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Este trabalho de pesquisa e organização é dedicado a 
todos os Membros do IPAM, que congraçam a atividade  
jurídica e de distribuição de justiça, como um ideal a 
sempre ser alcançado, de modo que o aprimoramen-
to do Poder Judiciário e de todas as carreiras jurídicas 
contribua eficazmente para a democracia da Pátria e 
que nossa população sinta-se calma e segura com os 
ditames da Justiça, formando uma nação com liberda-
de, igualdade e fraternidade.





1 Apresentação

O Instituto Paulista de Magistrados- 
IPAM apresenta a 6ª edição do Panorama 
do Desempenho do Tribunal de Justiça de 
São Paulo.

Na esteira das publicações anteriores, 
este estudo tem por finalidade consolidar e 
analisar os principais indicadores da Justiça 
Estadual divulgados anualmente pelo CNJ, 
mapear o contexto de atuação da Justiça Es-
tadual, levantar questões e permitir reflexões 
fundamentadas sobre o aprimoramento do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, enquanto 
órgão administrativo.

O primeiro “Panorama”, publicado no 
ano de 2010, considerou os dados publicados 
pelo CNJ no período de 2003 a 2009, e nos 
anos subsequente o estudo avaliou os mes-
mos quesitos de desempenho em diferentes 
âmbitos, sempre pautado pelos números ofi-
ciais do CNJ, segundo um corte metodoló-
gico que inclui Tribunais de Justiça de todas 
as regiões do Brasil. Para a edição deste ano 
foram estudados os dados de 2015 e 2016, vi-
sando aproximar o estudo, o quanto possí-
vel, da divulgação dos dados oficiais do CNJ. 
A edição deste ano inclui os dados de 2015 e 
2016 e permite uma visão mais abrangente 
considerando os dados comparativos dos úl-
timos sete anos.

Alguns pontos merecem destaque. O 
Estado de São Paulo continua apresentan-
do o mais baixo percentual de despesas na 
comparação com o PIB, (0,46%) consideran-
do a média da Justiça Estadual no período 

total analisado ( 2009-2016), embora tenha 
registrado um aumento do percentual nos 
anos 2015/2016, em comparação com o ano 
de 2014. O crescimento do percentual se jus-
tifica em razão da vertiginosa queda verifica-
da no PIB paulista, se considerado o biênio 
2015/2016. Observe-se que, conforme os da-
dos da fundação SEADE, o PIB paulista no 
término do ano de 2016 atingiu patamares 
inferiores os registrados em 2010, em razão 
da notória crise econômica e política que as-
solou o país no período. Embora o orçamen-
to da JE paulista tenha aumentado 9% na 
comparação 2014/2015, foi reduzido em 0,2% 
em 2016. 

A Justiça de São Paulo é, ainda, a segun-
da que mais arrecada em proporção ao valor 
de suas despesas, perdendo apenas para o Rio 
de Janeiro. Enquanto a JE de São Paulo arre-
cadou 52,7% das despesas de 2016, e 57,6% na 
média do período de 2009 a 2016, nos mesmos 
períodos, a média da Justiça Estadual foi de 
34,7% do total das despesas de 2016 e 36,7% 
na média do período de 2009 a 2016. 

Soma-se a isto, o fato de que as despe-
sas da Justiça estadual paulista no período 
de 2009 a 2016, equivaleram a 4% do total 
as despesas do Estado, abaixo da média da 
Justiça Estadual no mesmo período ( 4,8%). 
Anote-se que, especificamente no biênio 
2015/2016, estes percentuais registram 4,6% 
das despesas totais do Estado para a JE de 
São Paulo, enquanto que a média da Justiça 
Estadual foi 5,7%.



Como nos anos anteriores, o Panorama 
inclui a análise da estrutura de pessoal, grau 
de litigiosidade, carga de trabalho e a avali-
ação da remuneração do magistrado, levan-
tando as defasagens nos subsídios, segundo 
os índices de inflação do período. 

A análise do desempenho das ações de 
improbidade administrativa revela um sig-
nificativo avanço no cumprimento da meta 
4 do CNJ: identificação e julgamento das 
ações de improbidade administrativa e ações 
penais relativas a crimes contra a administra-
ção da justiça.

Dado relevante e que merece destaque 
é que a Justiça Estadual é responsável pelo 
julgamento de 77% das condenações que 
transitaram em julgado, no período de 1995 
a julho de 2016, ao passo que a Justiça Fede-
ral responde por 23% das condenações. Em 
ambas as Justiças o tempo médio de tramita-
ção destas ações foi de seis anos e meio.

 O total das condenações definitivas 
resultou no pagamento de R$ 3,208 bilhões 
se somadas as principais punições aplicadas: 
R$ 1,525 bilhão de ressarcimento aos cofres 
públicos, R$ 1,557 bilhão em multas e R$ 
126,782 milhões em bens confiscados. São 
Paulo é o estado com maior número de con-
denação (3.259 casos), em termos absolutos.

Repetimos a análise de alguns dados 
do sistema prisional, com foco específico no 

impacto das audiências de custódia nos nú-
meros relativos ao encarceramento provisó-
rio. A análise revela uma redução da ordem 
de 23,4% no número de presos provisórios, 
em decorrência direta da implementação 
das audiências de custódia. Mas revela, por 
outro lado, a existência de um déficit de va-
gas ainda expressivo no sistema penitenciá-
rio paulista.

Neste ano, realizamos uma primeira 
análise dos resultados obtidos pelas UPJs, 
Unidades de Processamento Judicial, tam-
bém conhecida como “cartório do futuro”. 
Com resultados promissores, as próximas 
edições do Panorama deverão contemplar o 
acompanhamento e análise dos resultados 
obtidos pela inovação da estrutura cartorária 
iniciada em São Paulo.

 O IPAM entrega esta contribuição, no 
cumprimento de suas finalidades estatutári-
as, esperando que este estudo possa colabo-
rar de forma efetiva para o aprimoramento 
constante do Poder Judiciário, trazendo sub-
sídios concretos para as ações voltadas ao 
seu aperfeiçoamento. 

Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira
Presidente do IPAM
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11 Introdução

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
foi criado em 2004 com a missão de contri-
buir para eficiência e efetividade da presta-
ção jurisdicional, em benefício da sociedade. 
Para isso, passou a coordenar a gestão do Po-
der Judiciário, instituindo objetivos estraté-
gicos a serem perseguidos. 

Desde então, o CNJ passou a coletar, 
sistematizar e divulgar dados estatísticos 
referentes a diversos aspectos 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 co-
lhidos junto ao Sistema Judiciário.

Tais relatórios, instituídos em 2003, tem 
o objetivo de ampliar o conhecimento e de-
monstrar o desempenho do Poder Judiciário 
por meio de dados estatísticos. Para tanto, 
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 concentrar 
e analisar os dados encaminhados por todos 
os Tribunais do país (Art. 1° da Resolução  
n° 4 do CNJ). As primeiras três edições dos 
relatórios Justiça em Números serviram 
para balizar e aprimorar os meios de coleta 
de dados, reformular o sistema de informa-
ção da pesquisa e fundamentar a Resolução  
nº 15 de 20 de abril de 2006, que dispõe sobre 
a regulamentação do Sistema de Estatística 
do Poder Judiciário.

Em decorrência dessa regulamentação, 
os indicadores estatísticos contidos passaram  

a ser obrigatórios para os órgãos do sistema 
judiciário nacional. A obrigatoriedade da in-
formação estatística pelos Tribunais está a pre-
sunção de veracidade dos dados informados.

Diante desse contexto, o Justiça em Nú-
meros buscou a ampliação do processo de 
conhecimento do Poder Judiciário, demons-
trado não apenas por meio de dados estatís-
ticos, mas principalmente mediante indica-
dores capazes de retratarem o desempenho 
dos tribunais. 

Em 2010, o Instituto Paulista de Magis-
trados (IPAM) teve a iniciativa de iniciar a 
consolidação e análise dos principais indica-
dores da Justiça Estadual divulgados anual-
mente pelo CNJ. O IPAM teve o pioneirismo 
nesse trabalho não só de consolidação, mas 
sobretudo de passar a analisar anualmente o 
desempenho de alguns Tribunais de Justiça. 
A presente análise, a sétima anual, analisa os 
dados de 2009 a 2016 para um recorte terri-
torial que busca contemplar todas as regiões 
do país. O intuito permanece sendo mapear 
o contexto de atuação da Justiça Estadual, 
realizar cruzamentos de dados e levantar 
indagações que venham a indicar caminhos 
para a proposição de novas formas de avalia-
ção de produtividade.

A primeira parte da análise será diri-
gida à metodologia, explicitando o recorte 
regional que será objeto de estudo, a coleta 
de dados do relatório Justiça em Números e 
a elaboração dos dados. A seguir, serão ana-
lisadas algumas das categorias de insumos, 

VOLTA AO SUMÁRIO
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explorando as despesas da Justiça Estadual 
para os Estados propostos, em suas diversas 
aberturas e a arrecadação. A estrutura de 
pessoal e seus cruzamentos serão considera-
dos em capítulo específico, bem como o grau 
de litigiosidade e a carga de trabalho. Serão 
também empreendidas algumas compara-
ções internacionais, principalmente para as 
despesas totais do Judiciário e suas diversas 
relações. Por fim, procurar-se a avaliar a re-
muneração da carreira de juiz, levantando 

eventuais defasagens nos subsídios ao ser 
cotejada com índices de inflação e outros ins-
trumentos de correção. 

O trabalho não tem intenção de esgotar 
todas as nuances que podem ser exploradas 
da extensa base de dados do CNJ, mas sim 
colocar algumas análises e levantar alguns 
aspectos que possam servir de ferramentas 
ao Tribunal de Justiça de São Paulo para sua 
atuação e gestão. 
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1 metodologia 2

Por solicitação do Instituto Paulista de 
Magistrados (IPAM), a partir do relatório de 
2012 foi efetuada uma alteração no recorte 
regional, com a exclusão do TJ do Amapá e 
a inclusão do TJ de Minas Gerais. Dessa for-
ma, serão objeto de análise oito Estados da 
Federação, a saber: Pará, Bahia, Pernambu-
co, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo. O agregado da 
Justiça Estadual (que abrange todos os Esta-
dos mais o Distrito Federal) também estará 
presente nas análises a fim de fornecer uma 
métrica geral do país.

A metodologia utilizada teve funda-
mento em uma extensa coleta e investiga-
ção dos dados do relatório “Justiça em Nú-
meros”, divulgado anualmente pelo CNJ 
em sua página na internet. Foram também 
utilizadas informações coletadas nos sítios 
dos Tribunais de Justiça dos estados acima 
especificados.

As informações do relatório Justiça em 
Números são fornecidas originariamente pe-
los Tribunais de Justiça e os dados apresen-
tados são de responsabilidade exclusiva dos 
Tribunais que participaram da pesquisa, são 
submetidos à validação pelos órgãos respon-
dentes e seu envio é obrigatório.1

1 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.

Embora a série de dados do Justiça em 
Números tenha sido divulgada a partir de 
2004, houve ao longo dos anos um constante 
aprimoramento das estatísticas. Atualmen-
te a base de dados contém os indicadores 
desde o ano de 2009 e, quando necessário, 
procede-se uma retificação nos números.  
O relatório Justiça em Números se organiza 
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/
receitas, gastos e investimentos com in-
formática e área física destinada à pres-
tação jurisdicional;

•	 Litigiosidade e carga de trabalho – re-
fere-se à entrada de novos processos 
judiciais, o número de processos pen-
dentes, 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.

