanda, basicamente, a 
participação governamental nas de-
mandas judiciais.

As estatísticas do relatório foram se apri-
morando ao longo dos anos. Os relatórios 
de 2009 e 2010 são de longe os mais com-
pletos de toda a série e muitas estatísticas 
disponíveis são inéditas, o que impede, em 
alguns casos, a comparação com os outros 
anos. Dessa forma, muitos dados que estão 
disponíveis para tais anos só poderão ser 
analisados individualmente.

  
As principais modificações que foram 

descritas na Resolução CNJ nº 76/2009 foram:

•	 Na categoria “insumos, dotações e graus 
de utilização”, houve modificação na 
apuração das despesas, tendo sido in-
cluído no cálculo total as despesas ins-
critas em “restos a pagar”; 

•	 Detalhamento das despesas com remu-
neração, proventos e pensão, despesas 
com benefícios, despesas com encar-
gos, despesas com terceirizados, des-
pesas com estagiários, outras despesas 
indenizatórias e indiretas com recursos 

humanos, despesas com informática e 
valores pagos aos jurisdicionados;

•	 Em relação à força de trabalho, o rela-
tório trouxe demonstrativo do quanti-
tativo de ocupantes de cargos efetivos, 
requisitados, cedidos, sem vínculo, 
terceirizados e estagiários, além do 
quantitativo de servidores lotados na 
área judiciária por instância. Também 
ocorreu maior detalhamento em re-
lação ao quantitativo de magistrados, 
com o número de juízes que acumulam 
função em instâncias distintas e o total 
de afastados por instância, o que traz 
maior precisão ao cálculo de carga de 
trabalho e produtividade por julgador;

•	 Na litigiosidade, as variáveis relativas 
ao 1º Grau e Juizados Especiais foram 
separadas em fase de conhecimento e 
de execução;

•	 Em relação aos processos em tramitação, 
as informações foram subdivididas em 
criminal, não criminal, fiscal e não fiscal;

•	 Houve substancial alteração no conceito 
de processos solucionados, pois foi alte-
rado o conceito de processos pendentes, 
que até 2008 considerava o estoque de 
processos pendentes de julgamento, e a 
partir de 2009 passou a considerar pro-
cessos pendentes de baixa na instância 
em questão. Com isso, analisa-se o fluxo 
sob a ótica do jurisdicionado;

•	 A variável “sentença” foi substituída 
por “processos baixados” e “casos pen-
dentes de sentença” por casos “pen-
dentes de baixa”. Com isso, a taxa de 
congestionamento passou a ser um ín-
dice que corresponde à divisão dos ca-
sos não baixados pela soma dos casos 
novos e dos casos pendentes de baixa. 



 19

Análise de Despesas e 
Receitas da Justiça Estadual

3.1 Despesa da Justiça Estadual 

O Judiciário desempenha três funções 
básicas: a instrumental, a política e a sim-
bólica. Em primeiro lugar, o Judiciário é o 
principal locus de resolução de conflitos. Se-
gundo, o Judiciário exerce um papel decisivo 
como mecanismo de controle social, fazendo 
cumprir direitos e obrigações, reforçando as 
estruturas de poder e assegurando a integra-
ção da sociedade. Por último, dissemina um 
sentido de equidade e justiça na vida social, 
socializa as expectativas dos atores na inter-
pretação da ordem jurídica. 

A Constituição Federal de 1988 propi-
ciou uma elevação expressiva de demandas 
judiciais no País para o reconhecimento de 
novos direitos e a aplicação de direitos his-
toricamente consagrados. Além disso, os di-
versos planos econômicos, com mudanças 
nas aplicações financeiras, implicaram uma 
corrida à Justiça. Como resultado, houve um 
aumento substancial da litigiosidade.4

O incremento na demanda não teve 
como contrapartida um acréscimo dos re-
cursos orçamentários destinados à Justiça 
Estadual na maior parte dos casos estudados 
e em especial para São Paulo. A Constituição 
Federal de 1988, em seu art. 99, assegura ao 

4 A Constituição de 1988 reconheceu novos agentes 
políticos na sociedade e novos direitos sociais, que 
resultam novas leis, como Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Código do Consumidor etc., o que ge-
rou aumento expressivo da judicialização.

Poder Judiciário a autonomia administrativa 
e financeira. Acrescenta em seu § 1° que os tri-
bunais elaborarão suas propostas orçamentá-
rias dentro dos limites estipulados conjunta-
mente com os demais Poderes na lei de dire-
trizes orçamentárias. Com a promulgação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 20 as-
segura o limite de 6% da Receita Corrente Lí-
quida para o Poder Judiciário Estadual. Mais 
ainda,  o artigo 156 garante que “os recursos 
correspondentes às dotações orçamentárias 
destinadas aos Órgãos dos Poderes Legislati-
vo e Judiciário e ao Ministério Público, incluí-
dos os créditos suplementares e especiais, ser-
-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês”. 
Tal artigo não foi regulamentado.

Na prática, a autonomia do Poder Ju-
diciário nunca foi alcançada, dificultando o 
caminho para uma prestação jurisdicional 
efetuada com a eficácia e a celeridade que a 
sociedade requer. Mais ainda, hoje é visível 
que a questão da modernização da gestão, da 
mensuração de desempenho, da avaliação e 
do estabelecimento de metas destinadas a 
alcançar maior eficácia nas ações se colocou 
de maneira irreversível para os três poderes. 
Além disso, a sociedade requer maior trans-
parência na atuação pública e a satisfação 
das exigências de accountabiliy. Atualmente, a 
concepção de planejamento pressupõe pen-
sar a realidade por problemas e enfrentá-los 
mediante ações organizadas em programas 
com objetivos definidos, com a articulação 
do plano ao orçamento. Em conjunto com o 
CNJ, os presidentes dos Tribunais escolhe-
ram metas prioritárias, que envolvem desde 

3

VOLTA AO SUMÁRIO
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a redução do acervo de processos até a im-
plantação de métodos de gerenciamento de 
rotinas, passando pelo aumento dos cursos 
e do número de horas destinadas à capaci-
tação de servidores e redução de consumo 
de energia, telefonia etc. 5 O alcance das 
metas depende, dentre outros fatores, de 
recursos financeiros a serem disponibiliza-
dos no montante adequado às necessidades 
de cada tribunal.   

Dessa forma, a análise do orçamento do 
Poder Judiciário, particularmente da Justiça 
Estadual que é o foco desse trabalho, é peça 
fundamental para entender a situação atual 
do Judiciário. O detalhamento da estrutura 
orçamentária e o estudo de casos de outros 
Estados podem ser indicações de caminhos 
que devem ser trilhados para a promoção 
de ações que venham a suplantar a realida-
de atualmente enfrentada pelos Tribunais, 
ou seja, a sobrecarga de processos, a estru-
tura tecnológica defasada,  a estrutura física 
inadequada e o número insuficiente de juí-
zes e servidores.

5 Ver Resolução CNJ nº 70/2009, que dispõe sobre o 
Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Po-
der Judiciário. 

Os gráficos a seguir apresentam a evo-
lução entre 2003 e 2010 das despesas totais da 
Justiça Estadual para cada Estado em relação 
ao Produto Interno Bruto (PIB) e por habitan-
te. Considera-se a despesa como aquela efeti-
vamente realizada (orçamento liquidado), ex-
cluídos os gastos com precatórios judiciais e re-
quisições de pequeno valor e despesas de exer-
cícios anteriores. Para 2009 e 2010, como já foi 
salientado, consideram-se também as despesas 
empenhadas inscritas em “restos a pagar”. 

Na comparação com o PIB, o Estado de 
São Paulo apresenta o mais baixo percentual 
de despesas em todos os anos analisados, ex-
ceto 2003, quando se iguala à participação da 
Bahia (0,55%). A média desse indicador entre 
2003 e 2010 para a Justiça Estadual (levando-
-se em consideração todos os Estados e DF) foi 
de 0,65%, e para São Paulo de 0,42%. O Ama-
pá se destaca como ponto fora da curva, com 
a participação da despesa da Justiça no PIB 
aproximando-se de 2%. Verifica-se que quanto 
menor o porte do Tribunal mais elevadas são 
as despesas proporcionalmente ao PIB. 
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Na relação com o número de habitan-
tes, as despesas da Justiça Estadual situa-
ram-se em R$ 100,50 na média do período 
2003/2010. Há uma forte heterogeneidade 
nos dados, o que reflete as diferenças eco-
nômicas, sociais e de estágios de desenvol-
vimento de cada Estado. O Pará exibe o mais 
baixo índice nessa comparação, embora te-
nha crescido 122% tal razão na comparação 
2010/2003.

O Amapá, cuja média ficou quase duas 
vezes acima da nacional, exibiu em 2010 o 
maior índice: R$ 230,5/habitante. Chama a 
atenção a elevação da despesa em relação ao 

número de habitantes em todos os Estados 
analisados, o que pode ser explicado pela 
redução da taxa de crescimento populacio-
nal: a taxa geométrica de crescimento anual 
(TGCA) foi de 1,09% para o país, 1,08% para 
São Paulo e apenas 0,6% para o Rio Grande 
do Sul, entre 2003 e 2010. 

O relatório do CEPEJ - European Commis-
sion for the Efficiency of Justice (ver notas biblio-
gráficas) mostra que a média de gasto por 
habitante foi de 37 euros em 2008 para os 37 
países europeus analisados, o que equivale-
ria a R$ 99 – similar à média da Justiça no 
período analisado. 
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A despesa da Justiça em relação aos 
gastos totais de cada Estado mostra que em 
média esse indicador foi de 5% entre 2003 
e 2010 para a Justiça Estadual do País. Na 
amostra analisada, Amapá, Bahia, Rio de Ja-
neiro e Rio Grande do Sul ficaram acima da 
média nacional, com destaque para esse úl-
timo, cuja média foi de 6,1%. Em São Paulo, 
a média situou-se em 4,2% nos anos anali-
sados. A comparação 2010/2003 mostra que 
houve queda de 1,1 ponto percentual nessa 
razão para a Justiça Estadual de São Paulo.  

Fonte: CNJ.

Caso a participação de 4,7% em 2003 (a 
mais alta da série) tivesse se mantido para 
todos os anos analisados, teria represen-
tado R$ 4,4 bilhões de acréscimo no orça-
mento do TJSP ao longo do período. Ape-
nas em 2010, o acréscimo seria de R$ 1,5 
bilhão no orçamento do Tribunal. Especi-
ficamente em 2010, as despesas do TJ São 
Paulo em relação aos gastos totais do Esta-
do foram as mais baixas em todos os anos 
analisados (3,6%).
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O quadro a seguir mostra a evolução da 
despesa da Justiça entre 2004 e 2010 em ter-
mos reais. Esse indicador evoluiu 55,4% para 
a Justiça Estadual no período. Ficaram abaixo 
da média os Tribunais de São Paulo, Amapá e 

Fonte: CNJ.

Rio de Janeiro. Da amostra, São Paulo mostra 
o menor índice de correção real das despe-
sas, 30%. Com os valores deflacionados pelo 
IPCA, as despesas do TJSP não tiveram evo-
lução real em 2009 e recuaram 0,10% em 2010.
 

O cotejo entre o orçamento da Justiça Es-
tadual e a demanda processual pode ser ava-
liado pela razão gastos totais da Justiça Esta-
dual e casos novos, tomando-se como base 
os processos que ingressaram no 2º Grau, 1º 
Grau, Turmas Recursais e Juizados Especiais. 
Nesse comparativo, São Paulo exibiu gasto 

Fonte: CNJ. Deflacionado pelo IPCA.

de R$ 965 por processo em 2010, acima ape-
nas do Rio Grande do Sul na amostra ana-
lisada. Na média do período 2003/2010, 
São Paulo gastou R$ 815 por caso novo 
ingressado, quase 30% abaixo da Justiça 
Estadual de todo o país, conforme quadro 
abaixo.
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O quadro abaixo indica a proporção de 
remuneração em relação aos gastos totais da 
justiça. Dentre os Estados de maior porte 
da amostra (SP, RJ, RS), São Paulo revelou 

Fonte: CNJ.

o menor valor da razão gastos totais por 
número de magistrados em 2010, de R$ 
2.023.212, contudo, acima da Justiça Es-
tadual.

O relatório “Justiça em Números” di-
vide as despesas em vários elementos, per-
mitindo a análise de sua composição. São as 
despesas com recursos humanos6, pessoal, 
que inclui os gastos com remuneração, pro-

6 A definição de despesas com recursos humanos foi 
dada pela Resolução 76, de 2009, do CNJ e abrangem 
todos os gastos com pessoal ativo, inativo, servidores 
que não integram o quadro efetivo, estagiários e ter-
ceirizados. 

Fonte: CNJ.

ventos e pensão; benefícios e encargos; com 
terceirizados e estagiários, bem como com 
outras despesas indenizatórias indiretas com 
recursos humanos, que consomem a maior 
parte do orçamento da Justiça, como já era 
de se esperar. As despesas com pessoal cres-
ceram 1 ponto percentual acima das despe-
sas totais da Justiça Estadual  no acumulado 
do período 2003-2010, ou seja, 56,4% e 55,4%, 
respectivamente. Na média, o crescimento 
foi de 6,6% reais no período. Na comparação 
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acumulada, a maior variação ocorreu na 
Bahia e a menor em São Paulo, de 30,6%. 
São Paulo mostrou crescimento médio de 
4,1% dos gastos com pessoal, abaixo dos 

tribunais categorizados como de grande 
porte, como Rio de Janeiro (6,1%) e Rio 
Grande do Sul (10,4%).

Fonte: CNJ. Deflacionado pelo IPCA.

 Os limites estabelecidos para as des-
pesas com pessoal e encargos sociais devem 
guardar proporção com a receita corrente lí-
quida (RCL), conforme previsto no artigo 19 
da LRF. No caso do Poder Judiciário, o per-
centual de comprometimento dessas despe-
sas não pode exceder a 5,70%, que represen-
tam 95% do limite legal de 6,0% da RCL.

Verifica-se que, em 2010, os Tribunais do 
país gastavam 86,5% do total de despesas com 

pessoal – número que revelou queda ante 
2009 (89,3%). Na média do período anali-
sado, São Paulo possui o maior índice de 
despesas com recursos humanos/despesa 
total de toda a amostra e também da Justi-
ça Estadual do país, de 90,9% – resultando 
em sobra diminuta para gastos de investi-
mento e modernização da gestão.