VOLTA AO SUMÁRIO
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3.1 – Despesas da Justiça Estadual

Há decerto um fenômeno mundial de 
aumento da judicialização, ou seja, o fato de 
que algumas questões de larga repercussão 
política ou social estão sendo decididas por 
órgãos do Poder Judiciário, e não pelas ins-
tâncias políticas tradicionais (Executivo ou 
o Legislativo). Pode-se dizer que as causas 
desse fenômeno são diversas e no Brasil teve 
como ensejo a promulgação da Constituição 
de 1988, a partir da qual pode-se notar um 
constante incremento nas demandas judi-
ciais, a partir do reconhecimento de novos 
direitos e a aplicação de direitos historica-
mente consagrados. Além disso, os diversos 
planos econômicos, com mudanças nas apli-
cações financeiras implicaram uma corrida à 
Justiça. Como resultado, houve um aumento 
substancial da litigiosidade2.

Tal incremento na demanda judicial 
não teve como contrapartida um acréscimo 
dos recursos orçamentários destinados à 
Justiça do País, especialmente à Justiça Es-
tadual (JE). Apesar da autonomia adminis-
trativa e financeira inscrita no artigo 99 da 
Constituição Federal, sendo que, para isso, 
“os tribunais elaborarão suas propostas or-
çamentárias dentro dos limites estipulados 

2 A Constituição de 1988 reconheceu novos agentes 
políticos na sociedade e novos direitos sociais, surgin-
do novas leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
o Código do Consumidor etc. sendo o que gerou au-
mento expressivo da judicialização.

conjuntamente com os demais Poderes na lei 
de diretrizes orçamentárias” (art. 99, § 1.º), o 
que ocorre é que na prática a autonomia do 
Poder Judiciário nunca foi alcançada.

Por outro lado, as metas de desempe-
nho, de avaliação e o estabelecimento de mé-
tricas destinadas ao alcance de maior eficácia 
das ações é hoje um processo irreversível, 
que se coloca para todos os poderes, incluin-
do o Judiciário. Atualmente, a concepção de 
planejamento pressupõe pensar a realida-
de por problemas e enfrentá-los mediante 
ações organizadas em programas com obje-
tivos definidos, com a articulação do plano 
ao orçamento. Em conjunto com o CNJ, os 
presidentes dos Tribunais escolheram metas 
prioritárias, que envolvem desde a redução 
do acervo de processos até a implantação de 
métodos de gerenciamento de rotinas, pas-
sando pelo aumento dos cursos e do número 
de horas destinadas à capacitação de servi-
dores e redução de consumo de energia, te-
lefonia etc.3 O alcance das metas depende, 
dentre outros fatores, de recursos financei-
ros a serem disponibilizados no montante 
adequado às necessidades de cada tribunal. 

Dessa forma, a análise do orçamento 
do Poder Judiciário, particularmente da Jus-
tiça Estadual que é o foco desse trabalho, é 
peça fundamental para entender a atual  

3 Ver Resolução CNJ nº 70/2009, de 2009, que dispõe 
sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito 
do Poder Judiciário.

3 Análise de Despesas e  
Receitas da Justiça Estadual

VOLTA AO SUMÁRIO
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situação do Judiciário. O detalhamento da 
estrutura orçamentária pode ser indicativa 
de caminhos que devem ser trilhados para 
a promoção de ações que venham a suplan-
tar a realidade atualmente enfrentada pelos 
Tribunais, ou seja, a sobrecarga de processos, 
a necessidade de investimentos elevados em 
infraestrutura tecnológica, a estrutura física 
inadequada e o número insuficiente de juí-
zes e servidores para atender à crescente de-
manda judicial.

Os gráficos a seguir apresentam a evo-
lução das despesas totais da Justiça Estadual 
para cada Estado do recorte utilizado, em 
relação ao Produto Interno Bruto (PIB) e 
por habitante. Considera-se a despesa como 
aquela efetivamente realizada (orçamento 
liquidado), excluídos os gastos com precató-
rios judiciais e requisições de pequeno valor 
e despesas de exercícios anteriores. De 2009 
em diante, consideram-se também as despe-
sas empenhadas inscritas em “restos a pagar”.  

As despesas totais da Justiça Estadual do país 
somaram R$ 48,101 bilhões em 2016, o que 
significou uma alta nominal de 7,4% ante 
2015 e real de 1,1%, descontada a inflação 
do período, medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Ampliado (IPCA-IBGE). 

A média do indicador de despesa da 
Justiça Estadual (JE) em relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB), levando-se em consi-
deração todos os Estados e Distrito Federal, 
situou-se em 0,67% entre 2009 e 2016 e para 
São Paulo em 0,46%. O Estado de São Paulo  
permanece apresentando um percentual de 
despesas/PIB bem abaixo da Justiça Estadual 
do País em todos os anos analisados, confor-
me mostra o gráfico abaixo. Nos últimos dois 
anos analisados (2015 e 2016), a JE de São 
Paulo mostrou uma relação despesas totais/
PIB de 0,53%, revelando aumento ante 2014. 
Verifica-se que quanto menor o porte do Tri-
bunal, mais elevadas são as despesas da Jus-
tiça Estadual proporcionalmente ao PIB. 

O orçamento da Justiça do estado de 
São Paulo mostrou uma queda real de 0,2% 
em 2016 comparativamente a 2015, após ter 
crescido 9% no cotejo do exercício de 2015 
ante 2014. O gráfico abaixo mostra que entre 
2015 e 2016 apenas o TJ de Minas Gerais e do 

Rio Grande do Sul tiveram aumentos mais 
significativos da despesa total, descontada a 
inflação do período. Foram observadas que-
das significativas em Goiás e Rio de Janeiro, 
-17,3% e -11,3%, respectivamente
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Variação real da despesa ToTal da JusTiça – 2016/2015

Fonte: CNJ. Deflacionado pelo IPCA-IBGE.

Relacionada ao número de habitantes, 
as despesas da Justiça Estadual de São Paulo 
situaram-se em R$ 239,1 em 2016, revelando 
alta de 5,3% ante 2015 (R$ 227,2). Em 2016, 
o índice de despesas por habitantes mais 
elevado foi do TJ do Rio Grande do Sul: R$ 
261,3 quase 12% acima da Justiça Estadual 
do país. Com exceção do TJ do Rio de Janei-
ro e de Goiás, todos os outros tribunais de 
Justiça mostraram aumento desse indicador 
na comparação 2016/2015, o que em parte re-
flete a tendência de declínio do crescimen-
to populacional. No caso do TJ de Goiás, a 

queda em 2016 não reflete a tendência que 
vem sendo observada, de expressivo aumen-
to nos últimos anos, mais precisamente, de 
180% entre 2009 e 2016. Nota-se todavia, que 
os TJ da Bahia, Pernambuco e Pará possuem 
índices bem abaixo dos demais tribunais da 
amostra e da Justiça Estadual do país, posi-
cionando-se entre 57% e 60% abaixo, refle-
tindo as diferenças econômicas, sociais e de 
estágios de desenvolvimento de cada Esta-
do. Na média do período 2009/2016, São Pau-
lo tem despesa de R$ 172,9, também acima 
da JE (R$167,6). 

Fonte: CNJ.
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Fonte: CNJ.

A despesa da Justiça em relação aos 
gastos totais de cada estado mostra que, em 
média, esse indicador foi de 4,8% entre 2009 
e 2016 para a JE do país. No recorte analisa-
do, apenas Pará, Pernambuco e São Paulo  

ficaram abaixo da média nacional. São Paulo 
mantém-se nos dois últimos anos com 4,6%, 
mas na média do período 2009-2016, o per-
centual é de 4%, abaixo da JE do país.

RELAÇÃO DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA E GASTOS TOTAIS DOS ESTADOS – EM %

Fonte: CNJ.

O quadro a seguir exibe a evolução real 
da despesa da Justiça entre 2009 e 2016, isto 
é, descontada a inflação ocorrida no período 
e medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Ampliado do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE). 
Esse indicador evoluiu 44,2% para a Justiça 
Estadual no período. Ficaram abaixo desse 

percentual apenas os tribunais da Bahia, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul e de São Paulo. 
Na média do período 2009 a 2016, São Paulo 
mostra evolução de 1,3%, abaixo do Rio de 
Janeiro (5,0%), Rio Grande do Sul (3,4%) e 
Minas Gerais (7,4%), dentre os tribunais de 
maior porte. 
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EVOLUÇÃO REAL DAS DESPESAS TOTAIS DA JUSTIÇA – EM %

O cotejo entre o orçamento da Justiça 
Estadual e a demanda processual pode ser 
avaliado pela razão gastos totais da Justiça 
Estadual 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 de R$ 2.065,00 por processo em 

2016, com variação negativa de -2,6% ante 
2015. Na média do período 2009/2016, São 
Paulo gastou R$ 1.396,00 por caso novo in-
gressado, 19,1% abaixo da Justiça Estadual 
de todo o país, conforme quadro abaixo. To-
dos os outros tribunais, exceto Rio de Janei-
ro, São Paulo e Rio Grande do Sul, ficaram 
acima da Justiça Estadual. 

RELAÇÃO DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA POR CASO NOVO INGRESSADO – EM R$

inclui os gastos com remuneração, proventos 
e pensão; benefícios e encargos; com tercei-
rizados e estagiários, bem como com outras 
despesas indenizatórias indiretas com recur-
sos humanos, que consomem a maior parte 
do orçamento da Justiça. As despesas com 
pessoal mostraram crescimento semelhante 
às despesas totais da Justiça Estadual na va-
riação 2016/2009.

O relatório Justiça em Números divide 
as despesas em vários elementos, permitin-
do a análise de sua composição. São as des-
pesas com recursos humanos e pessoal4, que 

4 A definição de despesas com recursos humanos foi 
dada pela Resolução 76, de 2009 do CNJ, sendo que 
estas abrangem todos os gastos com pessoal ativo, in-
ativo, servidores que não integram o quadro efetivo, 
estagiários e terceirizados.
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VARIAÇÃO REAL DAS DESPESAS COM PESSOAL – EM %

Os limites estabelecidos para as des-
pesas com pessoal e encargos sociais devem 
guardar proporção com a receita corrente 
líquida (RCL), conforme previsto no artigo 
19 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
No caso do Poder Judiciário, o percentual 
de comprometimento dessas despesas não 
pode exceder a 6,0% da RCL.

Verifica-se que em 2016, os Tribunais do 
país gastavam 89,1% do total do orçamento 

em despesas com pessoal – percentual que 
permanece estável desde 2014. Entre 2011 
e 2013, São Paulo reduziu as despesas com 
pessoal como proporção dos gastos totais, 
mas verifica-se um progressivo aumento 
a partir de 2014, atingindo 90,3% em 2016.  
A maior relação despesas com pessoal e 
gastos totais foi verificada no TJ de Minas  
Gerais, com 93,9% em 2016.

RELAÇÃO DESPESA COM RECURSOS HUMANOS E DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA – EM %

Com a maior parte do orçamento sen-
do destinada ao pagamento de pessoal e 
custeio, os investimentos representam pe-
quena parcela dos gastos. Em São Paulo, 
houve aumento significativo dessas despe-
sas no período 2012 a 2014, conforme mos-
tra o quadro abaixo. Entretanto, o volume 

de gastos com capital voltou a cair a partir 
de 2015 e alcançou apenas 0,7% do total das 
despesas em 2016. Dentre os tribunais de 
maior porte, apenas o do Rio Grande do Sul 
e de Minas Gerais reservaram uma maior 
parcela para investimentos, 3,6% e 3,2%, 
respectivamente.
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PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM CAPITAL TOTAL DA JUSTIÇA – EM %

Fonte: CNJ.