Fonte: CNJ. Deflacionado pelo IPCA.
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 A desagregação das despesas ocorreu 
apenas a partir de 2009, com a separação 
entre pessoal (remuneração, proventos e 
pensão; benefícios e encargos; estagiários e 
terceirizados e despesas indenizatórias), cus-
teio e capital, o que impede esse tipo de com-
paração com os anos anteriores. Do total gas-
to com recursos humanos, as despesas com 
remuneração, proventos e pensão represen-
taram 78,4% para a Justiça Estadual em 2010. 
Em São Paulo, esse percentual foi de 77,7%, 
sendo de 19% em benefícios e encargos, 3% 
com estagiários e terceirizados e 0,4% com 
outras despesas indenizatórias. Em relação à 
despesa total do Tribunal, São Paulo gastou 
82,1% para o pagamento de pessoal e encar-
gos do quadro ativo e 6,2% com inativos e 
instituidores de pensão em 2010. 

A elevada participação das despesas 
com pessoal nos gastos totais é característica 
do Poder Judiciário não só aqui no Brasil com 
também em outros países. O relatório da Eu-
ropean Commission for the Efficiency of Justice 
(CEPEJ) mostra que os salários representa-
ram 69% do orçamento na média de 45 paí-
ses europeus em 2008. Para os investimentos 
e gastos com tecnologia da informação fo-
ram destinados 5% e 3%, respectivamente.7

Com a maior parte do orçamento sen-
do destinada ao pagamento de pessoal e cus-
teio, os investimentos representam pequena 
parcela das despesas. Em São Paulo, foram 
de  apenas 0,1% do total da despesa em 
2010 e 0,8% em 2009. Dentre os tribunais de 
maior porte, o do Rio de Janeiro despendeu 

7 Entre os anos de 2006 e 2008, as despesas com sa-
lários cresceram em média 30% nos países europeus. 
Países em transição, como Moldova, Armênia e Mon-
tenegro mais do que dobraram tais despesas, enquan-
to Dinamarca e Noruega reduziram tais gastos. Para 
mais detalhes, consultar o relatório “European Judi-
cial Systems” – 2010.  

11,2% do total com investimentos e o do Rio 
Grande do Sul, 12,7% O maior percentual da 
amostra analisada foi de Goiás, com 17,3%. 
O patamar do TJ-SP de gastos com investi-
mento é extremamente reduzido; pratica-
mente toda a despesa é gasta em pessoal e 
custeio. 

Em relação aos gastos com informáti-
ca, o relatório “Justiça em Números” de 2009 
e 2010 também desagrega as despesas com 
tecnologia  da informação e comunicações 
entre aquisições, custeio e contratos, o que 
não ocorre nas séries de 2003 a 2008. Anali-
sando-se separadamente, verifica-se que um 
percentual insignificante do orçamento da 
Justiça se destina a esse tipo de gasto: 3,1% 
para a JE de todo país em 2010 e 3,4% em 
2009. Da amostra, o maior percentual é do 
Rio de Janeiro, com 4,7% em 2010. 8

8 De acordo com o CEPEJ, 3% em média do orçamen-
to da Justiça de 37 países da Europa são destinados à 
tecnologia da informação. 

Fonte: CNJ.
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Os dados de 2003 a 2008 dos gastos 
com informática mostram que na média São 
Paulo esteve acima da Justiça Estadual e da 

Fonte: CNJ.

amostra, mas é necessário ressaltar que os 
dados de 2003 para o Estado não estão dis-
poníveis.
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Os gráficos acima mostram o custo por 
processo baixado e por sentenças e decisões 
em 2009 e 2010, relativamente ao orçamento 
de cada tribunal. Verifica-se que houve um 
aumento quase que generalizado na compa-
ração anual. Em São Paulo, o custo por pro-
cesso baixado elevou-se 24,6% de 2009 para 
2010, mas ainda assim o quantitativo (R$ 808) 

ficou acima apenas do Rio Grande do Sul, 
que teve o menor custo da amostra estuda-
da: R$ 765. Em relação ao custo por senten-
ças e decisões, o de São Paulo em 2010 (R$ 
1.172) foi maior que o do Pará (R$ 1.044) e Rio 
de Janeiro (R$ 1.099). Em 2009, São Paulo 
teve o custo mais baixo da amostra pesqui-
sada, de R$ 781,00. 
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3.2 — Conclusões — Despesas 

•	 Na comparação com o PIB, o Estado de 
São Paulo apresenta o mais baixo per-
centual de despesas em todos os anos 
analisados da amostra escolhida, exce-
to 2003, quando se iguala à participação 
da Bahia. Na média 2003 a 2010, essa 
relação ficou em 0,47% ante 0,65% da 
Justiça Estadual.

•	 O TJ São Paulo gastou R$ 110,00 por 
habitante em média no período 2003-
2010, ante R$ 100 da Justiça Estadual. 
Dentre os tribunais de maior porte, São 
Paulo teve a menor média de despesa 
por habitante.

•	 A despesa da Justiça estadual equivaleu 
a 5% da despesa total dos estados entre 
2003 e 2010. Em São Paulo, esse percen-
tual foi de 4,2%.  Caso a participação de 
4,7% na despesa total do estado ocor-
rida em 2003 (a mais elevada da série) 
fosse mantida, teria representado R$ 
4,4 bilhões de acréscimo no orçamento 
do TJ-SP ao longo do período.

•	 Em termos reais, a despesa da Justiça 
Estadual aumentou 55,4% no período 
2003/2010.  Da amostra, São Paulo mos-
tra o menor índice de correção real das 
despesas, 30%. 

•	 A razão gastos totais da Justiça Estadu-
al e casos novos mostra que São Paulo 
teve uma despesa de R$ 965 por pro-
cesso em 2010, acima apenas do Rio 
Grande do Sul na amostra analisada.  
Na média do período 2003/2010, São 
Paulo gastou R$ 815 por caso novo in-
gressado, quase 30% abaixo da Justiça 
Estadual de todo o país.

•	 As despesas com pessoal cresceram 1 
ponto percentual acima das despesas 
totais da Justiça Estadual no acumulado 
do período 2003-2010, ou seja, 56,4% 
e 55,4% respectivamente. Na média, 

o crescimento foi de 6,6% reais no pe-
ríodo. Na comparação acumulada, a 
maior variação ocorreu na Bahia e a 
menor em São Paulo, de 30,6%.

•	 Na média do período 2003/2010, São 
Paulo possui o maior índice de despesas 
com recursos humanos/despesa total 
de toda a amostra e também da Justiça 
Estadual do país, de 90,9% – resultando 
em sobra diminuta para gastos de inves-
timento e modernização da gestão.

•	 Os investimentos do TJ-SP representa-
ram apenas 0,1% do total da despesa em 
2010 e 0,8% em 2009. Dentre os tribunais 
de maior porte, o do Rio de Janeiro des-
pendeu 11,2% do total com investimen-
tos e o do Rio Grande do Sul, 12,7%.

3. 3 — Arrecadação da Justiça   
  Estadual 

A maioria dos órgãos do Estado, indepen-
dentemente do Poder a que pertencem, não 
possui qualquer espécie de arrecadação. Mesmo 
em escala modesta, perante o Executivo, o Po-
der Judiciário, além de consumir, também gera 
receitas que são destinadas ao cofre público por 
meio do Caixa do Tesouro. O relatório “Justiça 
em Números” disponibiliza a arrecadação com 
custas e recolhimentos diversos e as receitas de 
execução fiscal entre 2003 e 2008.

A partir de 2009, além dessas duas cate-
gorias, promoveu-se a abertura da receita de-
corrente do imposto causa mortis nos inventá-
rios e arrolamentos.  Assim, analisaremos se-
paradamente essa categoria para 2009 e 2010.

A questão da arrecadação das custas é 
bastante complexa, pois os Estados possuem 
autonomia constitucional na definição de 
suas organizações jurídicas.9 Assim, há uma 
grande heterogeneidade na fixação de valo-
res. Nesse ponto, é importante entender o 

9 Artigo 125 da Constituição Federal/1988.
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que são as custas judiciais ou custas proces-
suais. Delas fazem parte as custas judiciais 
em sentido estrito, as taxas judiciárias e os 
emolumentos. As duas primeiras – custas ju-
diciais em sentido estrito e as taxas judiciárias 
– decorrem da atividade judicial, e os emolu-
mentos são cabíveis nas atividades extrajudi-
ciais. No entanto, conforme estudo do Depar-
tamento de Pesquisas Judiciárias, “enquanto 
a diferença de emolumentos para as demais 
espécies de custas processuais é clara, a dis-
tinção entre custas judiciais e taxa judiciária 
é mais sutil, sendo muito comum a confusão 
entre estas duas, inclusive nas legislações a 
respeito. Muitas vezes a terminologia ‘custas’ 

90%

144%

44%
58%

74%

161%

112%

Custas e Emolumentos - evolução acumulada 
2004/2010 - Em %

abarca o entendimento de ‘taxa judiciária’, 
mas, em muitos Estados, há a diferenciação 
entre os termos e seus objetos, inclusive com 
cobrança em separado”.10

Embora as estatísticas de custas e emo-
lumentos disponibilizadas pelos tribunais 
estejam disponíveis para os 8 anos, na aná-
lise dessa rubrica abandonamos a série de 
2003, uma vez que a informação do TJ-SP 
para esse ano não foi disponibilizada. A arre-
cadação com custas e emolumentos cresceu 
112% em termos reais no acumulado 2004-
2010 para a Justiça Estadual do país. Em São 
Paulo, o aumento foi de 161%, acima de to-
dos os tribunais da amostra.

10 Para uma discussão a esse respeito, ver “Perfil da 
fixação de custas judiciais no Brasil e análise compa-
rativa da experiência internacional”. Série CNJ Aca-
dêmico; 3;2010.

A relação arrecadação com custas e 
emolumentos e despesa total da Justiça ficou 
em 16,2% na média da Justiça Estadual para 
o período 2004/2010. Para São Paulo, esse 
tipo de arrecadação representou 25% das 
despesas – a segunda mais alta média da 
amostra, atrás apenas do Rio de Janeiro, 

com 28,7%. Cabe ressaltar o crescimento da 
importância de tais receitas para o TJ-SP, pois 
representavam apenas 18,2% em 2004, e em 
2010 esse percentual foi de 34,7%. São Paulo 
representa ainda cerca de 40% do total arre-
cadado com custas e emolumentos de toda a 
Justiça Estadual do país.
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Já a arrecadação do imposto causa mortis 
nos inventários e arrolamentos, disponível 
apenas para 2009 e 2010, representou 7,2% 
do total da despesa da Justiça Estadual em 

Fonte: CNJ.

2010 e 21,4% do total de receitas arrecadadas 
pela Justiça. Para o TJ-SP, esses percentuais 
foram de 11,4% e 24,8%, respectivamente.

Em relação às receitas decorrentes de 
execução fiscal, alguns tribunais da amostra 
não informaram para todos ou quase todos os 
anos analisados (Amapá e Goiás). Entre 2004 
e 2010, a média da receita em relação à des-
pesa da Justiça foi de 7,2%. Causa estranheza 

o baixíssimo percentual do TJ-SP, cuja média 
foi de 0,02%. Os gráficos abaixo mostram 
como a distribuição da receita em São Pau-
lo é bastante divergente daquela observada 
para a Justiça Estadual do país. 

Fonte: CNJ.
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Fonte: CNJ.

Fonte: CNJ.

Em 2010, a soma de todas as receitas da 
Justiça Estadual equivaleu a 33,6% das des-
pesas totais dos tribunais. Em São Paulo, tal 

recolhimento representou 46,2% das despe-
sas, e o mais alto percentual da amostra ficou 
com o TJ-RJ, com 54,8%.

Fonte: CNJ.
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Estudo recente do CNJ Acadêmico, de-
senvolvido em 2010, mostra que 62,9% dos 
Estados possuem cobrança variável das cus-
tas judiciais em função do valor da causa, por 
faixa de valores; 25,9% cobram um percentu-
al sobre o valor da causa e 11,2% possuem 
outros métodos de cobrança.11

O estudo do CNJ procurou efetuar 
uma comparação entre as custas cobradas

Apenas em 3 Estados (Bahia, Pará 
e Rio de Janeiro) o valor das custas para 
uma causa de R$ 2 mil ultrapassa 10%. 
Para os demais valores de causas, nenhum 
dos Estados analisados ultrapassa o valor 
de 10%. Em São Paulo, para valores de 

11 Mato Grosso, por exemplo, adota sistemática em par-
te baseada em faixas de valores e, a partir de determi-
nada quantia, a cobrança passa a ser efetuada por meio 
de percentual sobre o valor da causa (ad valorem).

nos Estados, e para isso realizou estimativas 
dos valores para o seguinte caso: ajuizamen-
to de uma ação de conhecimento, na Justiça 
Estadual, na área cível e em procedimento 
ordinário. Para a verificação dos valores pra-
ticados em função do valor da causa, também 
foram fixados montantes hipotéticos para a 
ação: R$ 2.000,00; R$ 20.000,00; R$ 50.000,00 
e R$ 100.000,00.

Fonte: CNJ.

causa de R$ 20 a 100 mil, o percentual de 
custas fica em 1%.12 

Em relação ao salário mínimo, a fim 
de se auferir um parâmetro de renda de 
acesso à Justiça, São Paulo é o Estado com 
menor valor de custas da amostra analisa-
da para todos os valores de causas, conforme 
demonstra o quadro abaixo.

12 Em São Paulo, a Lei 11.608/2003 estabelece a cobran-
ça de 1% sobre o valor da causa no momento de dis-
tribuição; 2% como preparo da apelação e do recurso 
adesivo ou como preparo dos embargos infringentes 
e 1% ao ser satisfeita a execução.

Fonte: CNJ.
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Dado que a autonomia financeira do 
Judiciário é uma questão que se coloca na or-
dem do dia, principalmente em função das 
metas estabelecidas de produtividade e taxa 
de congestionamento, seria interessante o 
TJ do Estado de São Paulo analisar de forma 
mais detalhada a questão das custas, procu-
rando estabelecer parâmetros que fizessem 
frente à demanda crescente. 