Em relação aos gastos com informáti-
ca, o relatório Justiça em Números passou 
a desagregar as despesas com tecnologia da 
informação e comunicações entre aquisições, 
custeio e contratos a partir de 2009. Entretan-
to, tais informações referentes aos contratos 
de informatica não estão mais disponíveis na 
base de dados referente ao exercício de 2016. 
Dessa forma, somente é possível a análise 
das aquisições e do custeio com tecnologia 
da informação. Os gastos totais com tecnolo-
gia da informação e comunição atingiram R$ 
1,141 bilhão em 2016 para a Jutiça Estadual 
do país. O grande salto em tais gastos ocor-
reu em 2013 e foi consequência, em grande 
medida, da alta observada no TJ-SP, cujas 
despesas com tecnologia da informação 

cresceram mais de 88% comparadas a 2012, 
o que deveu-se a um processo meritório de 
investimentos em modernização. Naquele 
período, os gastos de São Paulo com tecnolo-
gia da informação e comunicação represen-
taram quase metade destes gastos no país.

Na média do período 2009 a 2016, a re-
lação gastos com informática/despesa total 
mostra reduzido percentual de 2,4% para o 
JE do país. No caso do TJ-SP, após mostrar 
alta em 2013, quando essas despesas alcan-
çaram 6,7% do total de gastos, voltaram a 
declinar a partir de 2014, situando-se em 3% 
em 2016. Ainda assim, SP posiciona-se em 
terceiro lugar nesse indicador, atrás de Per-
nambuco (3,4%) e Bahia (3,2%).

RELAÇÃO GASTOS COM INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA – EM %

 
Fonte: CNJ.
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Os gráficos abaixo demostram o cus-
to por processos baixados e por sentenças 
e decisões em 2015 e 2016, relativamente ao 
orçamento de cada tribunal. Verifica-se que 
houve um aumento de 7,4% na compara-
ção anual 2016/2015 no custo por processo 
baixado para o TJ do país. Dentre os tribu-
nais de maior porte, São Paulo teve custo de  
R$ 1.557,00 por processo baixado, atrás  

apenas de Rio de Janeiro, com R$ 1.481,00. O 
maior valor por processo baixado na amos-
tra analisada em 2016 foi verificado em Mi-
nas Gerais, com R$ 2.258,00. Na passagem de 
2015 para 2016, o TJ-SP reduziu em -31% o 
custo por sentenças, de R$ 1.989,00 para R$ 
1.375,00. A Justiça Estadual do país mostrou 
declínio de -4,9% no custo por sentenças en-
tre 2015 e 2016. 

Fonte: CNJ.

3.2 – Receitas da Justiça Estadual

A maioria dos órgãos do Estado, inde-
pendentemente do Poder a que pertencem, 
não possui qualquer espécie de arrecadação. 
Mesmo em escala modesta, frente ao Execu-
tivo, o Poder Judiciário, além de consumir, 
também gera receitas que são destinadas ao 
cofre público por meio do caixa do tesouro 
do Estado. O relatório Justiça em Números 
disponibiliza a arrecadação com custas e re-
colhimentos diversos, as receitas decorrentes 

do imposto causa mortis nos inventários e ar-
rolamento e as receitas de execução fiscal. 

As receitas totais da Justiça Estadual do 
país representaram 34,7% do total do total 
das despesas em 2016 e 36,7% na média do 
período 2009 a 2016. Nessa mesma compa-
ração, os percentuais para o TJ-SP foram de 
52,7% e 57,6%, respectivamente. Em 2016, 
apenas para o TJ-RJ essa relação se mostra-
va acima daquela observada para São Paulo, 
com 52,5%. 
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RECEITAS TOTAIS EM RELAÇÃO A DESPESA TOTAL – EM %

Fonte: CNJ.

tais receitas caíram m 28,8% e 61,5%, res-
pectivamente e totalizaram R$ 664 milhões 
em 2016. Apenas Minas Gerais e Pernam-
buco revelaram alta dessas receitas em 2016 
ante 2015. 

ARRECADAÇÃO COM EXECUÇÃO FISCAL – EM R$ MIL

 Já a arrecadação com imposto causa 
mortis representou 10% da despesa total da 
Justiça Estadual em 2016. Para o TJ-RJ tais 
receitas representaram 29,2% das despesas 
em 2016, o mais alto patamar da série depois 

de 2011. Essa relação é menor para os tribu-
nais de menor porte, como Pará e Pernambu-
co, conforme mostra o quadro abaixo. Não 
há dados disponíveis para Goiás e também 
para a Bahia nos 6 últimos anos.

RELAÇÃO ARRECADAÇÃO COM IMPOSTO CAUSA MORTIS E DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA – EM %

Fonte: CNJ.

O quadro abaixo mostra a arrecadação 
com execução fiscal, que somou R$ 3,044 bi-
lhões na Justiça Estadual do país em 2016. 
Tais receitas exibiram crescimento real de 
18,5% entre 2009 e 2016, mas declinaram 
39% na comparação com 2015. Para o TJ-SP, 
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Já arrecadação com custas e emolu-
mentos seguiu tendência oposta, revelan-
do alta a partir de 2012. Para o TJ-SP, essas  

receitas equivaliam a 35% do total da despe-
sa da Justiça em 2016.

ARRECADAÇÃO COM CUSTAS E EMOLUMENTOS EM RELAÇÃO A DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA – EM %

Fonte: CNJ.

3.3 – principais Tendências de 
Despesas e Receitas

•	 A média da despesa da justiça relaci-
onada ao Produto Interno Bruto teve 
crescimento significativo em 2015, pas-
sando de 0,65% para 0,75% - o maior 
nível de toda a série analisada. Tal mo-
vimento certamente diz respeito à que-
da de 3,8% do PIB observada naquele 
ano em contraposição ao aumento de 
mais de 7% real nas despesas da justi-
ça. São Paulo permanece mostrando o 
menor nível de despesa em relação ao 
PIB comparado a outros estados da fe-
deração, de 0,46% na média do período 
2009-2016. Também na relação despesa 
com o número de habitantes, a tendên-
cia tem sido de alta expressiva, com au-
mento de mais de 100% na comparação 

2009-2016, refletindo em grande medi-
da o menor crescimento da população.

•	 As despesas com pessoal tiveram au-
mentos reais significativos nos anos de 
2012 (+12,5%) e 2015 (+7,6%) e repre-
sentaram 88,2% dos gastos da Justiça 
Estadual na média 2009 a 2016. As des-
pesas com capital (investimentos em 
sua maior parte) mostram tendência de 
declínio desde 2012 e foram particular-
mente baixas em 2016.

•	 Em decorrência da atividade jurisdici-
onal, as receitas totais da Justiça Esta-
dual atingiram R$ 16,7% em 2016 e re-
presentaram 34,7% do total do total das 
despesas e 36,7% na média do período 
2009 a 2016. Nessa mesma comparação, 
os percentuais para o TJ-SP foram de 
52,7% e 57,6%, respectivamente.
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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 seis variáveis (dados anuais 
da despesa total da Justiça, dos casos novos, 
dos processos em tramitação, dos magis-
trados, dos servidores, inclusive estagiários 
e terceirizados, e do número de servidores 
da área judiciária.). Este estudo foi atualiza-
do em 2013, onde se definiu como “grande 
porte” São Paulo (score 4,32), Rio de Janeiro 
(1,28), Minas Gerais (1,16), Rio Grande do Sul 
(0,49)5; “médio porte” Bahia (0,25), Pernam-
buco (-0,03), Goiás (-0,14) e Pará (-0,26). Esta 
proporcionalidade será reforçada ao longo 
deste estudo, pois São Paulo, em vários itens 
analisados, mostra números expressivamen-
te superiores aos outros Estados.

Os magistrados estaduais atuam em 
quatro áreas: 1º Grau, 2º Grau, Juizados Espe-
ciais e Turmas Recursais. Os magistrados de 
2º Grau atuam unicamente em sua câmara. 

5 O TJ do Paraná entrou para o grupo de grande porte 
em 2013, com escore de 0,42. Ver Relatório Justiça em 
Números, 2014.

Já os magistrados de 1º Grau, de Juizados Es-
peciais 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. 

Na tabela abaixo podemos observar que 
a quantidade de magistrados no total da Jus-
tiça Estadual passou de 11.163 em 2009 para 
11.658 em 2016, um crescimento de 4,4%.  
Os únicos estados que aumentaram acima 
da variação nacional foram Pará (16,9%), São 
Paulo (9,5%) e Rio Grande do Sul (8,0%). Em 
todos os demais tribunais, a quantidade de 
magistrados cresceu aquém da Justiça Esta-
dual do país ou mostrou diminuição, como 
Bahia (-17,5%), Rio de Janeiro (-8,1%) e Per-
nambuco (-6,5). As participações relativas de 
cada estado no total de cargos de magistra-
dos não revelaram variações significativas.

Análise das Estatísticas  
de Recursos Humanos 

4

TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS

Fonte: CNJ.

VOLTA AO SUMÁRIO
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PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS ESTADOS NO TOTAL DE MAGISTRADOS

Ao observar os quadros abaixo, pode-
mos notar que houve um esforço para criação 
de novos cargos de magistrados em todos os 
estados, com crescimento médio de 8,9% en-
tre 2009 e 2016 para a JE, muito embora, no 
tocante ao provimento dos cargos no mesmo 
período, tenha ocorrido aumento na mesma 
proporção, a saber 8,7%. Apenas o TJ-Pará 
(18,5%), de São Paulo (10,0%) e do Rio Gran-
de do Sul (10,2%) cresceram acima da média 

nesse item. Os demais estados marcaram um 
provimento abaixo da média, com destaque 
para aqueles que exibiram redução da quan-
tidade cargos providos, como Bahia e Rio de 
Janeiro, com -9,1% e -2,3% respectivamente.

A relação de magistrados pela popula-
ção praticamente se manteve estável, tanto 
para a Justiça Estadual do país quanto para a 
amostra analisada.

TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS EXISTENTES

Fonte: CNJ.
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TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS PROVIDOS

Fonte: CNJ.

CarGos proVidos / CarGos eXisTeNTes – ToTal MaGisTrados JusTiça esTadual

ToTal de MaGisTrados / CeM Mil HaBiTaNTes

Fonte: CNJ.

4.1 – magistrados de 2º Grau

Na Justiça de 2º Grau podemos obser-
var que todos os estados em análise incre-
mentaram a quantidade de magistrados na 

comparação 2009-2016. Os tribunais da Bahia 
(151,4%), Goiás (44,4%), Pernambuco (33,3%) 
e São Paulo (23,9%) apresentaram as maiores 
variações, o que por consequência refletiu-se 
na participação relativa desses estados. 
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ToTal de MaGisTrados – 2º Grau

Fonte: CNJ.

ToTal de MaGisTrados suBsTiTuTos de 2º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa dos esTados No ToTal de MaGisTrados – 2º Grau
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A quantidade de cargos existentes de 
magistrados na Justiça de 2º Grau cresceu 
22,1% na Justiça Estadual do país, entre 2009 
e 2016, movimento que foi acompanhado 

por todos estados analisados (com execeção 
do Pará) e, ainda, podemos observar, que 
quase a totalidade dos cargos existentes está 
devidamente provida. 

ToTal CarGos de MaGisTrados eXisTeNTes – 2º Grau

Fonte: CNJ.

ToTal CarGos de MaGisTrados proVidos – 2º Grau

Fonte: CNJ.

CarGos proVidos / CarGos eXisTeNTes – ToTal MaGisTrados do 2º Grau

A proporção de magistrados atuando 
no 2º Grau em relação ao total de magistrados 
de cada estado em análise cresceu 14,3% de 
2009 para 2016. Cabe destaque aos aumentos 
ocorridos nos tribunais da Bahia (204,9%), 

Pernambuco (42,6%), Goiás (39,8%), Rio de 
Janeiro (18,1%) e São Paulo (13,2%). Apenas 
Pará e Rio Grande do Sul mostraram redu-
ção dessa proporção em -14,5% e -6,0%,  
respectivamente.
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ToTal de MaGisTrados 2º Grau / ToTal de MaGisTrados da JusTiça esTadual

4.2 – magistrados de 1º Grau

O total de magistrados no 1º Grau, en-
tre 2009 e 2016, mostrou ligeiro crescimento 
na média do país de 2,1%. Os estados que 
cresceram acima desse percentual foram 

Pará (17,6%), Rio Grande do Sul (9,0%) e São 
Paulo (6,8%). Os demais tribunais obtiveram 
resultados aquém da JE do país, com desta-
que para Bahia que mostrou decréscimo de 
-34,7%. A participação relativa dos estados 
refletiu esse desempenho.

ToTal de MaGisTrados – 1º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa dos esTados No ToTal de MaGisTrados – 1º Grau
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A quantidade de cargos existentes de 
magistrados no 1 º Grau cresceu 5,5% de 2009 
para 2016, com especial destaque para os au-
mentos dos estados de Goiás (23,5%), Pará 
(23%) e São Paulo (7,7%). O provimento dos 
cargos cresceu ligeiramente acima da criação 

dos mesmos e apresentou uma alta de 6,7% 
em igual período. Cabe destaque para a Jus-
tiça Estadual de São Paulo, que aumentou o 
provimento em 31,2% no período, levando 
a relação cargos providos/cargos existentes a 
passar de 74% em 2009 para 77,6% em 2016. 

ToTal CarGos de MaGisTrados eXisTeNTes – 1º Grau

Fonte: CNJ.

ToTal CarGos de MaGisTrados proVidos – 1º Grau

Fonte: CNJ.

CarGos proVidos / CarGos eXisTeNTes – ToTal MaGisTrados do 1º Grau
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Entre 2009 e 2016, o provimento dos 
cargos de magistrados com atuação exclusi-
va no 1º Grau cresceu 13% para JE do país, 
puxado por São Paulo que apresentou um 
acréscimo de 67% no período, elevando a 
média nacional para cima. Cumpre destacar 

que a grande maioria dos juízes de 1º Grau 
em São Paulo acumula outras atuações, em 
regra nos Juizados Especiais e Colégios Re-
cursais, embora já existam muitas varas es-
pecializadas para essa competência.

ToTal de CarGos de MaGisTrados proVidos CoM aTuação eXClusiVa – 1º Grau

Fonte: CNJ.

Em 2016, os magistrados de 1º Grau re-
presentavam 75,7% do total de magistrados 

da Justiça Estadual. Em São Paulo, tal propor-
ção se assemelha a média do país, com 78,5%.

ToTal de MaGisTrados de 1º Grau / ToTal de MaGisTrados da JusTiça esTadual

4.3 – magistrados de Juizados   
 Especiais

O total de magistrados nos juizados 
especiais mostrou um discreto decrésci-
mo (-2,3%) no global da Justiça Estadual de 
2009 para 2016. Bahia (-45,7%), Pernambuco 
(-31,4%), Rio de Janeiro (-22,6%), São Paulo 

(-19,7%) e Rio Grande do Sul (-0,9%) foram 
os estados que apresentaram resultados ne-
gativos. Minas Gerais (24,5%) e Pará (17,2%) 
se destacam como as únicas altas.

A participação relativa de cada estado 
reflete os desempenhos que verificamos aci-
ma, assim, entre 2009 e 2016, São Paulo cai de 
31 % para 25,5% e Minas Gerais sai de 10,7% 
para 13,7%.
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TOTAL DE MAGISTRADOS – JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS ESTADOS NO TOTAL DE MAGISTRADOS – JUIZADOS ESPECIAIS

Nota-se um esforço na criação de cargos 
nos Juizados Especiais, quando observamos 
o período 2009 a 2016, resultando em um au-
mento de 19,9% no total da Justiça Estadual. 
O Rio Grande do Sul desponta como o tri-
bunal que mais cargos criou nessa categoria, 
aumentando o número de magistrados em 
168,2%. São Paulo criou 10 novos cargos no 
período e mostrou uma variação de 7,7%.

O provimento de cargos de magis-
trados com atuação exclusiva nos Juizados  
Especiais cresceu 8,6%, de 2009 para 2016. 
Bahia, Pará e São Paulo mostraram resulta-
dos positivos acima da média, com 53,1%, 
19% e 16,3% respectivamente.

TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS EXISTENTES – JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.
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TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS PROVIDOS COM ATUAÇÃO EXCLUSIVA – JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

CarGos proVidos / CarGos eXisTeNTes – JuiZados espeCiais

A proporção de magistrados que atuam 
nos Juizados Especiais face ao total de ma-
gistrados da Justiça Estadual atingiu 23,6% 
em 2016 para a Justiça Estadual do país. Em 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Pau-
lo essa relação é maior com 38,3%, 27,6% e 
27,1% respectivamente.

ToTal de MaGisTrados dos JuiZados espeCiais / ToTal de MaGisTrados da JusTiça esTadual
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4.4 – magistrados de Turmas  
 Recursais

A quantidade magistrados atuando nas 
Turmas Recursais, de 2009 para 2016, mos-
trou uma variação negativa de -8,5%. Em 
São Paulo houve um crescimento da ordem 
de 13,5%. Cabe registro para o desempenho 
da Bahia (20%) e Rio Grande do Sul do Sul 
(140%), ambos bem acima da média nacio-
nal, assim como Minas Gerais (-51,4%), Pará 

(-37,5%) e Pernambuco (-23,8%), denotando 
forte queda.

A participação relativa de cada um dos 
estados, por consequência, mostrou expres-
sivas modificações, como São Paulo que em 
2009 contabilizava 46,3%, passando para 
57,1% em 2016 e o Rio Grande do Sul, que 
no mesmo comparativo deslocou-se de 0,7% 
para 1,7%. Por outro lado, a Justiça Estadual 
de Minas Gerais passou de 23,1% para 12,2%.

TOTAL DE MAGISTRADOS – TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS ESTADOS NO TOTAL DE MAGISTRADOS – TURMAS RECURSAIS
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ToTal de MaGisTrados das TurMas reCursais / ToTal de MaGisTrados da JusTiça esTadual

Os poucos cargos de magistrados pro-
vidos com atuação exclusiva nas Turmas 

Recursais, cresceram 108,2% no período de 
2009 a 2016.

TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS PROVIDOS COM A ATUAÇÃO EXCLUSIVA – TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

4.5 – Servidores

O número de servidores em atividade 
nas diversas instâncias da Justiça Estadual, 
entre 2009 e 2016, cresceu 28,3%. Quase todos  

os tribunais mostraram alta no total de ser-
vidores, com destaque na amostra analisada 
para Goiás, cujo efetivo cresceu 82,2% entre 
2009 e 2016 e Pará (67,4%). São Paulo teve um 
aumento de 21,5%.

TOTAL DE SERVIDORES

Fonte: CNJ.
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O quadro abaixo mostra a variação ano 
a ano do número de servidores na Justiça 
Estadual. Em São Paulo, o maior acréscimo 

ocorreu em 2012 comparativamente a 2011, 
com alta de 12,2%, o que influenciou a varia-
ção observada para a JE do país no período.

TOTAL DE SERVIDORES – VARIAÇÃO % ANUAL

No tocante a participação relativa de 
cada estado na quantidade de servidores 
podemos observar que os grandes tribunais 
diminuíram suas participações. São Paulo  

passou de 25,3% em 2009 para 24% em 2016, 
Rio de Janeiro de 11,3% para 9% e Minas Ge-
rais de 10,3% para 9,7%. 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS ESTADOS NO TOTAL DE SERVIDORES

No período em análise, a quantida-
de de servidores por magistrado exibiu um 
crescimento de 22,9% para a Justiça Esta-
dual nacional. O aumento dessa relação foi  

superior à média do país em Goiás (76,3%), 
Pernambuco (44,2%) e Pará (43,2%). Já em 
São Paulo a relação cresceu 11%.



ANáLISE DAS ESTATíSTIcAS DE REcURSOS HUMANOS  41

serVidores / MaGisTrados

4.6 – Tendências em Recursos 
Humanos

•	  A quantidade de magistrados no total 
da Justiça Estadual passou de 11.163 
em 2009 para 11.658 em 2016, um cres-
cimento de 4,4%. Nesse último ano, o 
total de cargos providos era de 12.392 
para um número de 15.939 de cargos 
criados por lei. Em São Paulo, eram 
2.735 cargos providos para 3.383 de 
cargos existentes, indicando 648 cargos 

vagos.  Desde 2013 que o percentual de 
cargos vagos vem decrescendo em São 
Paulo, passando de 28% para 19% do 
total existente. 

•	 O total de servidores era de 289 mil em 
2016, 28% acima de 2009. Desse total, 
140,7 mil estavam lotados na área ju-
diciária. Cerca de 24% do total de ser-
vidores eram do tribunal de São Paulo, 
cuja alta foi menor comparativamente 
ao país (21,5%).
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5.1 – Casos Novos

Os casos novos que ingressaram anual-
mente na Justiça Estadual totalizaram 19,8 
milhões em 2016 e cresceram 11,4% comparati-
vamente a 2009. Essa elevação na quantidade 
de ingressos de casos foi mais forte na Bahia 
(65%) Goiás (50,8%), Pernambuco (28,6%), 
Minas Gerais (20,3%), e Pará (15,1%). Já para 
Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Rio de Janeiro houve declínio no in-
gresso, a saber, -16,9%, -4,2% e -0,6% respec-
tivamente, no mesmo período. A participa-
ção relativa de cada estado reflete essas di-
ferenças, São Paulo que tinha 30% no início 
do período cai para 26% no final do período 
em análise. 

Na comparação entre 2015 e 2016, o 
total do país aumentou 1,8%, após mostrar 
queda por dois anos consecutivos. Pernam-
buco e São Paulo tiveram aumentos acima 
da JE do país, com 18,2% e 8,8% respecti-
vamente entre 2015 e 2016. Para a Justiça  

principais Aspectos  
da Litigiosidade 

5

Estadual de São Paulo, esse acréscimo anual 
foi o maior desde 2012.

O volume de casos novos que ingressam 
no sistema ano a ano não obedece um padrão, 
podemos observar que a variação foi negativa 
em 2009 (-4,8%) e 2010 (-1,5%), e sobe em 2011 
(6,2%), 2012 (6,9%) e 2013 (3,9%), voltando 
a cair em 2014 (-1,3%) e 2015 (4,1%) para de 
novo aumentar em 2016 (1,8%).