Na Europa, relatório do CEPEJ mostra 
que a arrecadação de custas representou par-
cela importante do orçamento das cortes, sen-
do que em 2008 a média para 37 países foi de 
25,9%. Entretanto, há uma grande diversidade 
no método de cobrança de custas nos países 
europeus, cabendo citar países como a Alema-
nha, onde se procura incentivar os litigantes 
a chegarem a um acordo. Assim, as custas são 
cobradas de acordo com cada procedimento 
processual realizado. O valor das custas na 
Alemanha pode ser reduzido em até um terço 
do valor total, caso: 1) as partes efetuem uma 
conciliação; 2) o pleiteante retire a causa; e 3) se 
o réu reconhece o pedido do autor.

3.4 — Conclusões – Receitas 

•	 A arrecadação com custas e emolu-
mentos cresceu 112% em termos reais 
no acumulado 2004-2010 para a Justiça 
Estadual do país. Em São Paulo, o au-
mento foi de 161%, acima de todos os 
tribunais da amostra.

•	 A relação arrecadação com recolhimen-
tos diversos (inclui  custas e emolumen-
tos) e a  despesa total da Justiça ficou 
em 16,2% na média da Justiça Estadual 
para o período 2004/2010. Para São Pau-
lo, esse tipo de arrecadação represen-
tou 25% das despesas – a segunda mais 
alta média da amostra, atrás apenas do 
Rio de Janeiro, com 28,7%. 

•	 Tais receitas tiveram um forte crescimen-
to em São Paulo, pois representavam 

apenas 18,2% do total da despesa em 
2004, percentual que saltou para 34,7% 
em 2010. Ainda, a arrecadação de cus-
tas e emolumentos do TJ-SP (R$1,7 bi-
lhão) equivaleu em 2010 a 40% do total 
arrecadado com essa rubrica para Justi-
ça Estadual do país (R$ 4,4 bilhões).

•	 Causa estranheza a baixíssima arreca-
dação em termos absolutos da receita 
de execução fiscal do TJ-SP. Em relação 
à despesa do Estado, a média de arre-
cadação entre 2004/2010 foi  de 0,02%. 
Para a Justiça Estadual essa média é de 
7,2%, e dentre os tribunais de maior 
porte, o percentual do TJ-RJ é de 12,6%. 

•	 Em 2010, a soma de todas as receitas da 
Justiça Estadual equivaleu a 33,6% das 
despesas totais dos tribunais. Em São 
Paulo, tal recolhimento representou 
46,2% das despesas e o mais alto per-
centual da amostra ficou com o TJ-RJ, 
com 54,8%.

•	 Estudo comparativo de cobrança de 
custas, desenvolvido pelo CNJ, mostra 
que em relação ao salário-mínimo, São 
Paulo é o Estado com menor valor de 
custas da amostra analisada para to-
dos os valores de causa. Um exemplo 
hipotético de uma causa no valor de 
R$ 2 mil demonstra que apenas em 3 
Estados (Bahia, Pará e Rio de Janeiro) 
o valor das custas ultrapassa 10%. Em 
São Paulo, para valores de causa de 
R$ 20 a 100 mil, o percentual de custas 
fica em 1%.

•	 Um  estudo minucioso dos passos ne-
cessários para a criação de um Fundo 
Especial, nos moldes do TJ-RJ (que será 
analisado mais à frente), poderia ofere-
cer ao TJ-SP a tão almejada autonomia 
financeira.
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A informatização e os investimentos em 
tecnologia da informação (TI) são atualmente 
fatores decisivos para o bom desempenho dos 
serviços públicos. O CNJ, por meio da Resolu-
ção nº 90 (de setembro/2009), recomenda uma 
série de ações para a melhoria da gestão dos 
níveis de serviço de tecnologia da informação 
e comunicações – TIC. Entre os itens conside-
rados padrões mínimos para a o nivelamento 
da infraestrutura, recomenda-se: 

•	 Um microcomputador para cada posto 
de trabalho que exija uso de recursos 
de tecnologia da informação;

•	 Uma impressora para cada ambiente 
de trabalho, com tecnologia de impres-
são frente e verso e em rede sempre 
que possível, com qualidade adequada 
à execução dos serviços;

•	 Links de transmissão entre as unidades 
e o Tribunal suficientes para suportar 

Recursos Físicos

o tráfego de dados e informações e ga-
rantir a disponibilidade exigida pelos 
aplicativos, sendo o mínimo de 2 Mbps 
para download; 

•	 Conexão à rede de dados para cada 
dispositivo que necessite de recursos 
de rede; 

•	 Um scanner para cada ambiente de tra-
balho que demande recursos de digita-
lização de documentos que tenha capa-
cidade compatível com essa demanda.

A realidade dos Tribunais de Justiça 
Estaduais é outra. Os dados do CNJ acerca 
do número de computadores e de usuários 
demonstra que esta relação não é de 1 para 
1, como seria desejável. Conforme o quadro 
abaixo, a média da Justiça Estadual foi de 
0,82 entre 2003/2010, estando São Paulo pra-
ticamente no mesmo patamar.

4

Fonte: CNJ.

VOLTA AO SUMÁRIO
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Desde 1996, o Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro atua com autonomia 
financeira, o que ocorreu após a criação do 
Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ) 
por meio da Lei nº 2.524. A Lei permitiu que 
o Tribunal administre os recursos recolhidos 
por meio de custas e emolumentos e os apli-
que em processo de modernização.

Em maio de 1999, a Lei nº 3.217 deter-
minou que fosse transferido para o Fundo 
Especial o valor referente à taxa judiciária e 
ao adicional de 20% incidentes sobre os atos 
extrajudiciais. Esse novo dispositivo garan-
tiu expressivo aumento da arrecadação do 
Fundo. Essas novas receitas correspondem, 
hoje, a 75% de toda a arrecadação do TJ-RJ.

As principais receitas do FETJ origi-
nam-se de: 

•	 Custas — devidas pelo processamento 
de feitos, fixadas segundo a natureza 
do processo;

•	 Taxa — incide sobre os serviços de atu-
ação dos magistrados e dos membros 
do Ministério Público em qualquer pro-
cedimento judicial;

•	 Adicional da Lei nº 3.217/99 — percen-
tual sobre todos os atos extrajudiciais;

•	 Emolumentos — remuneração devi-
da aos serviços notariais e de regis-
tros, destinados a garantir publicidade, 
autenticidade, segurança e eficácia aos 
atos providos de fé pública;

O Caso da Autonomia Financeira do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

5

•	 Concurso Público — receita oriunda de 
concursos públicos para provimento 
de cargos efetivos do Poder Judiciário; 

•	 Permissão de Uso — remuneração pela 
utilização de espaços em prédios do Po-
der Judiciário.

A partir de 1999, o Fundo Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro (FETJ) passou a responder por todas 
as despesas de capital e custeio do Poder Ju-
diciário fluminense, representando a sua in-
dependência administrativa e financeira de 
fato e de direito. O Tesouro do Estado arca 
com as despesas de pessoal.

No entanto, como é comum, um aumen-
to de investimentos acaba gerando um maior 
custeio no futuro, e o TJ-RJ viu crescer de for-
ma expressiva suas despesas. Assim, visando 
estimular as receitas do FETJ, houve a institui-
ção de uma Comissão de Metas de Arrecada-
ção, por meio do Ato Executivo de nº 969/2003. 

As metas colocadas foram: 

•	 Permissão remunerada de uso de espa-
ços do Poder Judiciário (meta anual de 
R$ 500.000,00); 

•	 Exploração de áreas de estacionamento 
de veículos nos prédios do Poder Judi-
ciário (meta anual de R$ 986.400,00); 

•	 Convênios com Estado e Municípios 
a fim de efetivar a cobrança dos exe-
cutivos fiscais do Estado e Municípios 
(meta anual de R$ 2.880.000,00); 

VOLTA AO SUMÁRIO
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•	 Instituição de cobrança pela impressão 
de dados sobre o andamento de pro-
cessos nos terminais de autoconsulta, 
mantendo-se a gratuidade apenas para 
a visualização dos dados na tela (meta 
anual de R$ 1.500.000,00); 

•	 Instituição da cobrança do serviço de 
consulta processual por e-mail (meta 
anual de R$ 3.000.000,00); 

•	 Instituição de divulgação remunerada nos 
espaços físicos disponíveis do Tribunal de 
Justiça (meta anual de R$ 216.000,00); 

•	 Instituição de convênios relativos aos 
depósitos judiciais com instituição ban-
cária (meta anual de R$ 36.000.000,00); e 

•	 Oferta de vagas para o público externo 
em cursos da Escola de Administração Ju-
diciária (meta anual de R$ 1.000.000,00). 

Muitas propostas foram implementa-
das, mas a que resultou em maior reforço 
de arrecadação foi referente aos Depósitos 
Judiciais, cuja contrapartida da instituição 
financeira para administrá-lo chegou a um 
patamar de R$ 210.800.000,00 em um perío-
do de 2 anos, superando em muito a meta 
anual proposta. Entre 2000 e 2004, a arreca-
dação total do Fundo cresceu 74%. Em 2010 
alcançou R$ 812 milhões.

Os depósitos judiciais somaram R$ 58,7 
bilhões em 2010, sendo que, deste total, 
41,5% eram originários do TJ-SP, com R$ 24,4 
bilhões. Em relação às despesas, os depósi-
tos representaram 202% na média da Justiça 

Estadual entre 2004 e 2010. Dos Estados ana-
lisados, São Paulo apresentou o maior pa-
tamar, com uma relação depósitos judiciais/
gastos de 416%, ou seja, mais de 4 vezes aci-
ma do orçamento da Justiça.

Fonte: Secretaria da Fazenda RJ.

Fonte: CNJ.
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Desde 2003, os dados oferecidos pelo 
CNJ vêm ampliando o potencial de estudo do 
funcionamento da Justiça Estadual. Novas in-
formações foram incorporadas em sua pesqui-
sa, principalmente para os anos de 2009 e 2010. 

A fim de oferecer parâmetros de com-
paração entre Estados tão heterogêneos, em 
2004, o CNJ categorizou os Tribunais de Jus-
tiça por portes, criando um score baseado na 
ponderação de 6 variáveis (dados anuais da 
despesa total da Justiça, dos casos novos, dos 
processos em tramitação, dos magistrados, 
dos servidores, inclusive estagiários e terceiri-
zados, e do número de servidores da área ju-
diciária). Este estudo foi atualizado em 2010, 
no qual se definiu como “grande porte” São 
Paulo (score 4,35), Rio de Janeiro (1,28) e Rio 
Grande do Sul (0,69); “médio porte” Bahia 
(0,25), Pernambuco (-0,06), Goiás (-0,14) e Pará 
(-0,33) e “pequeno porte” o Amapá (-0,60). 

Esta proporcionalidade será reforçada 
ao longo deste estudo, pois São Paulo, em 
vários dos itens analisados, mostra núme-
ros expressivamente superiores aos dos ou-
tros Estados, o que, veremos, nem sempre 
é favorável. No outro extremo desta lista, o 
Amapá, por vezes, apresenta impactos per-
centuais relevantes, resultantes de pequenas 
variações em seus números absolutos, e des-
proporcionais aos outros Estados contem-
plados nesta análise.

Análise das Estatísticas 
de Recursos Humanos

6

Os magistrados estaduais atuam em 4 
áreas: 1º Grau, 2º Grau, Juizados Especiais 
e Turmas Recursais. Os magistrados de 2º 
Grau atuam unicamente em sua vara. Já os 
magistrados de 1º Grau, de Juizados Espe-
ciais e de Turmas Recursais são por vezes 
convocados a atuar em outras varas, acumu-
lando funções, diluindo sua dedicação.

Para atribuir o provimento dos cargos, 
o CNJ adota o critério de atuação exclusiva 
na vara. Em relação aos magistrados que 
acumulam funções em outras instâncias, es-
tes são providos na instância de origem. Des-
ta forma, os dados referentes ao número de 
magistrados de Juizados Especiais e Turmas 
Recursais sofrem grande oscilação ou estão 
com valor zero, comprometendo uma análi-
se mais detalhada.

Em 2010, somente 30,8% dos magis-
trados dos Juizados Especiais e 3,7% dos 
magistrados das Turmas Recursais atuavam 
exclusivamente nestas áreas na Justiça Esta-
dual como um todo. São Paulo tem 72,2% 
de seus magistrados de 1º Grau dividindo 
seu tempo entre os Juizados Especiais e/
ou nas Turmas Recursais, ou seja, apenas 
27,8% deles dedicam-se exclusivamente 
ao 1º Grau. Este é o menor percentual de 
dedicação exclusiva entre os Estados ana-
lisados, em um patamar muito inferior à 
média nacional.

VOLTA AO SUMÁRIO
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Cerca de 40% dos magistrados paulis-
tas de 1º Grau dividem seu tempo entre mais 
de uma instância. No Rio Grande do Sul, que 

Exclui Magistrados afastados
Fonte: CNJ.

teve o segundo menor aumento de quadro 
entre 2003 e 2010, ainda dividem 32% do 
quadro com os Juizados Especiais.

Diante desta consideração sobre atu-
ação exclusiva e provimento, passamos a 
avaliar a evolução do total de magistrados e 
servidores.

Por conta de variações significativas 
nos dados referentes ao número de magis-
trados de 2º Grau de São Paulo em 2003 e 
2004, que serão explicadas mais à frente, 
primeiramente será analisado o período de 
2003/2010 a fim de proporcionar uma visão 

Inclui Magistrados afastados
Fonte: CNJ.

mais ampla da evolução da Justiça Estadual, 
e a seguir o período 2004/2010.

Entre 2003 a 2010, houve um cresci-
mento de 22,5% no total de magistrados e de 
32% no total de servidores na Justiça Esta-
dual brasileira. Bahia e Rio de Janeiro dimi-
nuíram seu quadro total de magistrados, por 
conta de reduções no número de magistrados 
de 1º Grau. A situação da Bahia se agravou 
ainda mais por um aumento no quadro de 
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servidores muito inferior à média nacional. 
São Paulo e Goiás foram os únicos Estados em 
que o número de servidores cresceu menos 
que o de magistrados, também ficando abai-
xo da média nacional. O Rio Grande do Sul 
apresentou, nas 4 variáveis, percentuais bem 
inferiores à média da Justiça Estadual. 