O ritmo de ingressos de casos nas diver-
sas instâncias da Justiça Estadual não foi uni-
forme. No período de 2009 a 2016, notou-se  
crescimento de 33,8% no 2º Grau, ao pas-
so que no 1º Grau o volume ingressado em 
2016 foi 1,4% acima de 2009, nos Juizados 
Especiais houve um crescimento de 23,6% e 
nas Turmas Recursais observa-se um aumen-
to expressivo de 82,8%. Com exceção do 1º 
Grau, todas as demais instâncias mostraram 
crescimento expressivo, porém como o volu-
me de casos no 1º Grau é proporcionalmente 
maior, seu desempenho puxa a média desse 
indicador para baixo. 

TOTAL DE CASOS NOVOS

Fonte: CNJ.

VOLTA AO SUMÁRIO
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VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DE CASOS NOVOS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO TOTAL DE CASOS NOVOS

Fonte: CNJ.

A quantidade de casos novos por ma-
gistrado foi de 1553 em 2016, com cresci-
mento de 3% no total da Justiça Estadual, 
comparativamente a 2009. Os estados 
acima da média foram: Bahia (109,7%), 
Goiás (45,4%), Pernambuco (35,7%), Pará 
(19,5%), Minas Gerais (12,4%) e Rio de Ja-
neiro (6,8%). Ficaram abaixo da JE do país 

os tribunais do Rio Grande do Sul (-23,4%) 
e São Paulo (-20,8%).

Para Justiça Estadual de São Paulo, de 
2009 para 2016, houve uma redução no vo-
lume de ingressos de casos novos e quanti-
dade de juízes cresceu, o que se reflete numa 
queda da proporção de casos novos por  
magistrado.

De acordo com relatório do CEPEJ (2014, consultar Referências), para 35 países pes-
quisados, todos os casos tratados, os tribunais de primeira instância geralmente foram 
capazes de resolver um número um pouco maior do que os recebidos em 2014. Em 
média, os tribunais receberam 9,5 casos “outros que não casos criminais” e 2,7 casos cri-
minais por cada 100 habitantes. Em 2014, os casos criminais representavam, em média, 
26% do volume total de casos recebidos, casos litigiosos civis e comerciais 32%, casos 
administrativos 5% e 36% não litigiosos e outros 11%. Os tribunais de primeira ins-
tância receberam em média 2,7 casos litigiosos civis por 100 habitantes em 2014 e con-
seguiram resolver a mesma quantidade de casos durante o ano. Entretanto, em uma 
avaliação mais longa, os dados coletados em 2010, 2012 e 2014 mostram, em média, um 
aumento no número de casos pendentes, 6% em 2010-2012 e 8% em 2012-2014.
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Casos NoVos / MaGisTrados

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DE CASOS NOVOS POR MAGISTRADO

Fonte: CNJ.

5.1.1 – Casos Novos – 2º Grau

A quantidade de casos novos que in-
gressaram no 2º Grau da Justiça Estadual to-
talizou 2,4 milhões em 2016. No período 2009 
a 2016 houve crescimento de 33,8%. Ficaram 
acima da média Pará (231,4%), Bahia (92,2%), 
Pernambuco (87,9%), Minas Gerais (42,1%) e 
São Paulo (52,2%). E aquém da média ficaram  

os resultados do Rio de Janeiro (6,7%), Goiás 
(17,5%), e Rio Grande do Sul (-19,7%). A par-
ticipação relativa de cada estado refletiu es-
sas diferenças nos ingressos, sendo que mu-
danças mais expressivas foram do Rio Gran-
de Sul que detinha 22,1% em 2009 caindo 
para 13,2% em 2016 e São Paulo que elevou 
sua fatia de 31,5% para 35,8. 
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ToTal de Casos NoVos No 2º Grau

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual No ToTal de Casos NoVos 2º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa No ToTal de Casos NoVos 2º Grau

Fonte: CNJ.

A proporção de casos novos por magis-
trado no 2º Grau da Justiça Estadual, de 2009 
para 2016, mostrou um acréscimo de 12%. 
Foram 1.394 casos novos por magistrado nes-
sa instância em 2016. Essa variação foi maior 

que a média no Pará (231,4%), Pernambuco 
(40,9%), Minas Gerais (33,2%) e São Paulo 
(22,8%). Os demais estados registraram re-
sultados negativos.
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Casos NoVos / MaGisTrados do 2º Grau

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual No ToTal de Casos NoVos por MaGisTrados do 2º Grau

Fonte: CNJ.

5.1.2 – Casos Novos – 1º Grau

Ingressaram no 1º Grau da Justiça Es-
tadual do país 11,7 milhões de novos casos 
em 2016, com crescimento de 1,6% ante 
2015, após dois anos consecutivos de que-
da. Na comparação 2009/2016, a quantidade 
anual de casos novos cresceu em 1,4%. Fica-
ram aquém da média nesse comparativo, o 
Rio Grande do Sul (-27,9%), Rio de Janeiro 
(-13,8%) e São Paulo (-7,1%). De outro lado 
mostraram resultados acima da média os  

seguintes estados: Pernambuco (33,2%), 
Bahia (19,9%), Minas Gerais (13,4%), Goiás 
(12,7%) e Pará (1,8%). 

A participação relativa de cada estado 
refletiu os desempenhos comentados aci-
ma, de tal forma que São Paulo que detinha 
33,5% do total do país em 2009 passou para 
30,7% em 2016, bem como o Rio Grande do 
Sul que foi de 8,3% para 5,9%. Os demais es-
tados não mostram variações significativas 
nesse tópico. 
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ToTal de Casos NoVos No 1º Grau*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

Variação perCeNTual No ToTal de Casos NoVos 1º Grau

Fonte: CNJ.

Variação relaTiVa No ToTal de Casos NoVos 1º Grau

Fonte: CNJ.

O número de casos novos por magistra-
do do 1º Grau da Justiça Estadual era de 1253 
em 2009, passando para 1178 em 2016, uma 
variação negativa de -6%. Rio Grande do Sul 

(-33,1%), São Paulo (-22,7%) e Rio de Janeiro 
(-2,7%) e Minas Gerais (-2,4 %) foram deter-
minantes para composição deste resultado, os 
demais estados pontuaram acima da média. 
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No 1º Grau, o estado de São Paulo, mos-
trou uma diminuição da quantidade de casos 
novos de -7,1% de 2009 para 2016 e um aumento  

de magistrados de 6,8%, o que resultou na que-
da da proporção de casos por magistrados de 
-22,7%.

Casos NoVos / MaGisTrados do 1º Grau

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual No ToTal de Casos NoVos por MaGisTrados do 1º Grau

Fonte: CNJ.

5.1.3 – Casos Novos – Juizados  
     Especiais

A quantidade de casos novos que in-
gressaram no Juizados Especiais da Justi-
ça Estadual do país cresceu 23,6%, quando 
comparamos 2009 com 2016. Os estados que 
pontuaram acima da média foram: Bahia 
(179,8%), Goiás (178,3%) e Pará (30,7%). Por 

outro lado, ficaram abaixo da média: Minas 
Gerais (21,4%), Rio de Janeiro (20,5%), Per-
nambuco (-0,6%), Rio Grande do Sul (0,7%) 
e São Paulo (-26,8%). 

A participação relativa de cada estado 
vai refletir os resultados acima vistos, assim 
São Paulo que em 2009 detinha uma fatia de 
21% do total de casos fechou 2016 com 12,5%.
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TOTAL DE CASOS NOVOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DE CASOS NOVOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO TOTAL DE CASOS NOVOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

A relação de casos novos por magis-
trados nos Juizados Especiais, de 2009 para 
2016, variou em 23,3% na Justiça Estadual. 
Essa proporção cresceu mais fortemente na 

Bahia (477%) e Goiás (176,4%). São Paulo 
marcou, no mesmo período, uma redução 
de -22,2%. 
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Casos NoVos / MaGisTrados Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DE CASOS NOVOS POR MAGISTRADOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

5.1.4 – Casos Novos – Turmas 
Recursais

O volume de ingresso anual de casos 
novos nas Turmas Recursais da Justiça Es-
tadual cresceu em 82,8% de 2009 para 2016. 
Contribuíram para esse crescimento, com 
resultados acima média nacional, os seguin-
tes estados: Goiás (524,2%), Bahia (287,2%), 
Pernambuco (121,1%), Minas Gerais (99,9%) 

e Pará (97,5%). Ficaram abaixo da variação 
nacional, Rio Grande do Sul com 75%, Rio de 
Janeiro com 26,9% e São Paulo, com -14,2%, 
puxando a média para baixo.

Como consequência do forte cresci-
mento na quantidade de ingressos na maio-
ria dos estados e de sua redução em São 
Paulo, o TJ-SP teve sua participação relativa 
reduzida pela metade, de 32% para 15%. 
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TOTAL DE CASOS NOVOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DE CASOS NOVOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO TOTAL DE CASOS NOVOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.
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Casos NoVos / MaGisTrados Nas TurMas reCursais

Fonte: CNJ.

5.2 – Casos pendentes de Baixa

O estoque de casos pendentes de baixa 
no total da Justiça Estadual era de quase 49,5 
milhões em 2009 e foi crescendo ano a ano e 
atingiu 63 milhões em 2016, marcando uma 
variação de 19,4% no período. Os casos pen-
dentes são todos os que nunca receberam 
movimento de baixa, em cada uma das fa-
ses analisadas. Podem existir situações em 
que autos já baixados retornam à tramitação 
sem figurar como caso novo. São os casos de 
sentenças anuladas na instância superior, 

de remessas e retornos de autos. Os estados 
que tiveram altas mais expressivas foram 
Bahia (124%), Rio de Janeiro (35,4%), Minas 
Gerais (32,5%), Goiás (32,3%) e Pará (30,1%). 
Conseguiram reduzir seus estoques os esta-
dos de Pernambuco (-16,1%) e Rio Grande 
do Sul (-13,1%). São Paulo mostrou uma 
variação de 20%, mas podemos observar 
que o ritmo de crescimento ao longo do 
período foi decrescente. A participação rela-
tiva de cada estado não registrou mudanças 
significativas.

ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa

Fonte: CNJ.
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Variação perCeNTual No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa

Fonte: CNJ.

A relação de casos pendentes de baixa 
por magistrado no global da Justiça Estadual 
reflete o forte aumento do estoque. Dessa 
forma, a relação que era de 4.428 em 2009 
passou para 5.412 em 2016, um aumento 
de 22,2%. Cabe destacar a forte alta nos se-
guintes estados: Bahia (172%), Rio de Janeiro  

(47%), Minas Gerais (31%) e Goiás (28%). 
Conseguiram uma redução na relação tri-
bunais de Pernambuco e Rio Grande do Sul, 
com -10% e -19%, respectivamente. Já em 
São Paulo houve uma variação de 9,6%, com 
um registro em 2016 de 7.805 casos penden-
tes de baixa por magistrado. 
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Casos peNdeNTe de BaiXa / MaGisTrado

Fonte: CNJ.

A relação de casos pendentes de baixa 
e casos novos que ingressaram no âmbito 
na Justiça Estadual de 2009 para 2016 mar-
cou uma alta de 15%. Acima da média estão 

São Paulo (25%), Rio de Janeiro e Bahia, am-
bos com variação positiva 36%. Marcaram 
uma redução nesse indicador: Pernambuco 
(-35%) e Goiás (-12%).

Casos peNdeNTes de BaiXa / Casos NoVos

Fonte: CNJ.

5.2.1 – Casos pendentes de Baixa –  
    2º Grau

Os casos pendentes de baixa no 2º 
Grau da Justiça Estadual do país cresceram 
37,8% de 2009 para 2016. Todos os estados 
em analise pontuaram resultados acima da 
média, com exceção de São Paulo, que mos-
trou redução de 19,8%. Cabe destaque para 

as expressivas altas do Pará (399,1%), Bahia 
(322,8 %) e Goiás (189,8%). Apesar da queda 
na comparação com 2009, na JE de São Paulo 
houve aumento de cerca de 95% na compa-
ração 2015/2016 nos casos pendentes de bai-
xa. Ainda assim, o declínio da pendência nos 
anos anteriores levou o tribunal de SP a uma 
redução da participação relativa no total do 
país, de 46,5% em 2009 para 27% em 2016. 



PRINcIPAIS ASPEcTOS DA LITIgIOSIDADE   55

ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa No 2º Grau

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa No 2º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa No ToTal de Casos peNTedeNTes de BaiXa No 2º Grau

Fonte: CNJ. 
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5.2.3 – Casos pendentes de Baixa – 
1º Grau

Os casos pendentes de baixa no 1º Grau 
da Justiça Estadual somaram 53,5 milhões em 
2016 e cresceram 1,3% na comparação com 
2015 e 24,6% de 2009 para 2016. No período 
de 7 anos, houve um incremento de quase 10 
milhões de casos. Tão somente dois estados 
conseguiram redução, a saber Pernambuco 
com -18,8% e Rio Grande do Sul com -16,6%. 

Os demais estados mostraram aumentos nos 
estoques superiores à média nacional, com 
destaque para o resultado pontuado pela 
Bahia de 82,4%. São Paulo marcou 24,3% de 
variação, com acréscimo de 3,6 milhões de 
casos em 2016 ante 2009. Observa-se que esse 
aumento substancial se deu basicamente de 
2009 para 2010, quando o estoque cresceu em 
15,7%. A participação relativa de São Paulo 
se manteve estável a partir de 2010, na faixa 
de 34% do total. 

ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa No 1º Grau*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

Variação perCeNTual No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa No 1º Grau

Fonte: CNJ. 
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parTiCipação relaTiVa No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa No 1º Grau

Fonte: CNJ. 

Na fase de conhecimento, os casos pen-
dentes de baixa no 1º Grau da Justiça Esta-
dual cresceram 12,8% quando comparamos 
2009 com 2016. Os estados que obtiveram re-
dução no estoque foram: Rio Grande do Sul, 
Pernambuco e São Paulo, com -24,9%, -19,3% 
e -6%, respectivamente. Os demais estados 
pontuaram crescimento superiores à média 
nacional. São Paulo mostrou um crescimen-
to contínuo de 2009 até 2013, teve uma forte 
queda em 2014, voltando a subir em 2015. 
Assim sua participação relativa que era pró-
xima de 30% até 2013 cai para 23% nos anos 
subsequentes.

Na fase de execução, os casos penden-
tes de baixa no 1º grau da Justiça Estadual 
cresceram 33,8% de 2009 para 2016. Pernam-
buco, Rio Grande do Sul e Pará obtiveram 
redução nos seus estoques de -18,5%, -6,6% 
e -2,8%, respectivamente. Por outro lado, os 
estados que puxaram a média para cima fo-
ram: Bahia (258,7%), São Paulo (40,5%), e Rio 
de Janeiro (40,5%). Por consequência, a par-
ticipação relativa da Bahia quase triplicou e a 
de Pernambuco e Rio Grande do Sul mostra-
ram quedas. 

ToTal de Casos de CoNHeCiMeNTo peNdeNTes de BaiXa No 1º Grau*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais
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Variação perCeNTual de Casos de CoNHeCiMeNTo peNdeNTes de BaiXa No 1º Grau

Fonte: CNJ. 

parTiCipação relaTiVa de Casos de CoNHeCiMeNTo peNdeNTes de BaiXa No 1º Grau

Fonte: CNJ. 

ToTal de Casos de eXeCução peNdeNTes de BaiXa No 1º Grau*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais
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Variação perCeNTual de Casos de eXeCução peNdeNTes de BaiXa No 1º Grau

Fonte: CNJ. 

parTiCipação relaTiVa de Casos de eXeCução peNdeNTes de BaiXa No 1º Grau

Fonte: CNJ. 

5.2.4 – Casos pendentes de Baixa –  
     Juizados Especiais

Os casos pendentes de baixa nos Jui-
zados Especiais da Justiça Estadual do país 
subiram em 41,5% de 2009 para 2016. Os es-
tados que apresentaram resultados acima da 
média foram: Bahia (294,1%), Goiás (120,6 %),  

Pará (85%) e Minas Gerais (55%). Já os es-
tados que obtiveram redução nos seus es-
toques foram: Rio Grande do Sul do Sul 
(-20,2%), São Paulo (-6,6%) e Pernambuco 
(-1,1%). Assim a participação relativa da Ba-
hia que era 4,8% em 2009 passou para 18,1% 
e São Paulo no mesmo intervalo passou de 
27,4% para 18,1%. 
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ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ.

Os casos pendentes, na fase de conhe-
cimento, nos Juizados Especiais da Justiça 
Estadual cresceram em 32,1% de 2009 para 
2016. Os estados que cresceram acima da 

média foram: Bahia (303,2%), Goiás (140,6%), 
Pará (104,1%) e Minas Gerais (48,1%). São 
Paulo mostrou decréscimo de 29,7%.
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ToTal de Casos de CoNHeCiMeNTo peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual de Casos de CoNHeCiMeNTo peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. 

parTiCipação relaTiVa de Casos de CoNHeCiMeNTo peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. 

Os casos pendentes de baixa, na fase 
de execução nos Juizados Especiais da Jus-
tiça Estadual mostraram um significativo 
aumento de 133,8% de 2009 para 2016, com 
destaque para o resultado de Pernambuco 

com um crescimento de 1.636,1%. São Paulo 
não teve os dados deste quesito relativos ao 
ano de 2009 publicados pelo CNJ o que pre-
judica a analise deste tópico.
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ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. 

Variação perCeNTual de Casos de eXeCução peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. 

parTiCipação relaTiVa de Casos de eXeCução peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. 

5.2.5 – Casos pendentes de Baixa –  
     Turmas Recursais

Os casos pendentes nas Turmas Recur-
sais da Justiça Estadual mostraram um forte 
aumento de 288,4 % de 2009 para 2016. Os 
dados da JE da Bahia, Pernambuco e Goiás 

parecem revelar algum problema, ficando, 
portanto, fora da análise. Mostraram um 
crescimento menor que a média, a JE do Rio 
de Janeiro, com 103%, Rio Grande do Sul 
(182,9%), Minas Gerais (67%) e São Paulo, 
com 17,6%. Em função dessas variações tão 
expressivas, a participação relativa dos estados 



PRINcIPAIS ASPEcTOS DA LITIgIOSIDADE   63

se alterou bastante, como exemplo, a Bahia 
que detinha 0,5% em 2009 terminou 2016 
com 32,8% e, por outro lado São Paulo que 

marcava 46,5% em 2009 reduziu para 14,1% 
em 2016. 

ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa Nas TurMas reCursais

Fonte: CNJ. 

Variação perCeNTual No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa Nas TurMas reCursais

Fonte: CNJ. 

parTiCipação relaTiVa No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa Nas TurMas reCursais

 
Fonte: CNJ. 



64  PANORAMA DO DESEMPENHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (2015- 2016)

5.3 – Carga de Trabalho

A carga de trabalho é obtida como re-
sultado da soma de casos novos, recursos 
internos, e incidentes de execução (novos 
e pendentes) dividida pela quantidade de 
magistrados. Esse cálculo tem apresentado 
valores maiores ano a ano, e marcou uma 
variação de 19,7% de 2009 para 2016 para 

a Justiça Estadual do país. Apenas os esta-
dos de Pernambuco e do Rio Grande do Sul 
mostraram variações negativas, de -2,1% e 
-14,7%, respectivamente. Já São Paulo e Pará 
cresceram abaixo da média, com a mesmas 
variações positivas de 5,1%. Os demais tri-
bunais apresentaram crescimento acima da 
média nacional.

CarGa de TraBalHo ToTal

Fonte: CNJ. 

5.3.1 – Carga de Trabalho – 2º Grau

A carga de trabalho no 2 º Grau da Jus-
tiça Estadual mostrou uma variação de 13,7 
% de 2009 para 2016. Apenas três estados re-
gistraram resultados menores que a média, 

a saber, Rio de Janeiro com crescimento de 
7,4%, Rio Grande do Sul com uma ligeira 
alta de 0,7% e São Paulo com um decréscimo 
de -7,9%. Os demais estados pontuaram ele-
vações acima da média, com destaque para 
Pará, com 304,6% e Minas Gerais, com 52,5%.

CarGa de TraBalHo do 2º Grau

Fonte: CNJ. 
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Os recursos internos no 2 º Grau da 
Justiça Estadual cresceram em 33,2% de 2009 
para 2016. Cabe destacar as expressivas ele-
vações de três estados: Bahia com 201,6%, 
Pará com 117,3% e, sobretudo, São Paulo 
com 91,4%. Essas altas substancias foram  

compensadas pelo resultado negativo de 
Goiás (-32,8%) e Rio Grande do Sul (-26,7%) 
e, pelo fato de que o Rio de Janeiro não di-
vulgou esse dado, assim a média cresceu me-
nos do que o esperado.

Fonte: CNJ. 

Variação perCeNTual dos reCursos iNTerNos de 2º Grau

5.3.2 – Carga de Trabalho – 1º Grau

A carga de trabalho no 1º Grau da Justi-
ça Estadual cresceu 18,4% de 2009 para 2016. 
Os estados que marcaram resultados acima 
da média foram: Bahia, Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais, com 150,1%, 49,5% e 23,2% res-
pectivamente. Os demais estados obtiveram 
marcas aquém da média. São Paulo registrou 
um crescimento de 10,2%.

Na fase de conhecimento do 1º Grau da 
Justiça Estadual observamos um crescimen-
to de 8,7% da carga de trabalho entre 2009 e 
2016. Já na fase de execução da mesma ins-
tância e no mesmo período, a variação foi de 
27,5%. O estado de São Paulo mostrou uma 
queda de -9,2% na fase de conhecimento e 
uma alta de 22,4% na fase de execução.
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CarGa de TraBalHo do 1º Grau*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

CarGa de TraBalHo do 1º Grau Fase de CoNHeCiMeNTo*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

CarGa de TraBalHo do 1º Grau Fase de eXeCução*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

5.3.3 – Carga de Trabalho –  
     Juizados Especiais

A carga de trabalho dos Juizados Espe-
ciais da Justiça Estadual mostrou uma eleva-
ção de 37,7% de 2009 para 2016. Contribuíram 

para o crescimento da média os resultados 
dos seguintes estados: Bahia, com 297%, 
Goiás, com 91,2%, Pernambuco com 71,4% e 
Rio de Janeiro (68,4%). 

Na fase de conhecimento, a carga de 
trabalho nos Juizados especiais cresceu 29,1% 
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no mesmo período. Cabe ressaltar as altas da 
Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco e do 
Pará, de 310,4%, 97,5%, 67,9%, 40,5% e 39,7%, 
respectivamente. De outro lado, conseguiram 
reduzir a carga os tribunais do Rio Grande do 
Sul com -13,3 % e São Paulo com -10,4%.