São Paulo teve o terceiro maior incre-
mento no total de magistrados, acima da mé-
dia nacional, causado primordialmente pelo 
significativo aumento no número de magis-
trados de 1º Grau. 

Já entre 2004 e 2010, o total de magistra-
dos cresce praticamente o mesmo percentual 
que 2003/2010, por conta de um aumento nos 
magistrados com dedicação exclusiva nos 
Juizados Especiais e nas Turmas Recursais, 
que possivelmente deixaram de ser providos 
como de 1º Grau.

* Exclui Substitutos
Fonte: CNJ.

A variação dos magistrados de 2º Grau 
dá um salto – de 2,7% para 29% – por conta 
do ajuste nos números de São Paulo, como 
veremos a seguir.

* Exclui Substitutos
Fonte: CNJ.
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São Paulo sempre foi o Estado com 
maior participação na Justiça Estadual: 
em 2010 tinha lotados 21% do total de ma-
gistrados e 26% dos servidores da Justiça 
Estadual. Sua participação manteve-se es-
tável e apresentou leve convergência, com 

o aumento do patamar de 20% para 21% no 
total de magistrados e em magistrados de 1º 
Grau e com a redução do patamar de 29% 
para 25% em magistrados de 2º Grau e em 
Servidores. Essa participação será relativiza-
da a seguir.

Quando analisamos os dados anuais, 
São Paulo cresceu significativamente o to-
tal de magistrados acima da média nacional 
em 2005 (19,1% x 7,2%), 2007 (9,7% x 2,9%) e 
2009 (7,4% x 2,3%). Goiás teve incrementos 

* Exclui Substitutos
Fonte: CNJ.

expressivos em seu quadro a partir de 2007, 
levando-o a atingir o maior crescimento no 
período. A diminuição de quadro que levou 
Rio de Janeiro e Bahia a totalizarem variações 
negativas no período aconteceu em 2010.

Como seria de se esperar, os movimen-
tos ficam ainda mais claros na participação 
de cada Estado no total da Justiça Estadual. 

Fonte: CNJ.

O Rio Grande do Sul teve uma pequena re-
dução decorrente de variações inferiores à 
média nacional em quase todos os anos. 

Fonte: CNJ.
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Quando analisamos a evolução do nú-
mero de magistrados de 1º Grau, São Paulo 
também tem um crescimento expressivo, 
superado apenas pelas mudanças de patamar 

em Goiás e Amapá. Por outro lado, o Rio de 
Janeiro teve 21% de redução em seu quadro, 
e a Bahia de 12%. 

Fonte: CNJ.

É notória a diferença de grandeza dos 
números de magistrados entre estes Estados: 
o incremento de 48 magistrados no Amapá 
representa 200% de sua base, enquanto em 

São Paulo representaria 3%, o que fica evi-
dente no quadro seguinte de participação 
relativa na Justiça Estadual.

Fonte: CNJ.

Os dados de atuação exclusiva começa-
ram a ser divulgados em 2009 e já indicam 
maior foco dos Magistrados do 1º Grau em 

suas atividades originais em 2010, ainda que 
não seja possível caracterizar uma tendência.

Fonte: CNJ.
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Com relação aos magistrados de 2º 
Grau é importante destacar que, a partir de 
2009, o CNJ passou a considerar os juízes 
substitutos no cômputo dos magistrados de 
2º Grau, cujo resultado foi o incremento de 
85 juízes em São Paulo e de 16 em Goiás. Pelo 
fato de que essa alteração não representa um 

aumento efetivo no quadro e que um juiz 
substituto não tem exatamente as mesmas 
atribuições de um desembargador, será ana-
lisada primeiramente a série histórica expur-
gando este cômputo, e na sequência avalia-
remos seu impacto.

Fonte: CNJ.

O primeiro ponto a ser observado é a 
diferença entre o número de magistrados de 
São Paulo em 2003 e 2004. Pode-se supor que 
em 2003 sejam considerados os magistrados de 
todos os tribunais então existentes e eventuais 
juízes substitutos, a saber: Tribunal de Justiça, 
com dez Câmaras de Direito Privado, nove de 
Direito Público, seis Criminais e o Órgão Espe-
cial; 1º Tribunal de Alçada Civil, com 12 Câma-
ras que tratam de Direito Privado; 2º Tribunal 
de Alçada Civil, também com 12 Câmaras na 
área de Direito Privado e Tribunal de Alçada 
Criminal, com 16 Câmaras Criminais. 

Já, em 2004, o valor refere-se ao número 
de magistrados exclusivamente do Tribunal de 
Justiça. Em dezembro de 2004, houve a unifica-
ção dos tribunais de alçada, que resultou na in-
corporação de 220 desembargadores em feve-
reiro de 2005. Ao longo deste ano, a Assembleia 
Legislativa criou mais 28 cargos de desembar-
gador, totalizando 360 ao final de 2005.

A base de 2003 para São Paulo – e seu 
peso no total da Justiça Estadual – deprecia a 
comparação no período: o total de magistra-
dos de 2º Grau cresce apenas 2,7% em fun-
ção do ajuste do quadro paulista. Usaremos 
então a comparação a partir de 2004, para 
termos um retrato mais correto da evolução 
do total de Magistrados de 2º Grau. 

Temos então um aumento de 29% no 
quadro, novamente consequência do com-
portamento de São Paulo, com um cresci-
mento de 167%, como explicado acima. To-
dos os Estados analisados viram crescer seus 
quadros, exceto o Pará, com a redução de 1 
magistrado.

Vemos que há mais estabilidade na 
evolução do quadro de magistrados de 2º 
Grau e que ampliações e reduções são fei-
tas esporadicamente, ao contrário do que 
ocorre no 1º Grau. 



42  PANORAMA DO DESEMPENHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (2003 - 2010)

O expressivo aumento do quadro pau-
lista fica claro na evolução da sua partici-
pação no total nacional, saindo de 12% em 
2004 para 25% em 2010. O patamar estável 
dos outros Estados analisados mostra que 
os Estados não contemplados nesta análise 
tiveram aumentos mais representativos na 

Fonte: CNJ.

média da Justiça Estadual, saindo de 38% em 
2003 para 43% em 2010.

Quando incluímos os 200 juízes subs-
titutos no total, o crescimento no período 
2004/2010 sobe de 29% para 47%, e apenas 
as variações de São Paulo e Goiás se alteram, 
por serem os únicos a terem este cargo den-
tre os Estados analisados.

Fonte: CNJ.

As Turmas Recursais têm, por sua 
natureza, uma alta rotatividade de magis-
trados e, como dito anteriormente, com 
baixo índice de dedicação exclusiva. Os 
números retratam essa condição, e sua aná-
lise, no mesmo contexto das instâncias já 

apresentadas, fica limitada. Vemos que ape-
nas a Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul mantêm quadros estáveis de magistra-
dos com dedicação exclusiva e que há um 
incremento no período.
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Em relação ao total de magistrados atu-
ando nas Turmas Recursais, há uma ligeira 
redução de 1,1% no período, eventualmente 

Fonte: CNJ.

porque o aumento de magistrados com atu-
ação exclusiva tenha permitido deslocar 
menos magistrados de outras áreas.

No caso dos Juizados Especiais, a questão 
da dedicação exclusiva também impacta uma 
análise de evolução do número de magistra-
dos no período. Certamente é um quadro 

Fonte: CNJ.

mais estável que o das Turmas Recursais, 
mas ainda assim apresenta oscilações expres-
sivas entre os anos.

Fonte: CNJ.
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A exemplo das Turmas Recursais, 
também se percebe uma pequena redução 
de 1,6% no total de magistrados atuando 
nos Juizados Especiais, talvez pela mesma 

razão apresentada acima. Infelizmente não é 
possível saber qual a alocação de tempo dos 
magistrados para cada instância.

Fonte: CNJ.

A fim de relativizar o número absolu-
to de magistrados, que em si não retrata sua 
adequação à demanda por serviços judiciais 

e ao volume de trabalho, o CNJ calcula o nú-
mero de magistrados por cem mil habitan-
tes, seguindo padrões internacionais. 

Fonte: CNJ.

Em 2010 a Justiça Estadual tinha 6 ma-
gistrados para cada cem mil habitantes, en-
quanto a Justiça Brasileira tinha 8 em seus 
três ramos (Federal, Estadual e do Trabalho). 
Apenas como parâmetro de comparação, se-
gundo a CEPEJ – Comissão Europeia para 
Eficiência da Justiça –, em 2008, a Alemanha 
tinha 24, Bélgica 15, Suíça 14, França 11, Itá-
lia 10, Portugal 18 e Polônia 26.

Goiás, em função do aumento de 36% no 
total de magistrados entre 2003 e 2010, foi o Es-
tado que mais se destacou na melhoria da re-
lação magistrados/habitantes. São Paulo, por 

sua vez, teve o segundo maior incremento 
de juízes por habitante (20%), bastante aci-
ma dos 12,5% da média nacional.

Considerar apenas a comparação com o 
número de habitantes seria parcial, uma vez 
que sabemos que a atividade econômica é 
uma forte demandadora de serviços judiciais. 
Para termos um retrato mais claro do impac-
to do crescimento e desenvolvimento do País 
nestes últimos anos sobre a Justiça Estadual, 
incluímos uma relação entre PIB e magistra-
dos, considerando que o PIB retrata, ainda 
que imperfeitamente, a atividade econômica.
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No período 2003/2010, o PIB brasileiro 
praticamente dobrou, enquanto o número 
de magistrados cresceu apenas 22,5%. Fica 
claro que o incremento no número de ju-
ízes não foi suficiente para cobrir o cres-
cimento da atividade econômica, gerando 
assim um grande espaço para aumento dos 
cargos de magistrados.

O quadro seguinte mostra uma simula-
ção: se tomássemos a população e o PIB de cada 
Estado e dividíssemos por seus magistrados, 

Fonte: CNJ.

cada magistrado em São Paulo teria 16.642 ha-
bitantes, mais que o dobro do que um magis-
trado do Amapá, e R$ 484 milhões de produ-
ção econômica medida pelo PIB, quase 5 vezes 
mais que um magistrado amapaense. 

O magistrado carioca teria um PIB ain-
da maior, mas o Rio de Janeiro se destaca por 
concentrar grandes empresas como Petro-
brás (que sozinha representa cerca de 5% do 
PIB nacional) e Vale do Rio Doce, que geram 
muita riqueza e tem baixíssima litigiosidade.

Fonte: CNJ.

Em termos de suporte ao trabalho dos 
magistrados, o número de servidores cres-
ceu mais que o de magistrados no total da 
Justiça Estadual – 32% contra 22%. São 

Paulo teve um comportamento inverso, 
com crescimento de 21% nos servidores, 
abaixo da média nacional, e de 30% de 
magistrados.
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São Paulo teve um ligeiro declínio em 
sua participação no total nacional de servi-
dores, bem como Rio Grande do Sul, Bahia 

Fonte: CNJ.

e Goiás, que tiveram crescimento inferior ao 
da média nacional.

É interessante analisar a relação de 
número de servidores por magistrado. São 
Paulo foi o único Estado de grande porte a 
ter uma queda, de 7,4%, enquanto o total 
da Justiça Estadual cresceu 8%, indican-
do que os outros Estados tiveram aumentos 
mais expressivos em seus quadros de servi-
dores. Essa redução pode explicar o gran-
de volume de processos pendentes de São 
Paulo, como veremos a seguir. Um aspecto 

Fonte: CNJ.

importante que não aparece nestes números 
é o turn over de servidores, que saem do ser-
viço público em busca de novas oportunida-
des. Somando-se os fatos de que São Paulo 
tem o segundo menor índice de Magistra-
dos / PIB e que faltam computadores, como 
visto acima, a situação parece indicar uma 
necessidade latente de incremento de su-
porte ao trabalho dos magistrados. 

Fonte: CNJ.
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A abertura do quadro de servidores por área de atuação está disponível somente para 
2009/2010.

Em média, a relação magistrado de 2º 
Grau/servidores é de 11 funcionários, sen-
do que os Estados de menor porte estão aci-
ma deste patamar, o que não ocorre com os 
de grande porte (exceto São Paulo). No 1º 
Grau, a média é 13, e apenas São Paulo, Rio 
de Janeiro e Bahia a superam, sendo que os 

dois últimos tiveram aumentos expressivos 
em seus quadros. Os dados de Juizados Es-
peciais e Turmas Recursais foram divididos 
pelo total de magistrados atuando nas áreas. 
No caso dos Juizados Especiais, Rio de Janei-
ro, Amapá e Bahia estão expressivamente 
acima da média.

Fonte: CNJ.

Fonte: CNJ.

Tendo em vista que, como será apre-
sentado a seguir, entre 2003 e 2010 o in-
gresso de casos aumentou 20%, os casos 
pendentes de julgamento 43% e o número 
de magistrados 22,5%, o aumento de 32,4% 
no quadro de servidores parece insuficien-
te para fazer frente à demanda e ao acervo 
de processos na Justiça Estadual.

Estas movimentações dos quadros da 
Justiça Estadual levam ao questionamento 
da distribuição dos cargos de magistrados 
no país. A tabela a seguir traz a matriz de 
distribuição de cargos existentes, providos 
ou não, de magistrados em todos os níveis, 
exceto Turmas Recursais.
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O total de cargos de magistrados cres-
ceu 4,4% em 2010, sobretudo pelo aumento 
nos cargos de 1º Grau, em quantidade signi-
ficativamente maior que a das outras varas. 
Em termos percentuais, o maior destaque foi 
os Juizados Especiais. 

Pará e Goiás foram os Estados com maio-
res aumentos no total e no 1º Grau. São Paulo 
teve um crescimento bem inferior à média na-
cional, em todas as áreas. Os dados do Amapá 
apresentam inconsistências, dada a inexistên-
cia de valor para magistrados no 1º Grau.

Pelo quadro seguinte constatamos que 
9,5% dos cargos de magistrados existentes 
na Justiça Estadual são de 2º Grau, 81% 
de 1º Grau e 8,5% de Juizados Especiais e 
que não houve alteração significativa de 2009 
para 2010, exceto nos Juizados Especiais, que 
viu seu quadro aumentar de forma mais  ex-
pressiva. Os Estados de grande porte – Rio de 

Fonte: CNJ.

Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo – têm 
maior concentração de cargos de 2º Grau, 
bem acima da média nacional. Já, no 1º Grau, 
o percentual não é tão superior ao da média, 
e o Rio de Janeiro fica abaixo, justamente por 
ter mais cargos nos Juizados Especiais, di-
luindo a distribuição percentual.

Fonte: CNJ.
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Destacamos que a função de magistra-
do substituto de 2º Grau não contempla a 
mesma abrangência nem dispõe da mesma 
infraestrutura de um magistrado permanente 
de 2º Grau. Amapá, São Paulo e Goiás são os 
Estados analisados que sofrem este impacto.13

13  No Brasil, também Paraná, Santa Catarina e Mato 
Grosso têm o cargo de juízes substitutos.

Quando analisada esta distribuição de 
cargos, vemos algumas desproporções em 
relação à participação do Estado no PIB bra-
sileiro e mesmo em relação à Despesa Total 
da Justiça, sobretudo em São Paulo.

Fonte: CNJ.

São Paulo é o Estado que apresenta a 
maior discrepância entre sua participação 
de 33% no PIB e sua participação de apenas 
21% no total de despesas com a Justiça Es-
tadual no país, o que não ocorre com os ou-
tros Estados de grande porte. É importante 
que critérios econômicos, populacionais e 
fiscais sejam considerados na distribuição 
de cargos para fazer frente ao aumento da 
demanda processual. Esses critérios deve-
riam ser estabelecidos pela LOMAN.

A análise de provimento de cargos só é 
possível para os cargos de 1º e 2º Graus. Para 

o Juizado Especial, as estatísticas carecem de 
consistência, e para as Turmas Recursais não 
estão disponíveis. 

O provimento de 2º Grau era de 100% 
para todos os Estados em 2009 e reduziu-
-se para 96% em 2010. Para o total de ma-
gistrados é de 77% e de 73% para os magis-
trados de 1º Grau em 2010, um ligeiro au-
mento em relação a 2009. No 1º Grau, temos 
índices acima da média nacional para Bahia 
e Pará. Os dados de Goiás estão de acordo 
com as informações prestadas ao CNJ.

Fonte: CNJ.
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É sabida a dificuldade de adequação 
dos candidatos aos critérios estabelecidos 
para o ingresso na Magistratura. A situação 
de São Paulo, apesar de ter um percentual 
de provimento equivalente à média nacio-
nal, fica claramente agravada quando con-
sideramos a divergência entre participa-
ção no PIB, o número de cargos de magis-
trados e a baixa dedicação exclusiva dos 
Magistrados de 1º Grau.

6.1 – Conclusões – Recursos Humanos

•	 Ainda que com ligeiro aumento na 
atuação exclusiva, os magistrados de 
1º Grau ainda diluem seu tempo entre 
outras áreas de atuação, sobretudo em 
São Paulo.

•	 A Justiça Estadual e brasileira ainda es-
tão com a relação magistrados por cem 

mil habitantes muito abaixo de outros 
países de seu porte.

•	 São Paulo foi o único Estado de grande 
porte a ter uma queda (-7,4%) na relação 
servidores por magistrado, enquanto o 
total da Justiça Estadual cresceu 8%.

•	 A relação PIB/magistrados é extrema-
mente desfavorável, sobretudo para os 
Estados de grande porte.

•	 O número de servidores e o provimen-
to de cargos de magistrados cresceram 
abaixo do que seria necessário para dar 
mais agilidade ao andamento da Justiça.

•	 A estrutura e a criação de cargos de ma-
gistrados deveriam considerar fatores 
econômicos, populacionais e fiscais.
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Com o fim de analisar a evolução das eta-
pas da movimentação processual na Justiça Es-
tadual e assim oferecer uma visão mais abran-
gente, somamos os processos de cada etapa 
das diversas instâncias, bem como das fases de 
conhecimento e execução. O estudo também 
contemplará as instâncias separadamente, a 
fim de apontar suas características e nuanças.

Até 2008, o conceito de caso novo era 
“qualquer nova distribuição de processo”, 
ou seja, um processo originário ou um pro-
cesso em grau de recurso. A partir de 2009, 
os recursos internos passaram a ser excluí-
dos e as execuções de sentenças passaram a 

Litigiosidade7

ser consideradas casos novos, tornando in-
comparáveis as séries históricas anteriores e 
posteriores a 2009, segundo o próprio CNJ.

Apenas para se ter uma ordem de gran-
deza, o ingresso de processos teve uma evo-
lução relativamente estável entre 2005 e 2008, 
em torno de 7%. Em 2009, com a mudança no 
conceito, cresce apenas 0,4% e declina 5,2% 
em 2010. Em 2009, o Rio de Janeiro dobrou o 
número de casos novos, sobretudo por conta 
do ingresso de cerca de 1,3 milhões de casos 
de Execução no 1º Grau, mas a situação prati-
camente voltou ao patamar anterior em 2010. 

Fonte: CNJ.

Alguns fatores podem ser apontados 
como possíveis causas desta redução:

•	 migração para arbitragens, acordos e 
mediações, diante do desestímulo ge-
rado pelo tempo de tramitação dos 
processos;

•	 serviços realizados em tabelionatos, so-
bretudo referentes à vara de família;

•	 término do prazo prescricional para 
ajuizamentos referentes aos planos 
econômicos.

São Paulo, a despeito de ser o Esta-
do que mais recebe casos novos – 30% em 
2010 – teve uma redução em sua partici-
pação no total nacional: queda de cerca de 

VOLTA AO SUMÁRIO
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5 pontos percentuais entre 2003 e 2008 e 
mais 4 pontos apenas em 2009, por conta 
do substancial aumento de 8,5 pontos per-
centuais do Rio de Janeiro em 2009, que do-
brou sua participação em apenas um ano. Já 
em 2010 o Rio de Janeiro reverte parte desta 
alta e São Paulo cresce 1 ponto percentual. Rio 
Grande do Sul manteve-se como o segundo 
Estado mais litigante dentre os analisados. Os 

Estados de grande porte (SP, RJ e RS) repre-
sentam a cada ano, em média, cerca de 55% 
dos casos ingressados na Justiça Estadual 
nesse período.

Apesar da redução do ingresso em São 
Paulo, é importante destacar sua relevância 
no total nacional, sobretudo quando consi-
deramos o tamanho de sua estrutura.

Fonte: CNJ.

Este cenário de queda de casos novos em 
São Paulo foi ainda mais significativo sob a óti-
ca do magistrado. São Paulo e Goiás foram dois 
Estados que tiveram aumentos expressivos 
no número total de magistrados (30% e 54%, 

respectivamente) e, com Pernambuco, apre-
sentaram os menores percentuais de incremen-
to no ingresso de processos entre 2003 e 2010, 
ampliando o impacto na relação casos novos / 
magistrados e aliviando a carga de trabalho.

Fonte: CNJ.

Ainda que São Paulo mantenha-se 
como o Estado que mais recebe casos, seus 
magistrados perceberam uma redução de 
29% no ingresso, dada a redução de 7% 
nos casos novos e no aumento de 30% no 
quadro de magistrados. A partir de 2006, os 

magistrados do RS passam a receber maior 
volume de casos novos, exceto em 2009, 
quando o maior volume foi do TJ-RJ.

A mudança metodológica imposta pela 
Resolução CNJ nº 76 alterou o conceito de ca-
sos pendentes: até 2008, eram considerados 
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casos pendentes de julgamento e a partir de 
2009 adota-se pendentes de baixa. O objeti-
vo foi oferecer uma visão da movimentação 
processual a partir do ponto de vista do ci-
dadão e não da mensuração do trabalho do 
magistrado.

Segundo o CNJ, de modo geral, “con-
sideram-se baixados os processos: a) remeti-
dos para outros órgãos judiciais competen-
tes, desde que vinculados a tribunais dife-
rentes; b) remetidos para as instâncias supe-
riores; c) arquivados definitivamente; d) em 
que houve decisões que transitaram em jul-
gado e iniciou-se a liquidação, cumprimento 
ou execução. Não se constituem por baixas 
as remessas para cumprimento de diligên-
cias e as entregas para carga/vista. Havendo 

mais de um movimento de baixa no mesmo 
processo, apenas o primeiro deve ser consi-
derado. Não se constituem por baixas as re-
messas para cumprimento de diligências e as 
entregas para carga/vista”.

Para que se possa manter um padrão 
de comparação com a série histórica até en-
tão, o próprio CNJ calculou uma estimativa 
de casos pendentes de julgamento seguindo 
o critério dos anos anteriores, em que se so-
mam casos novos com os casos pendentes e 
se subtraem as sentenças proferidas. Os da-
dos aqui apresentados como pendentes de 
julgamento para 2009 e 2010 foram calcula-
dos desta forma. Analisaremos em seguida 
os dados disponíveis de pendência de baixa 
para os anos de 2009 e 2010.

Fonte: CNJ.

Os casos pendentes de julgamento 
cresceram 42,8% entre 2003 e 2010. São 
Paulo e Rio Grande do Sul são os princi-
pais causadores deste aumento, por serem 
os dois Estados mais litigantes e provavel-
mente por terem tido o menor  aumento de 
servidores no período. A Bahia, ainda que 
de menor porte, também contribuiu com 
um aumento de 80% no período pela mes-
ma razão de um baixo incremento nos ser-
vidores (6%). 

São Paulo, sobretudo pela redução no 
ingresso de casos, reverteu a tendência de 
alta de 2009 com uma queda de 4% em 2010, 

ao contrário dos outros Estados de grande 
porte, que apresentaram crescimentos ex-
pressivos. O Rio de Janeiro acumulou 20% 
em 2009 e 60% em 2010, mas, como seu pon-
to de partida em 2003 era muito alto, totali-
zou uma redução de 37% no período.

Quando analisamos a participação de 
cada Estado, São Paulo destaca-se por deter 
41% dos casos pendentes da Justiça Esta-
dual, um patamar muito superior aos ou-
tros Estados de grande porte, embora esse 
seja o mesmo quantitativo que detinha em 
2004. O Rio Grande do Sul praticamente do-
brou sua representatividade no período.
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São Paulo manteve-se como a maior 
relação casos pendentes por magistrado 
desde 2003, sendo praticamente o dobro da 
média nacional. No Rio Grande do Sul, as 
constantes reduções de quadro ao longo de 

2003 a 2010, totalizando um aumento de ape-
nas 7,4% no total de magistrados, certamen-
te contribuíram para o incremento de 152% 
dos casos pendentes e de 135% na relação 
casos pendentes por magistrado.

Fonte: CNJ.

Fonte: CNJ.

Uma comparação interessante é a rela-
ção de casos pendentes de julgamento pelo 
total de casos novos: ela indica o número de 
vezes que o acervo pendente é maior que o 

de casos novos, ou seja, em 2010 o acervo de 
casos pendentes de julgamento era 2,44 ve-
zes maior que o de casos novos. 

Fonte: CNJ.
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Outra forma de analisar é dada pela se-
guinte questão: quantos anos são necessários 
para zerar o acervo pendente no ritmo de 
ingresso de casos? Exemplificando, em 2003, 
São Paulo levaria 1,93 anos para zerar o acer-
vo pendente então existente ao ritmo em que 
os casos ingressavam à época. Já em 2010, este 
prazo praticamente dobrou, atingindo 3,36. 

Pernambuco e Bahia também apresentam ín-
dices bem superiores à média nacional.

Com a mudança do critério de pen-
dentes de julgamento para pendentes de 
baixa, vemos que há um acervo maior de 
casos pendentes de baixa que de julgamen-
to, cujo impacto será percebido na carga de 
trabalho e na taxa de congestionamento.

Fonte: CNJ.

Em relação aos julgamentos é preciso 
destacar que São Paulo apresenta uma base 
bastante depreciada em 2003 nas sentenças 
do 1º Grau – o número é da ordem de 266 
mil e já em 2004 passa para 2,912 milhões, 
mantendo este patamar a partir de então 
(vide análise do 1º Grau mais adiante). Des-
sa forma, tomar 2003 como ponto de partida 
da análise traria grande distorção à análise. 
Usaremos então o total nacional excluin-
do São Paulo como referência do período 
2003/2010 e a comparação 2004/2010 para se 
ter uma análise conjunta de todos Estados 
aqui estudados.

Entre 2003 e 2010, excluindo São Paulo, o 
total de julgamentos cresceu 53,9%. Rio de Ja-
neiro teve um expressivo aumento de 194%. O 
Pará teve um incremento de 248% em 2009 que, 
somado a um estável crescimento ao longo 

dos anos, o levou a totalizar um crescimento 
de 922,6% no período de 2003 a 2010. O Rio 
Grande do Sul, por outro lado, ficou muito 
aquém (8,7%) da média nacional, razão pela 
qual vimos o expressivo crescimento de suas 
pendências.

Adotando 2004 como base, o total de 
julgamentos da Justiça Estadual aumenta 
49%, também alto e superior ao crescimento 
dos casos novos e pendentes de julgamento, 
confirmando o aumento na produtividade 
da Justiça Estadual como um todo. São Paulo 
teve uma evolução de 18%, principalmente 
pela redução de quase 30% nos julgamentos 
em 2010. Este percentual é bastante inferior 
ao total da Justiça Estadual e ao crescimento 
de 48% no total de magistrados no período. 
O Rio Grande do Sul apresentou uma queda 
de 0,6% no período.



56  PANORAMA DO DESEMPENHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (2003 - 2010)

No quadro a seguir vemos que a base 
depreciada de São Paulo levou sua partici-
pação no total de sentenças da Justiça Esta-
dual de 14,4% em 2003 para 27,4% em 2010, 
mas, tomando 2004 como base, a situação se 
reverte com uma queda significativa, e pelo 
primeiro ano sua participação fica abaixo 

Fonte: CNJ.

Fonte: CNJ.

de 30%. O Rio de Janeiro, que vinha apre-
sentando reduções anuais até o patamar de 
7,7% em 2008, saltou para 15,6% em 2010. A 
redução de 14,3% para 8,6% do Rio Grande 
do Sul explica o aumento nos casos penden-
tes visto anteriormente.

Fonte: CNJ.
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O número de sentenças por magistra-
do deixa ainda mais claro o aumento na pro-
dutividade. Embora não seja possível avaliar o 
grau de complexidade dos casos sentenciados, 

tomando por base os dados nacionais, os nú-
meros indicam um incremento de eficiência 
geral na Justiça Estadual.