Na fase de execuções, de 2009 para 
2016, a carga de trabalho aumentou em 

56,1%. Nesta fase as maiores altas registradas 
foram da Bahia com 118,5%, Rio de Janeiro 
com 75,4%, Rio Grande do Sul com 60,8% e 
Goiás com 58,4%. A baixa mais expressiva foi 
do Pará de -47,5%. São Paulo não divulgou 
os dados de 2009 e 2010 assim não temos a 
variação no período.

CarGa de TraBalHo dos luiZados espeCiais

Fonte: CNJ.

CarGa de TraBalHo dos JuiZados espeCiais Frase de CoNHeCiMeNTo

Fonte: CNJ.

CarGa de TraBalHo dos JuiZados espeCiais Fase de eXeCução

Fonte: CNJ.
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5.3.4 – Carga de Trabalho – Turmas  
      Recursais 

A carga de trabalho nas Turmas Recur-
sais da Justiça Estadual, de 2009 a 2016, re-
gistrou fortes oscilações, a começar da média 

nacional de 203,5%. Os estados nos quais a 
carga de trabalho mais cresceu foram: Bahia 
com 1.666,2%, Goiás com 461%, Pernambuco 
com 266,8% e Minas Gerais com 265,9%. São 
Paulo apresentou uma variação de 21,3%.

CarGa de TraBalHo das TurMas reCursais

Fonte: CNJ.

5.4 – Decisões e Sentenças

A quantidade de sentenças produzidas 
no total da Justiça Estadual em 2009 foi de 
17,5 milhões e passou para 22 milhões em 2016, 
com aumento de 26,7%. Pontuaram um cres-
cimento maior que a média os tribunais da 

Bahia, Minas Gerais e São Paulo com 87,4%, 
35,9%, e 26,8% respectivamente. Os demais 
estados marcaram crescimento abaixo da 
média ou decréscimos. A participação relati-
va dos estados reflete tais resultados, sem va-
riações relevantes. São Paulo, por exemplo, 
manteve sua fatia em torno de 35%.

TOTAL DE SENTENÇAS

Fonte: CNJ.
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VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DAS SENTENÇAS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO TOTAL DE SENTENÇAS

Fonte: CNJ.

Em 2016, a JE do país mostrou uma 
quantidade de 1.900 sentenças por magistra-
do. Em São Paulo, essa relação foi de quase 
3.000 em igual período. A quantidade de sen-
tenças e decisões terminativas de processo 
pelo total de magistrados, quando compara-
do 2009 com 2016, mostrou um crescimento 
de 21,3% na média nacional. Os estados que 

marcaram crescimento acima da média fo-
ram: Bahia (127,2%), Rio de Janeiro (36,7%) 
e Minas Gerais (34,5%). Os demais estados 
mostraram resultados abaixo da média, com 
destaque para forte queda pontuada no Pará, 
de -62,6%. O TJ de São Paulo marcou um 
crescimento, de 2009 para 2016, de 15,8%. 
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SENTENÇAS POR MAGISTRADO

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL DE SENTENÇAS POR MAGISTRADOS

Fonte: CNJ.

5.4.1 – Decisões – 2º Grau

As decisões que põe fim à relação pro-
cessual no global do 2º Grau da Justiça Esta-
dual eram em 2009 de 1,66 milhões e passaram 

para 2,39 milhões em 2016, um crescimento de 
43,9%. O desempenho do TJ de São Paulo 
foi determinante nesse esforço pois cresceu 
50,3%, de tal forma que a sua participação 
relativa passou de 32,2% para 33,8%. 

deCisÕes Que pÕeM FiM À relação proCessual No 2º Grau

Fonte: CNJ.
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Variação perCeNTual das deCisÕes Que pÕeM FiM À relação proCessual No 2º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa Nas deCisÕes Que pÕeM FiM À relação proCessual No 2º Grau

Fonte: CNJ.

5.4.2 – Sentenças – 1 º Grau

A quantidade de sentenças proferi-
das no 1º Grau da Justiça Estadual, de 2009 
para 2016, mostrou uma alta de 15,1%. Os 
estados que ficaram acima da média foram: 
Minas Gerais (31,4%), São Paulo (25,6%) e 

Pernambuco (20,8%). Aquém da média fica-
ram o Pará com -67,6%, Goiás com -26,9%, 
Rio Grande do Sul com -4,5%, Rio de Janeiro 
com 5,1% e Bahia com 7,8%. A participação 
relativa de São Paulo que era de 38,9 % em 
2009 subiu para 42,3% em 2016.

seNTeNças de 1º Grau*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais 
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Variação perCeNTual das seNTeNças de 1º Grau

Fonte: CNJ. 

parTiCipação relaTiVa das seNTeNças de 1º Grau

Fonte: CNJ. 

As sentenças na fase de conhecimento 
do 1º Grau da Justiça Estadual, de 2009 para 
2016, marcaram um aumento de 29,2%. As 
maiores altas ficaram com São Paulo (84,7%) 
e Minas Gerais (49,7%). Os demais estados 
mostram resultados aquém da média, com 
destaque para o Pará com -52,7% e Rio de Ja-
neiro, com -36,2%.

Na fase de execução, a quantidade de 
sentenças do 1º Grau, de 2009 para 2016, caí-
ram em -7,6%. Esse desempenho foi forte-
mente influenciado por São Paulo que mos-
trou uma queda de -32,9%.
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seNTeNças de 1º Grau Fase de CoNHeCiMeNTo*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

Variação perCeNTual Nas seNTeNças de 1º Grau Fase de CoNHeCiMeNTo

Fonte: CNJ. 

seNTeNças de 1º Grau Fase de eXeCução

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais
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Variação perCeNTual Nas seNTeNças de 1º Grau Fase de eXeCução

Fonte: CNJ.

5.4.3 – Sentenças – Juizados  
     Especiais

A quantidade de sentenças dos Juizados 
Especiais da Justiça Estadual cresceu 43% de 

2009 para 2016. São Paulo marcou uma vari-
ação de 19,9% nesse período, portanto abai-
xo da média nacional, e como consequência 
teve sua participação relativa diminuída de 
26,6% em 2009 para 22,4% em 2016. 

SENTENÇAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS SENTENÇAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.
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PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS SENTENÇAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

Na fase de conhecimento dos Juizados 
Especiais da Justiça Estadual, a quantidade 
de sentenças, de 2009 para 2016, cresceu em 
47,2%. Esse resultado foi fortemente influen-
ciado pelo Rio de Janeiro com uma marca 
67,2%. Já São Paulo pontuou com 23,5%.

Na fase de execuções dos Juizados Es-
peciais da Justiça Estadual, a quantidade de 
sentenças, de 2009 para 2016, subiu em 18,3%. 
São Paulo mostrou um resultado abaixo da 
JE do país, com um decréscimo de -2,9%.

SENTENÇAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS FASE DE CONHECIMENTO

Fonte: CNJ.

SENTENÇAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS FASE DE EXECUÇÃO

Fonte: CNJ.
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5.4.4 – Sentenças – Turmas   
      Recursais

A quantidade de julgamentos nas Tur-
mas Recursais da Justiça Estadual, de 2009 
para 2016, registrou um forte crescimento de 
133,8%. Os estados que ajudaram a elevar a 
média, crescendo acima dela foram: Goiás 
(1.554,6%), Minas Gerais (456,9%), Bahia 

(376%) e Rio Grande do Sul (143,9%). Os es-
tados que mostraram resultados abaixo da 
Justiça Estadual do país foram: Pernambuco 
(90,4%), Pará (52,8%), São Paulo (30,1%) e Rio 
de Janeiro (28,2%). As participações relativas 
refletem essas expressivas variações, assim 
Goiás que detinha 0,4% em 2009 passou para 
10,4% em 2016 e São Paulo, de 26,8% para 
14,9%, em igual período. 

JULGAMENTOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL DOS JULGAMENTOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.
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PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS JULGAMENTO NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

5.5 – processos Baixados

Em 2016, foram 20,7 milhões de proces-
sos baixados na Justiça Estadual do país, sen-
do 5,7 milhões em São Paulo. O volume de 
processos baixados na somatória de todas 
as instâncias da Justiça Estadual, de 2009 
para 2016, cresceu em 13,3%. Os estados que  

mostraram desempenho acima da média 
foram: Minas Gerais (22,6%), Goiás (17,7%), 
Pernambuco (16,6%) e Rio de Janeiro (15,9%). 
Obtiveram resultados abaixo da média na-
cional os seguintes estados: Bahia (8%), Pará 
(6,1%), Rio Grande do Sul (1,3%) e São Paulo 
(-4,2%). A participação relativa de São Paulo 
caiu de 32,1% em 2009, para 27,5% em 2016. 

ToTal de proCessos BaiXados

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual dos proCessos BaiXados

Fonte: CNJ. 
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parTiCipação relaTiVa Nos proCessos BaiXados

Fonte: CNJ.

A relação de processos baixados por ca-
sos novos mostra que na média da Justiça Es-
tadual em 2016 foram baixados 20,7 milhões 
de processos e ingressaram quase 19,8 milhões, 

marcando uma estabilidade entre baixas e in-
gressos de casos. Essa mesma estabilidade se 
nota no TJ de São Paulo que baixou 5,3 mi-
lhões e recebeu 5,2 milhões.

ToTal de proCessos BaiXados / ToTal de Casos NoVos

Fonte: CNJ.

5.5.1 – processos Baixados – 2º  
    Grau

A quantidade de processos baixados 
no 2º Grau da Justiça Estadual, de 2009 para 
2016, cresceu 36,1%. Cabe ressaltar as altas 
mais expressivas como a do Pará de 198,3% 

e da Bahia de 126,7%. O único estado com 
resultado negativo foi o Rio Grande do Sul, 
com queda de -11,8%. São Paulo marcou um 
crescimento de 51,7%, acima do resultado 
nacional, o que elevou sua participação re-
lativa de 27,3% em 2009 para 30% em 2016.
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proCessos BaiXados No 2º Grau

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual dos proCessos BaiXados No 2º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa Nos proCessos BaiXados No 2º Grau

Fonte: CNJ.

5.5.2 – processos Baixados –  
    1º Grau

A quantidade de processos baixados no 
1º Grau da Justiça Estadual em 2016 foi de 
12,3 milhões, mostrando um acréscimo de 
3,9% face ao volume de 2009. Quatros estados  

registraram crescimento nesse comparativo, 
a saber: Minas Gerais (24,4%), Pernambu-
co (6,2%), Pará (1,4%) e Rio Grande do Sul 
(1,1%). Os demais estados pontuaram com 
resultados negativos. São Paulo exibiu uma 
redução de -8,6%, o que se refletiu na queda 
de sua participação relativa de 37% em 2009 
para 32,6% em 2016.
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Na fase de conhecimento, de 2009 para 
2016, a variação do volume de processos bai-
xados no 1º Grau no global da Justiça Esta-
dual foi de 3,6%. São Paulo registrou um de-
sempenho abaixo do resultado nacional, de 
0,7% e sua participação relativa que no inicio 
do periodo em análise era de 28,1%, passou 
para 27,3% em 2016. 