A redução em São Paulo no período 
2004/2010 se deve ao fato de que o crescimen-
to no proferimento de sentenças (18,3%) foi 
percentualmente menor que o aumento do 
quadro de magistrados (48,1%) no período. 

Diante da adoção de processos baixa-
dos, em substituição a sentenças, nas análi-
ses a partir de 2009, vemos que a baixa de 
processos na Justiça Estadual foi maior que 

Fonte: CNJ.

o proferimento de sentenças, indicando uma 
redução efetiva no acervo de casos pendentes. 
O dado de São Paulo não inclui os processos 
baixados de Execução nos Juizados Especiais 
e por isso não deve ser considerado, sendo 
apresentado apenas para oferecer uma or-
dem de grandeza (como referência, em 2009 
e 2010, as sentenças de execução dos Juizados 
Especiais estavam em torno de 150 mil).

Fonte: CNJ.

Outro indicador interessante da evolu-
ção do acervo de processos dos magistrados é a 
relação do número de julgamentos pelos casos 
novos: se maior que 100%, julgaram-se mais ca-
sos que ingressaram; se menor, provavelmente 

será esperado um aumento nos casos pen-
dentes e na taxa de congestionamento. Inclu-
ímos a coluna “Processos Baixados por Casos 
Novos” para comparação entre a produção 
dos magistrados e a do tribunal.
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A média da Justiça Estadual se ele-
vou a 89% no período, indicando um sig-
nificativo aumento na agilidade da movi-
mentação processual. São Paulo reverteu o 
ganho de 2009 por conta da queda de 29% 
nos julgamentos e de 15% nos processos 
baixados. O Rio Grande do Sul foi o único 

Fonte: CNJ.

Estado que apresentou uma redução relevante 
no período, devido ao baixo crescimento de 
sua força de trabalho.

A tabela sinóptica a seguir mostra a 
variação acumulada entre 2003 e 2010 para 
todos os Estados da amostra e para a Justiça 
Estadual do país. 

Fonte: CNJ.

Para compararmos os números da Justiça Estadual e de São Paulo, usaremos o período 
2004/2010. 

Fonte: CNJ.
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7.1 – Conclusões – Litigiosidade

•	 Rio de Janeiro: a redução de 10% no qua-
dro de magistrados foi amenizada pelo 
aumento de 38% nos servidores, o que 
permitiu o incremento de 194% nas sen-
tenças e a diminuição de 37% do acervo 
pendentes de julgamento, ainda que com 
um aumento de 98% nos casos novos.

•	 Rio Grande do Sul: o pequeno aumento 
de magistrados e servidores somado a um 
ingresso 38% maior elevou os casos pen-
dentes de julgamento em 152%, agravado 
pelo baixo crescimento dos julgamentos.

•	 Bahia: com queda no quadro de ma-
gistrados e um baixo crescimento dos 
servidores, ainda assim os julgamentos 
aumentaram 50% e os casos pendentes 
até que ficaram contidos, em face do 
aumento de 58% no ingresso de casos.

•	 Os outros estados de menor porte tive-
ram aumentos significativos de magis-
trados e/ou servidores que permitiram 
um aumento nos julgamentos e um 
crescimento moderado nos casos pen-
dentes (exceto Pernambuco).

•	 Para a Justiça Estadual do país, o ritmo 
de casos novos cresceu ligeiramente 
acima do número de magistrados, acu-
mulando pendências que crescem mais 
que os julgamentos.

•	 São Paulo: magistrados e servidores 
crescem acima do total nacional e muito 

acima de seus pares de grande porte e, 
mesmo com uma redução expressiva 
no ingresso de casos, o ritmo dos julga-
mentos fez acumular casos pendentes.

•	 São Paulo detém a maior participação 
na Justiça Estadual em 2010, em todas 
as variáveis aqui analisadas: tinha 21% 
dos magistrados da Justiça Estadual 
que, com o auxílio de 26% dos servido-
res, recebiam 30% dos casos novos, ti-
nham 41% dos casos pendentes de jul-
gamento e 35% dos pendentes de bai-
xa, proferiam 27% das sentenças e bai-
xavam 27% dos processos. A conclusão 
é que o magistrado paulista tem uma 
boa produtividade, pois representa um 
quinto dos magistrados que proferem 
cerca de um terço das sentenças. 

•	 O TJ-RJ tem a maior produtividade, pois 
,com 6% dos magistrados gera 15% (2,5 
vezes) a participação em julgamentos e o 
dobro em processos baixados. Isso é cla-
ramente auxiliado pelo fato de ter quase 
o dobro na participação de servidores. 
Essa situação pode estar diretamente li-
gada à sua autonomia financeira.

•	 Em termos da proporção força de tra-
balho (magistrados e servidores) e total 
de trabalho (casos novos e pendentes), a 
situação de São Paulo é a mais preocu-
pante, sobretudo por conta do percen-
tual de casos pendentes, muito superior 
ao de magistrados e de servidores. 

Passaremos agora à análise das instâncias:

Fonte: CNJ.
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7.2 — 2º Grau

Como destaca o CNJ, o conceito de “ca-
sos novos” refere-se tanto a um processo origi-
nário como a um processo já em andamento, 

em grau de recurso. Entre 2003 e 2010, o 
ingresso de casos no 2º Grau cresceu 75% 
na Justiça Estadual e 44% em São Paulo. 

Fonte: CNJ.

A partir de 2006, o ritmo paulista vem 
caindo e consequentemente sua participação 
no total, também auxiliado pelo destacado 
aumento da litigiosidade na Bahia (248%), 
Goiás (178%), Rio Grande do Sul (85%) e Rio 
de Janeiro (101%).

São Paulo e Rio Grande do Sul têm par-
ticipações muito próximas, ainda que o porte 
da Justiça de São Paulo seja maior como in-
dicado pelo score apresentado no início deste 
trabalho, indicando uma cultura do RS de 
recursos a instâncias superiores.

Fonte: CNJ.

Analisando a relação casos novos por 
magistrado, dado o ajuste ocorrido no qua-
dro de São Paulo em 2003, o total de magis-
trados de 2º Grau cresceu 29% na Justiça 
Estadual entre 2004 e 2010, se desconside-
rarmos a incorporação dos juízes substitu-
tos. Contudo, mesmo que com uma atuação 

mais restrita que a dos desembargadores, os 
juízes substitutos devem ser somados como 
uma força de trabalho, o que leva a um cres-
cimento de 47% no quadro. 

Mesmo considerando 2003/2010, quan-
do o total de magistrados de 2º Grau, incluin-
do os substitutos, cresceu 17%, o ingresso de 
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casos elevou-se 75%, agravando a relação 
casos novos por magistrado, que aumentou 
49% no total da Justiça Estadual. A situação 
da Bahia é a mais severa, pois, apesar do 
crescimento de 17% em seu quadro, teve um 
acréscimo de 248% nos casos. O Rio Gran-
de do Sul apresentou uma redução de 8% 

nos magistrados e uma alta de 85% nos ca-
sos. São Paulo teve o menor aumento entre 
os Estados de grande porte, sobretudo pelo 
menor incremento em casos novos e um au-
mento em magistrados (6%) relativamente 
próximo ao do Rio de Janeiro (11%).

Os casos pendentes de julgamento cres-
ceram 52% no período 2003/2010, ligeira-
mente abaixo dos 75% de ingresso de casos. 

Fonte: CNJ.

São Paulo, contudo, teve um aumento expres-
sivo de 87%, muito superior à média nacio-
nal e aos outros Estados de grande porte.

Apesar do aumento expressivo de ca-
sos pendentes, desde 2005 seu ritmo de cres-
cimento vem caindo em relação à Justiça Es-
tadual, mas ainda assim a participação rela-
tiva de São Paulo no total aumentou de 34% 
em 2003 para 42% em 2010, tendo atingido 
patamares ainda mais elevados no período. 

Fonte: CNJ.

Goiás e Pará tiveram aumentos significati-
vos nos casos pendentes de julgamento de 
200% e 394% respectivamente, causando o 
mesmo impacto em sua participação no to-
tal nacional. Ao contrário dos casos novos, a 
participação paulista se distancia da gaúcha, 
praticamente dobrando.
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A incorporação dos juízes substitutos 
ao cálculo em 2009 reduziu em 20% os casos 
pendentes por magistrado paulista e não foi 
suficiente para diluir o incremento de 87% 

Fonte: CNJ.

nos casos, fazendo com que a relação casos 
pendentes por magistrado crescesse ainda 
em 76% – muito acima da média nacional de 
30,5%.

Fonte: CNJ.

Verifica-se que os tribunais do Pará e Per-
nambuco estão com acervos pendentes altos 
em relação ao ingresso, ainda que a tendência 
de Pernambuco seja de melhora e a do Pará de 
agravamento. São Paulo encontra-se estável 

em torno de um patamar de 1,10, embora 
bem acima do Rio de Janeiro, que se mante-
ve ao redor de 0,20 até 2008 e daí baixando 
para 0,12, e do Rio Grande do Sul, que osci-
lou – caiu de 0,52 em 2003 para 0,45 em 2010.

Fonte: CNJ.



LITIGIOSIDADE  63

A carga de trabalho reflete o número 
total de processos que um magistrado tem 
para julgar em um ano. Seu conceito básico, 
utilizado pelo CNJ de 2004 a 2008, é a soma 
de casos novos e pendentes dividida pelo 
número de magistrados. Em 2003, o CNJ in-
cluiu a esta soma a variável “processos sen-
tenciados, em execução”, excluída em 2004. 
Em 2009, foram adicionados os recursos in-
ternos e incidentes em execução, novos e 
pendentes, conforme a instância. Veremos 
que para o 1º Grau e os Juizados Especiais, 
dado o montante de casos novos e penden-
tes, o impacto dos recursos e incidentes é 
praticamente irrelevante na carga de traba-
lho, ao contrário do que ocorre no 2º Grau e 
nas Turmas Recursais.

Destacamos que a adoção de casos 
pendentes de baixa, em substituição a pen-
dentes de julgamento, traz para o cálculo as 
condições externas ao trabalho exclusivo do 
magistrado, dado que cabe a ele unicamen-
te o proferimento da sentença, enquanto a 
baixa do processo depende de uma série de 
procedimentos, por vezes administrativos, 
nem sempre sob seu controle.

Outra mudança relevante em 2009 é 
que a carga de trabalho passou a ser calculada 
pelo número total de magistrados da instância 
e não apenas pelos magistrados com atuação 
exclusiva, como vinha sendo feito até então. 
A razão é que todos os magistrados, dedica-
dos exclusivamente ou não, contribuem para 
o andamento e julgamento dos processos.

No caso específico do 2º Grau, essa mu-
dança não traz impacto, uma vez que todos 
os seus magistrados têm atuação exclusiva 
nesta instância.

Apresentaremos a série histórica, e a 
análise da carga de trabalho será dividida 
entre o período 2004/2008, em que a fórmula 
era comparável, e para 2009 e 2010 serão es-
tudados separadamente. As informações de 
2003 não serão consideradas e são apresenta-
das apenas a título de informação.

Houve um aumento de 43% na carga 
de trabalho do 2º Grau entre 2004 e 2008, 
decorrente de um aumento de 112% nos ca-
sos novos e de 73% nos pendentes, em face 
do incremento de apenas 36% nos magis-
trados. Os casos novos representaram 60% 
da carga de trabalho e os pendentes, 40%. 

Fonte: CNJ.

O Rio Grande do Sul e São Paulo são os 
únicos Estados a ter uma carga maior que a 
média nacional, sendo que o incremento da 
carga gaúcha foi de 68% no período. São Pau-
lo, apesar de ter a segunda maior carga, teve 
um crescimento de apenas 7% por conta da 
unificação dos Tribunais em 2005, quando o 

número de magistrados passou de 132 em 2004 
para 360 em 2005, um incremento de 173%. Os 
casos novos representaram 40% da carga e os 
pendentes, 60%, no caso de São Paulo. É im-
portante ressaltar que o quadro de magistra-
dos do Rio Grande do Sul cresceu apenas 13% 
entre 2004/2010, ante 231% em São Paulo.
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Entre 2009 e 2010 a carga de trabalho 
dos Estados de menor porte aumentou signi-
ficativamente – percentuais superiores a 20% 
– enquanto São Paulo teve o menor aumen-
to, 2%, ante uma média nacional de 9,6%. O 
Rio Grande do Sul viu sua situação se agravar 
ainda mais, com um acréscimo de 6%, bem 
como a Bahia, que já acumulava 67% entre 
2004/2008 e teve mais 58% em 2009/2010.

A inclusão dos recursos internos novos 
e pendentes no cálculo da carga de trabalho 
era absolutamente necessária para retratar 
a realidade dos tribunais. O CNJ define re-
curso interno como “recursos interpostos 

de decisão no 2º Grau para julgamento no 
mesmo grau de jurisdição, no período-base 
(semestre), abrangendo os embargos de de-
claração e infringentes, os agravos regimen-
tais, os agravos do art. 557 do CPC e outros 
recursos regimentais”.

Seu crescimento foi de 379% na Justi-
ça Estadual entre 2003 e 2010. Em São Paulo, 
considerando como base o ano de 2004 (dada 
a indisponibilidade de dados em 2003), a va-
riação foi de 312%. Há que se destacar que a 
estatística de recurso interno pendente não 
está disponível para São Paulo em 2009, o 
que não afeta este percentual.

Fonte: CNJ.

Quando analisamos o impacto dos re-
cursos internos sobre os processos em tra-
mitação (casos novos e pendentes), vemos 
que sua participação é crescente desde 2003, 
saindo de 6,4% em 2003 para 14,8% em 2010. 
São Paulo tem um dos menores índices e, 
entre os Estados de grande porte, é bastante 

inferior: 7% contra 39% do Rio de Janeiro e 
16,5% do Rio Grande do Sul. A razão é que 
São Paulo tem 600 mil casos pendentes, pra-
ticamente 3 vezes mais que o Rio Grande do 
Sul (180 mil) e 28 vezes mais que o Rio de 
Janeiro (21 mil), diluindo ainda mais o peso 
dos recursos no total.

Fonte: CNJ.
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Os julgamentos são denominados pelo 
CNJ “decisões que põem fim à relação pro-
cessual no 2º Grau”, e definem-se como “to-
das as decisões criminais e não criminais, co-
legiadas e monocráticas que põem fim à re-
lação processual, excluindo os despachos de 
mero expediente, as decisões interlocutórias 
e as decisões de embargos de declaração no 
período-base (semestre)”. Havendo mais de 
uma decisão no mesmo processo, todas de-
vem ser consideradas. Incluem-se processos 
infracionais nas não criminais.

O proferimento de decisões no 2º Grau 
cresceu 101% entre 2003/2010, pois os Esta-
dos de grande porte, que representam 50% do 
volume, tiveram um bom desempenho: São 
Paulo 88%, Rio de Janeiro 107% e Rio Grande 
do Sul 93%. Os Estados de menor porte tive-
ram uma performance ainda melhor, mais que 
dobrando os julgamentos, mas seu impacto 
no total da Justiça é mais limitado, ainda que 
claramente perceptível pela redução da parti-
cipação dos Estados de grande porte de 66% 
em 2006 para 60% em 2010.

São Paulo apresentou um crescimen-
to de julgamentos (88%) maior que o de ca-
sos novos (44%) e de pendentes (87%) en-
tre 2003/2010, contudo seu ritmo tem ficado 
abaixo da média nacional desde 2007 e em 

Fonte: CNJ.

2009 passa a apresentar quedas, que já ficam 
claras na redução da participação nacional 
e podem configurar um aumento nos casos 
pendentes em 2011.

Fonte: CNJ.

A taxa de congestionamento reflete o 
percentual de processos em tramitação que 
não são encerrados no mesmo ano. Sua série 
histórica também ficou comprometida pela 

mudança no conceito de casos pendentes de 
julgamentos para de baixa e pela adoção de 
“processos baixados” em substituição a “sen-
tenças” em 2009. Neste contexto, a adoção 
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deste conceito faz mais sentido, dado que o 
congestionamento reflete o andamento do 
processo na Justiça, não apenas sob o ma-
gistrado. Sua fórmula é 1 menos a divisão 
dos processos baixados pelos processos em 
tramitação (novos mais pendentes de baixa).

Vemos que entre 2003 e 2008, quando 
era usado o conceito de julgamento e não de 
baixa, todos os Estados tiveram uma redução 
da taxa de congestionamento, exceto pelo 
Pará, onde aumentou em apenas 3 pontos 

percentuais. Isso porque no período os jul-
gamentos cresceram 76%, enquanto o in-
gresso ascendeu apenas 26% e a pendência 
27%. Na Justiça Estadual do país a redução 
foi de expressivos 15 pontos percentuais. 

São Paulo, mesmo com a clara melho-
ria da taxa de congestionamento, passan-
do de 60,6% em 2003 para 50,9% em 2008, 
ainda se mantém em um patamar muito 
superior ao dos outros Estados de grande 
porte e ao da média nacional.

Fonte: CNJ.

A situação em 2009 se agrava em relação 
a 2008, sobretudo pelo impacto da mudança 
metodológica. O melhor exemplo é o de São 
Paulo: não só o número de julgamentos era 
muito superior ao de casos baixados, aumen-
tando o numerador, como o de pendentes 
de baixa era muito superior ao de penden-
tes de julgamento, reduzindo o denomina-
dor, ou seja, a estrutura administrativa não 

conseguiu acompanhar a produtividade dos 
magistrados. O efeito foi a taxa de congestio-
namento sair de 50,9% para 64,7%, seguindo 
uma das mais altas, reduzindo para 63,2% 
em 2010. Fica claro que o andamento de bai-
xas de processos precisa ser agilizado, já que 
a produção dos magistrados fica congestio-
nada nos trâmites da Justiça. 

Fonte: CNJ.
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Integrando as análises no período 2003-
2008, em que o ponto de vista era a produção 
do magistrado, vemos que a carga de trabalho 
do 2º Grau aumentou mas a taxa de conges-
tionamento caiu, indicando assim maior agi-
lidade na condução dos processos. São Paulo 

Fonte: CNJ.

praticamente manteve a carga de trabalho 
(aumento de apenas 7%) e viu a taxa de con-
gestionamento se reduzir expressivamente, 
de 57% para 42,5%. Com a mudança de cál-
culo, o 2º Grau viu a carga praticamente ficar 
estável e a taxa de congestionamento subir.

Fonte: CNJ.

A conclusão é que a agilidade no 
julgamento aumentou, como já havíamos 
visto na diferença entre o avanço de julga-
mentos (101%) e o de casos novos (75%). 

Muitas vezes inclusive a vazão permitiu a 
redução dos casos pendentes, que poderá 
ser ainda mais aprimorada com a agilida-
de da estrutura de apoio aos magistrados.
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7.3 — Turmas Recursais 

Os dados referentes às Turmas Recur-
sais começaram a ser publicados pelo CNJ 
em 2004. 

As Turmas Recursais, por sua natureza, 
não contam com magistrados de dedicação 

exclusiva na maioria dos Estados, como vi-
mos anteriormente. Por esta razão, algumas 
análises ficam indisponíveis por necessita-
rem desta variável para seus cálculos. 

O ingresso de casos cresceu em todos 
os Estados, somando 230% na Justiça Esta-
dual ente 2004 e 2010. 

São Paulo se destaca por ter quase sex-
tuplicado o ingresso, ampliando expressiva-
mente sua participação de 19% para 39% no 
total de casos novos. O Pará dobrou o ingres-
so de casos. Rio Grande do Sul, apesar de um 

Fonte: CNJ.

crescimento também significativo (128%), 
viu sua representatividade diminuir apesar 
de ser de grande porte, e onde se esperaria 
maior demanda pelas Turmas Recursais, o 
mesmo acontecendo com o Rio de Janeiro.

Fonte: CNJ.

Em relação aos casos pendentes de jul-
gamento, o aumento foi de 990,5% no perío-
do, impactado pelos números de São Paulo: 
apesar de os julgamentos terem aumentado 

473% em São Paulo e 458% na Justiça Estadu-
al, a quantidade de casos julgados é menor 
que os casos novos, ainda que o crescimento 
em termos percentuais seja maior.
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São Paulo cresceu sua participação de 
33% para 56% nos casos pendentes, indican-
do que houve um represamento no anda-
mento dos processos, sobretudo se compa-
rado com os outros Estados de grande porte, 

Fonte: CNJ.

onde a participação em casos novos – Rio 
de Janeiro com 18% e Rio Grande do Sul 
com 10% – é bem superior que a partici-
pação em casos pendentes – 1,8% e 7,2%, 
respectivamente.

Fonte: CNJ.

Na relação casos pendentes / casos 
novos, Amapá e Goiás apresentam as situ-
ações mais delicadas, sendo que em Goiás 

o agravamento se deu em 2010. São Paulo 
mantém-se em um patamar em torno de 0,90 
desde 2007, acima da média nacional.

Fonte: CNJ.
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A partir de 2009 a carga de trabalho 
passou a ser calculada considerando o to-
tal de magistrados que atuam nas Turmas 
Recursais, em regime de exclusividade ou 
não. Os números para Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul são altos, pois contam com 
apenas 21 e 13 magistrados respectivamente 
atuando exclusivamente nesta área (o Rio de 

Janeiro ainda tem mais 7 magistrados atu-
ando parcialmente), o que não é o suficien-
te para fazer frente ao volume de casos. São 
Paulo aloca 739 magistrados, mas nenhum 
com dedicação exclusiva, reduzindo signifi-
cativamente a carga paulista, ainda que não 
se saiba o percentual de tempo alocado por 
magistrado.

Vale lembrar que nas Turmas Recursais 
atuam juízes de 1º Grau, somando-se a esta 
carga de trabalho ao volume próprio da vara 
e do 1º Grau. 

Para a Justiça Estadual, há mais casos 
pendentes de julgamento (275 mil) que de 

baixa (178,5 mil), e ambos cresceram em 2010. 
Dado que São Paulo e Rio Grande do Sul re-
presentam pelo menos 55% do total nacio-
nal, seus aumentos impactam diretamente a 
média, principalmente nos casos pendentes 
de julgamento, em que representam 63%.

Fonte: CNJ.

Em termos percentuais, os julgamentos 
aumentaram 458%, superando o ingresso de 
casos (230%), mas, anualmente, em termos 
nominais, a quantidade de casos ingressados 

supera largamente a de sentenças, amplian-
do o acervo de casos pendentes a ritmo ain-
da maior de 990,5%. 
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A situação de São Paulo não é diferen-
te: exceto em 2004, a relação Julgamentos / 
casos novos ficou pelo menos 14 pontos per-
centuais abaixo da média nacional e esteve 
sempre entre as mais baixas: saiu de 69% em 
2004 para 58% em 2010, enquanto a média 
nacional cresceu de 50% para 84,5%. Mesmo 

Fonte: CNJ.

tendo uma das menores cargas de trabalho, é 
possível que isso se deva ao fato de ser o Es-
tado de maior porte com mais casos no país 
e que não tem nenhum magistrado com atu-
ação exclusiva, ao contrário do Rio de Janeiro 
e do Rio Grande do Sul. O mesmo ocorre na 
relação processos baixados / casos novos. 

Fonte: CNJ.

O Rio de Janeiro se destaca por sua 
agilidade em manter o acervo baixo mesmo 
com um ingresso em torno de 71 mil casos, 
sentenciando o volume equivalente a cerca 
de 97% dos casos novos.

São Paulo cresceu ligeiramente sua par-
ticipação no total de julgamentos, ao contrá-
rio de todos os outros Estados analisados.
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Em 2007 a taxa de congestionamento das 
Turmas Recursais aumentou de 34% para 43%, 
caindo ligeiramente para 40% em 2009 pelo 
benefício da mudança no cálculo: os processos 
baixados são mais numerosos que as sentenças 
e os casos pendentes de baixa são inferiores aos 
de julgamento. Em 2010, já houve uma peque-
na elevação para 43,3%. São Paulo teve cresci-
mentos constantes saindo de 50% em 2004 até 

atingir 72% em 2008. Mesmo com a expressi-
va redução para 59% em 2009, consequência 
de um número menor de casos pendentes 
de baixa (64 mil) que o de julgamento (109 
mil), a situação desfavorável de São Paulo 
continua em 2010 e fica ainda mais evidente 
em comparação aos outros Estados de grande 
porte: Rio Grande do Sul com 36% e Rio de 
Janeiro com 15%.

Fonte: CNJ.

Fonte: CNJ.

Fonte: CNJ.
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Passando para o estudo da primeira ins-
tância, a análise do 1º Grau e Juizados Especiais 
será feita em separado, dadas as características 
singulares de seus propósitos. O Juizado Espe-
cial foi criado com o intuito de ampliar o acesso 
à Justiça, em que correm causas de baixo valor, 
a um custo reduzido e, a princípio, com proce-
dimentos mais simples e ágeis. A fim de facili-
tar a comparação aos outros anos, somaremos 
os dados das fases de conhecimento e execu-
ção, apresentando-os também em aberto.

7.4 — 1º Grau

O ingresso de casos novos no 1º Grau 
na Justiça Estadual do país cresceu apenas 
16,2% entre 2003 e 2010. O significativo au-
mento de 143% no Rio de Janeiro – impacto 
de uma expansão nos casos de execução em 
2009 – foi parcialmente diluído pela redução 
de 6,4% de São Paulo, novamente o Estado 
mais litigante. 

A redução no ritmo de ingresso se ini-
ciou em 2007 e atingiu a Justiça Estadual 
como um todo. Pode-se dizer que houve 
uma queda na demanda de serviços judi-
ciários, uma vez que não houve migração 
para os Juizados Especiais, como veremos 
a seguir, pois seus casos novos cresceram 
apenas 4,3% entre 2003 e 2010.

São Paulo teve uma redução de 6,4% 
no ingresso de casos, pois ao longo dos anos 
manteve um baixo crescimento anual no pe-
ríodo e a queda de 15,7% em 2009 foi funda-
mental para este resultado final. O mesmo 
ocorreu com Goiás, onde a redução de 36% 
em 2009 seguida por outra de 8% levou a 
uma queda acumulada de 7,4%.

Fonte: CNJ.

O Rio Grande do Sul também mostrou 
uma forte reversão na tendência a partir de 
2007, quando um crescimento de 24% foi 
reduzido para 2,8% em 2008, daí para uma 
queda de 11% em 2009 seguida de outra re-
dução de 6,8%. Ainda assim, o acumulado 
no período é de 34%, causado pelo ingresso 
vigoroso nos anos de 2005 a 2007. 

Analisando a participação dos Estados, 
São Paulo reduziu sua representatividade de 
41% para 33%, e o Rio Grande do Sul teve 
um ligeiro aumento, de 9,6% para 11%. O 
Rio de Janeiro salta de 5% para 17% em 2009, 
por conta do ingresso de 1,6 milhão de casos 
de execução, e cai para 10% em 2010.

Fonte: CNJ.
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Contudo, apesar do aumento de 16,2% 
no ingresso de casos, a relação casos novos 
por magistrados mostrou uma redução de 
10,5%, por conta do quadro de magistrados 

ter crescido 20,4% entre 2003 e 2010. No TJ-
-SP, nota-se uma redução de 30% nos casos 
novos no 1º grau entre 2003 e 2010.

Fonte: CNJ.

A queda dos casos novos no ano de 
2010 na Justiça Estadual deu-se primordial-
mente ao recuo de 65% nos casos novos de 
execução no Rio de Janeiro. Todos os Estados 
analisados, exceto São Paulo e Bahia, tiveram 

reduções no ingresso. São Paulo mostrou-se 
contrário ao comportamento nacional, seja 
por ter uma pequena redução nos casos de 
conhecimento como por ter um aumento 
mais relevante de casos de execução.

Fonte: CNJ.

Os casos pendentes de julgamento, por 
outro lado, aumentaram 44% no período. 
Novamente os números de São Paulo são 
menos favoráveis quando se trata do anda-
mento de processos: um incremento de 59%, 
com evoluções anuais sempre superiores à 
média da Justiça Estadual, exceto em 2009, 
quando apresentou uma redução de 3%, 
ante aumento de 4% no total nacional. 

O Rio Grande do Sul apresenta uma 
situação ainda mais desfavorável, com um 
aumento de 165% nos casos pendentes en-
tre 2003 e 2010 contra 34% nos casos novos, 
decorrente sobretudo do ingresso de casos a 
taxas entre 14% e 24% entre 2005 e 2007 e de 
uma queda no total de julgamentos de 36% 
no período de 2003 a 2010.
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O Rio de Janeiro, apesar de uma re-
dução expressiva de 41% entre 2003 e 2010, 
aponta uma tendência de alta, dado que esta 
queda foi resultado da redução de 73% entre 
2003 e 2006, e desde 2007 o acervo vem se 

Fonte: CNJ.

expandindo a taxas crescentes, acumulando 
uma alta de 111% até 2010.

São Paulo vê crescer ligeiramente sua 
representatividade de 38% para 41,5%, mas 
esta é desproporcionalmente superior a qual-
quer outro Estado analisado.

Fonte: CNJ.

Quando relativizamos o acervo de casos 
pendentes pelos casos ingressados, vemos que 
o 1º Grau tem o maior índice entre as instân-
cias, seguido pelo 2º Grau, com 2,44. A situação 
do Rio de Janeiro fica bem mais agravada em 

2010 e não desde 2007. O Rio Grande do Sul 
tem um aumento inferior ao de casos penden-
tes, mas ainda assim expressivo, e São Paulo se 
destaca por ter um índice superior à média na-
cional, bem como Pernambuco e Bahia. 

Fonte: CNJ.
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Diante do aumento no quadro, os pro-
cessos pendentes por magistrado cresceram 
20% na Justiça Estadual. O Rio Grande do 
Sul é penalizado pela redução de 31 magis-
trados (5% do total) em 2008 seguido de um 
novo corte de 48 (8%) em 2009. São Paulo 

novamente se destaca por ter pelo menos o 
dobro de casos por magistrados que a média 
nacional, apesar de um crescimento (22,5%) 
ligeiramente superior ao dela (20%). No caso 
do Rio de Janeiro, novamente vemos uma 
aceleração do crescimento a partir de 2007.

Fonte: CNJ.

Passando à análise dos casos penden-
tes de baixa, houve uma redução de 6% 
entre 2009 e 2010, sobretudo pela redução 
de 31% no Rio de Janeiro, indicando que o 
aumento de sua produtividade beneficiou 

diretamente a média nacional. Por outro 
lado, o aumento dos casos pendentes de 
julgamento do Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul não impactou o total, dada a propor-
ção de São Paulo.

Fonte: CNJ.

A carga de trabalho do 1º Grau cres-
ceu 10% entre 2003 e 2008. São Paulo, ape-
sar de crescer próximo à média, mantém 
uma carga em torno do dobro da Justiça 
Estadual, sobretudo por conta dos casos 
pendentes, que responderam por 80% dela 
em 2010. Exceto o Rio de Janeiro e o Amapá, 
todos os Estados analisados apresentaram 

variações superiores à média da Justiça Esta-
dual, indicando possivelmente que o quadro 
de magistrados e a estrutura de apoio preci-
sem de ajustes para atender mais adequada-
mente à demanda por serviços judiciais.

É importante destacar que os magis-
trados de 1º Grau que se dedicam a outras 
varas possuem uma carga ainda maior.
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Em 2009, a nova fórmula já mostra o 
impacto do aumento dos casos pendentes de 
baixa de execução do Rio de Janeiro, fazendo 
com que a carga praticamente decuplicasse 
em um ano e ampliando a carga da Justiça 
Estadual como um todo. São Paulo se man-
tém basicamente no mesmo patamar. Já, em 

Fonte: CNJ.

2010, a carga da Justiça Estadual cai 13%, so-
bretudo pela diminuição dos casos penden-
tes de execução do Rio de Janeiro. São Paulo 
também apresenta uma redução relevante, 
voltando a patamares de 2004, também im-
pulsionada pelos casos de execução.

Fonte: CNJ.

A insuficiência de dados compromete 
uma análise mais detalhada dos recursos in-
ternos e dos incidentes, mas o impacto por 
eles causado na carga de trabalho é muito 
baixo, dada a desproporcionalidade do volu-
me de casos e recursos.

Em relação ao número de sentenças, o 
dado de São Paulo para 2003, ainda que con-
forme informado pelo Tribunal ao CNJ, nos 
parece que deveria estar na casa do milhão 
e não da centena de milhares, pelo históri-
co dos anos seguintes. Portanto, basearemos 
nossa análise em dados de 2004.

Entre 2004 e 2010, as sentenças cresce-
ram 45%, com especial destaque para o Pará, 
que aumentou em 1.171% o julgamento de ca-
sos. O Rio de Janeiro também acelerou sua per-
formance a partir de 2009, totalizando 364% de 
crescimento no período. São Paulo, em função 
de uma queda de 38% em 2009, acumulou 
uma redução de 6,6% no total de sentenças no 
período. O Rio Grande do Sul vem apresenta-
do quedas significativas desde 2009.

No total da Justiça Estadual, o ano de 
2009 havia sido o melhor ano no sentencia-
mento de casos do período estudado, com 
um aumento de 20%, mas foi seguido pelo 
pior ano, com redução de 13% em 2010.
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As sentenças da fase de conhecimen-
to caíram 11%, com destaque para o Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul. Na fase de 
execução, o Rio de Janeiro se destacou com 
um crescimento de 253%, revertendo parte 
da expressiva variação em 2009, e São Paulo 
pela redução de 69%.

Fonte: CNJ.

Fonte: CNJ.

A representatividade de São Paulo teve 
uma queda significativa de 44% em 2004 para 
28% em 2010. O percentual de 5,3% em 2003 
indica que o valor não deve retratar a situação 
paulista naquele ano. O Rio Grande do Sul 
também teve uma forte redução, passando de 
10% em 2004 para 4% em 2010. Já o Rio de Ja-
neiro mais que dobrou sua participação.

Fonte: CNJ.

Quando comparamos processos baixa-
dos e julgamentos, vemos que as sentenças se 
reduziram bem mais que a baixa de processos, 

e São Paulo foi o único Estado que viu sua 
situação se agravar consideravelmente em 
ambos.
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A taxa de congestionamento do 1º Grau 
declinou na Justiça Estadual como um todo, 
se considerarmos 2003 como ponto de parti-
da. Contudo, com a questão sobre o dado de 
sentenças em São Paulo neste ano, a análise 
a partir de 2004 parece mais acertada. Neste 
caso, a taxa de congestionamento da Justiça 
Estadual fica praticamente estável entre 2004 
e 2008, retratando o comportamento dos Esta-
dos analisados que não apresentaram nenhu-
ma mudança significativa de patamar, exceto 
o Amapá, cujos dados são muito díspares. 

Em 2009 e 2010, a primeira observação 
é que, pelas características das execuções fis-
cais e penais, que se estendem em aberto até 
a conclusão da pena, a taxa de congestiona-
mento na fase de execução é expressivamen-
te maior que a de conhecimento.

São Paulo apresenta a maior diferença 
entre as fases: 63% na de conhecimento, in-
ferior à média nacional, e 94% na de execu-
ção, resultado da redução de 69% no proferi-
mento de sentenças na fase de execução.

A relação sentenças/casos novos 
apresentou uma sensível melhora de 2004 
a 2010, passando de 69% para 82%. São 
Paulo e Rio Grande do Sul são os dois Estados 
analisados que viram esta relação se agravar: 
o Rio Grande do Sul saiu de 77% para 33% 
e São Paulo de 73% para 71%, sendo que no 
ano anterior esta relação tinha atingido 113%. 

Fonte: CNJ.

Fonte: CNJ.

No caso gaúcho, a causa foi o crescimento de 
43% dos casos novos entre 2004 e 2010, apesar 
das reduções de 11% em 2009 e 7% em 2010. No 
caso paulista, a causa foi a queda 7% no profe-
rimento de sentenças em face de uma redução 
de apenas 3,5% no ingresso de casos. O Rio de 
Janeiro se destaca por ter melhorado expressi-
vamente sua produtividade.
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Os Estados de menor porte mostraram 
grande agilidade neste quesito, inclusive re-
duzindo o acervo de processos pendentes 
no 1º Grau. 

A relação processos baixados por casos 
novos é bem mais favorável, o que indica 
maior agilidade dos tribunais em finalizar os 
processos já sentenciados.

Fonte: CNJ.

7.5 — Juizados Especiais

O ingresso de casos nos Juizados Espe-
ciais cresceu apenas 4,3% entre 2003 e 2010, 
pois a expansão de mais de 50% em alguns 
Estados de menor porte não foi suficiente 

para compensar a queda de 39% em São Pau-
lo, o único Estado a apresentar uma redução 
dentre os analisados. O auge no ingresso de 
casos nos Juizados Especiais foi em 2005, e 
desde então só se reduz. Em 2010, os Estados 
de menor porte mostram uma retomada.

Fonte: CNJ.

A representatividade dos Estados de 
grande porte é a mais equânime entre to-
das analisadas: São Paulo participa com 
19% do ingresso, Rio de Janeiro com 16% 

e Rio Grande do Sul com 13%. Mesmo com 
aumentos expressivos, os Estados de menor 
porte não mudaram significativamente sua 
participação, exceto a Bahia.
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Os casos de conhecimento mantive-
ram-se no mesmo patamar em 2009 e 2010, 
pois a redução nos Estados de grande porte 
compensou o aumento expressivo dos Esta-

Fonte: CNJ.

dos de menor porte. Já os casos de execução 
tiveram uma queda de 10%, impactados pela 
redução de 27,5% em São Paulo, 22% no Rio 
Grande do Sul e 61% no Amapá. 

Assim como nas Turmas Recursais, os 
dados do número de magistrados entre 2003 
e 2008 referem-se à atuação exclusiva, não 
estando disponíveis os dados do total de ma-
gistrados que se dedicavam parcialmente a 
estes Juizados. Portanto, qualquer compara-
ção com esta variável causaria uma impres-
são errônea da quantidade de trabalho e da 
produtividade destes magistrados.

Devido a expressivas diferenças entre os 
dados de 2003 e 2004 para vários Estados ana-
lisados, provavelmente decorrentes do apri-
moramento do processo de coleta dos dados, 
utilizaremos 2004 como base, contudo apre-
sentando as informações de 2003. No caso do 

Fonte: CNJ.

Amapá, em que vemos números negativos 
para 2009 e 2010, isso decorre da fórmula usa-
da para calculá-los: somam-se casos novos e 
pendentes do ano anterior e subtraem-se as 
sentenças. Nestes anos, o número de senten-
ças foi maior que o de casos em tramitação.

O aumento nos casos pendentes nos 
Juizados Especiais é de 23% entre 2004 e 2010 
na Justiça Estadual, com destaque para Per-
nambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. O 
crescimento anual vem diminuindo de ritmo, 
de 7,7% em 2004 para -3,4% em 2010. Todos 
os outros estados analisados tiveram queda, 
indicando uma melhora na produtividade.
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São Paulo sempre teve um peso grande 
no total nacional, chegando a 42% em 2007, 
mas, diante do aumento de produtividade nos 

Fonte: CNJ.

anos seguintes, sua participação se reduziu para 
32,5% dos casos pendentes nos Juizados Espe-
ciais, ligeiramente superior ao nível de 2003.

Fonte: CNJ.

A variação dos casos pendentes de bai-
xa e de julgamento no total da Justiça Esta-
dual foi pequena, ainda que entre os Estados 
tenha havido variações mais significativas, 

como o aumento dos casos pendentes de 
baixa e de julgamento do Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul.

Fonte: CNJ.
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A carga de trabalho baseada no total 
de magistrados atuando nos Juizados Espe-
ciais, ainda que parcialmente, começou a ser 
calculada em 2009. Ainda que com dados in-
disponíveis, percebe-se um aumento de 9% 

no total nacional, impactado sobretudo pelo 
número reduzido de magistrados atuando 
nestes Juizados (100) em comparação com os 
224 do Rio Grande do Sul e 862 de São Paulo.

As sentenças cresceram 32% entre 2003 
e 2010 no total da Justiça Estadual, mas este 
crescimento se deu até 2006; a partir de en-
tão, a variação no total de sentenças foi pra-
ticamente zero. Os casos pendentes só não 

Fonte: CNJ.

cresceram mais porque o ingresso de casos 
caiu 4,3% entre 2007 e 2010. Mesmo analisan-
do o período 2003/2010, o ingresso de casos 
cresceu 4,3%, enquanto as sentenças, 32%.

Fonte: CNJ.

A queda em 2010 deveu-se à redução 
de 24% nas sentenças da fase de execução e 
de 11% nas sentenças de conhecimento de 

São Paulo, que, por seu volume, sempre im-
pactam o total nacional.

Fonte: CNJ.
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Mesmo com uma representatividade 
mais homogênea entre os Estados de grande 
porte, São Paulo soma 25% do total nacional 

de sentenças dos Juizados Especiais e cerca 
do dobro dos outros dois Estados.

Fonte: CNJ.

Os Juizados Especiais têm cumprido 
seu objetivo primordial de ser uma instân-
cia ágil na resolução dos conflitos: sua taxa 
de congestionamento é bem inferior à do 1º 
Grau: 50,6% contra 79,6% em 2008, na Jus-
tiça Estadual como um todo. O ritmo anu-
al é de queda, de 54% em 2003 para 50,6%, 
indicando um aumento na produtividade. 
Esta queda se repete em todos os Estados, 
exceto na Bahia e em Pernambuco, que teve 

o maior incremento no acervo de casos pen-
dentes no período.

São Paulo, apesar da queda anual, fica 
acima da média nacional durante todo o pe-
ríodo, indicando uma necessidade de apri-
moramento das condições de trabalho do 
tribunal, ainda mais quando comparado ao 
Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul, que 
fecharam 2008 com taxas de 43% e 38,4%, 
sendo 61,7% a taxa de São Paulo.

Fonte: CNJ.

Em 2009 e 2010, as taxas de congestiona-
mento dos Juizados Especiais seguem inferio-
res às do 1º Grau, tanto na fase de conhecimen-
to quanto na de execução, e em ambas as fases 
há uma redução de 2009 para 2010, indicando 
claramente uma melhoria na produtividade, 
ainda mais expressiva na fase de execução. Há 
que se destacar que, dado que São Paulo não 

informou seus valores, não é possível prever 
que impacto teriam sobre o total nacional. 

Ao contrário do 1º Grau, a baixa de pro-
cessos é maior que o sentenciamento. Houve 
uma pequena melhora de 7% no ritmo de 
baixa, enquanto o de julgamentos se reduziu 
em 1%, por conta da queda de 10% nas sen-
tenças de São Paulo.
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