Já na fase de execuções, no mesmo in-
tervalo de tempo, houve um crescimento de 
4,5%. São Paulo apresentou uma queda de 
-17,8%, e, por consequência, sua participa-
ção relativa de 54,2% em 2009 foi reduzida 
para 42,6% em 2016.

proCessos BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

Variação perCeNTual dos proCessos BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa Nos proCessos BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ.
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ToTal de Casos de CoNHeCiMeNTo BaiXados No 1º Grau*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

Variação perCeNTual No ToTal de Casos de CoNHeCiMeNTo BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa proCessos de CoNHeCiMeNTo BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ.
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proCessos de eXeCução BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

Variação perCeNTual No ToTal de Casos de eXeCução de BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa dos proCessos de eXeCução BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ.

5.5.3 – processos Baixados – 
Juizados Especiais

A quantidade de processos baixados 
nos Juizados Especiais da Justiça Estadual, 
de 2009 para 2016, mostrou um crescimen-
to de 21,8%, com destaque para Goiás,  

Pernambuco e Rio de Janeiro, com as maio-
res altas, de 63,1%, 42,8% e 33,6% respecti-
vamente. Os demais estados obtiveram re-
sultados menores do que a média. São Paulo 
apresentou um declínio de -12,4% e sua par-
ticipação relativa caiu de 23,1% em 2009 para 
16,6% em 2016.
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proCessos BaiXados Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. 

Variação perCeNTual No ToTal de proCessos BaiXados Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. 

parTiCipação relaTiVa proCessos BaiXados Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. 

5.5.4 – processos Baixados – 
Turmas Recursais

A quantidade de processos baixados 
nas Turmas Recursais da Justiça Estadual 
cresceu 125,9% de 2009 para 2016. Os estados  

que mais contribuíram para essa expressi-
va alta, com resultados acima da média, fo-
ram: Bahia (800,9%), Goiás (570,2%) e Rio 
Grande do Sul (180,3%). Todos os demais 
estados marcaram acréscimos abaixo da mé-
dia, sendo que o de São Paulo foi de 41,6%.  
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As participações relativas refletem os resul-
tados obtidos, desta forma a Bahia de uma 
fatia de 2,9% em 2009 passou a representar 

11,4% do total, Goiás triplicou sua parte de 
0,9 % para 2,8%, já São Paulo diminuiu de 
23,5% para 14,8%, em igual período.

proCessos BaiXados Nas TurMas reCursais

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual dos proCessos BaiXados Nas TurMas reCursais

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa Nos proCessos BaiXados Nas TurMas reCursais

Fonte: CNJ.
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5.6 – Taxa de Congestionamento

A taxa de congestionamento é o per-
centual dos processos que não se encerra-
ram dentro do ano. A Justiça Estadual do 
país mostrou uma taxa de congestionamen-
to de 75,3% em 2016, praticamente estável 

ante 2015 (75,5%). Goiás, Minas Gerais, Pará, 
Pernambuco e Rio Grande do Sul obtiveram 
taxas abaixo da nacional. Para a Justiça Esta-
dual de São Paulo, a taxa ficou em 78,1% em 
2016m acima da JE do país, mas marcando 
leve queda ante 2015 (78,9%). 

TAXA DE CONGESTIONAMENTO TOTAL

Fonte: CNJ.

5.6.1 – Taxa de Congestionamento 
– 2º Grau

A taxa de congestionamento do 2º Grau 
da Justiça Estadual alcançou 42,1% em 2016 
para a JE do país, estável ante o ano anterior. 

São Paulo mostrou alta na comparação anual 
– a taxa foi de 30,4% em 2015 e passou para 
46,9% em 2016. Com exceção de Minas Ge-
rais e Pará, que tiveram redução do conges-
tionamento na comparação anual, o restante 
dos tribunais apresentou alta no 2º grau. 

TaXa de CoNGesTioNaMeNTo No 2º Grau

Fonte: CNJ.
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5.6.2 – Taxa de Congestionamento  
      – 1º Grau

A taxa de congestionamento do 1º Grau 
da Justiça Estadual se manteve numa faixa 
de oscilação de 70% a 89% em 2016. A JE do 

país exibiu taxa de 81,3% e ficaram acima 
desse patamar os tribunais da Bahia (89,1%), 
Rio de Janeiro (88,5%) e São Paulo (82%).  
A redução mais expressiva do congestiona-
mento na comparação 2016/2015 foi no Pará, 
com redução de 12,6 pontos percentuais.

TaXa de CoNGesTioNaMeNTo No 1º Grau

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

5.6.3 – Taxa de Congestionamento  
 – Juizados Especiais

A taxa de congestionamento dos Jui-
zados Especiais alcançou 55,6% em 2016,  

revelando queda de 1 ponto percentual ante 
2015. São Paulo manteve a taxa em 57,6% por 
2 anos consecutivos. O menor percentual em 
2016 foi observado no tribunal do Rio Gran-
de do Sul, com 42,1%. 

TAXA DE CONGESTIONAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ. 

A taxa de congestionamento na fase de 
conhecimento dos Juizados Especiais da Jus-
tiça Estadual revelou queda na comparação 
2015 e 2016, de 56,1% para 54,7%, respecti-

vamente. Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
foram os únicos estados da amostra que re-
velaram alta da taxa na comparação anual. 
São Paulo baixou de 56,6% para 55,7%.
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Na fase de execução dos Juizados Espe-
ciais da Justiça Estadual a taxa de congestio-
namento permaneceu praticamente estável 
de 2015 para 2016, de 60% para 60,5%. São 

Paulo aumentou a taxa em 3,4 pontos per-
centuais. Cabe destaque para a JE da Bahia 
que mostrou uma redução de mais de 16 
pontos percentuais do congestionamento.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS FASE DE CONHECIMENTO

Fonte: CNJ.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS FASE DE EXECUÇÃO

Fonte: CNJ.

5.6.4 – Taxa de Congestionamento  
  – Turmas Recursais

A taxa de congestionamento das Tur-
mas Recursais da Justiça Estadual declinou 
de 50,2% em 2015 para 48,9% em 2016. São 
Paulo acompanhou essa tendência.
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TAXA DE CONGESTIONAMENTO NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ. 

5.7 – Tendências na Litigiosidade

•	 Os casos novos que ingressaram anual-
mente na Justiça Estadual totalizaram 
19,8 milhões em 2016 e cresceram 11,4% 
comparativamente a 2009. Entretanto, 
nota-se tendência declinante a partir 
de 2013, tanto para a JE do país como 
para São Paulo. Os processos penden-
tes somavam 63 milhões em 2016, sen-
do 20,2 milhões em São Paulo. 

•	 Foram sentenciados 22,1 milhões de 
casos em 2016 – o mais alto patamar 
desde 2009. Em São Paulo, as sentenças 
alcançaram 7,8 milhões em 2016, com 
aumento de 53% ante o ano anterior. 
Em 2016, a JE do país mostrou uma 
quantidade de 1.900 sentenças por ma-
gistrado, sendo que em São Paulo, essa 
relação foi de quase 3.000.
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2016 2015 Var. real %
Despesa com Pessoal e Encargos 7.800.630.154        7.651.224.129        2,0                           
Despesa de Capital 74.040.572              108.127.387            (31,5)                       
Despesa com Contratos de informática 323.144                    374.632                    (13,7)                       
Despesa Total liquidada 10.697.604.346      10.719.968.366      (0,2)                         
Fonte: TJ/SP. Para 2015, dados deflacionados pelo IPCA/IBGE.

despesas TriBuNal de JusTiça de são paulo - 2016/2015

Variáveis 2016 2015 Var. %
Casos Novos 5.180.860                 4.759.971                 8,8
Casos Pendentes de Baixa 20.254.707              20.238.356              0,1
Casos Baixados 5.688.796 5.355.099                 6,2
Sentenças 7.780.544                 5.070.188                 53,5
Taxa de congestionamento
    1º Grau 82% 81%
    2º Grau 46% 44%
Carga de Trabalho
    1º Grau 11.111                       12.056                       -7,8
    2º Grau 3.185                         3.616                         -11,9
Fonte: TJ/SP.

LITIGIOSIDADE

Tribunal de Justiça de  
São paulo – Indicadores em 2016

6

VOLTA AO SUMÁRIO
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Para as instâncias no total da Justiça 
Estadual no período 2009/2016, que inclui os 
26 Estados brasileiros, cabe destaque para os 
seguintes pontos:

2º Grau: Na força de trabalho houve 
aumento de 11,1% do número de servidores 
e uma alta de 19,4% na quantidade de ma-
gistrados em atuação. A produção de deci-
sões e de baixas aumentou substancialmen-
te: 43,5% e 36,1%, respectivamente, no pe-
ríodo. A carga de trabalho teve incremento 
de 13,7% e a taxa de congestionamento ficou 
em 42,1%.

1º Grau: O quadro de servidores va-
riou em 4,2% e houve aumento de 2,1% no 
número de magistrados em atuação. A pro-
dução de sentenças aumentou 15,4% no pe-
ríodo e os processos baixados 3,9%. A carga 

Visão Consolidada da Justiça Estadual do  
país e do Tribunal do Estado de São paulo

7

de trabalho aumentou 18,4% e a taxa de con-
gestionamento situou-se em 81,3%. 

Juizados Especiais: Apurou-se queda 
de 2,3% no quadro de magistrados e aumen-
to de 32,2% no número de servidores do 
Juizado Especial. As sentenças aumentaram 
43% e as baixas, 21,8%. A carga de trabalho 
elevou-se em 37,7% e a taxa de congestiona-
mento ficou em 55,5%.

Turmas Recursais: Observou-se forte 
aumento de 118,3% no quadro de servidores 
das Turmas Recursais, na variação 2009/2016, 
enquanto o número de magistrados caiu 
8,5%. Ainda assim, as decisões cresceram 
133,8% e os processos baixados, 125,9%.  
As pendências tiveram um grande aumento 
de 288,4%, resultando em uma taxa de con-
gestionamento de 48,9%. 

iNsTÂNCias da JusTiça esTadual (26 esTados) – Variação 2009/2016
instâncias da Justiça estadual (26 estados) - Variação 2009/2016

Magistrados Servidores
Casos 
Novos

Pendência Decisões Baixa
Carga de 
Trabalho

Taxa de 
Congestionamento

2º Grau 19,4% 11,1% 34% 38% 43% 36% 13,7% 42,1%
1º Grau* 2,1% 4,2% 1% 25% 15% 4% 18,4% 81,3%
Juizados Especiais -2,3% 33,2% 24% 22% 43% 22% 37,7% 55,5%
Turmas Recursais -8,5% 118,3% 83% 288% 134% 126% 203,5% 48,9%
Fonte: CNJ   *exclui  Juizados  Especia is . Obs : Para  a  variável  taxa  de congestionamento, cons iderar resul tado em 2016 e não a  variação percentual .Fonte: CNJ * exclui Juizados Especiais. Obs. Para a variável taxa de congestionamento, considerar resultado em 2016 e não a 
variação percentual

VOLTA AO SUMÁRIO
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iNsTÂNCias Na JusTiça esTadual (26 esTados) –  
Var. % eNTre 2009 e 2016 – MaGisTrados e serVidores

Turmas Recursais: Observou-se forte aumento de 118,3% no quadro de servidores das Turmas 
Recursais, na variação 2009/2016, enquanto o número de magistrados caiu 8,5%. Ainda assim, 
as decisões cresceram 133,8% e os processos baixados, 125,9%. As pendências tiveram um 
grande aumento de 288,4%, resultando em uma taxa de congestionamento de 48,9%.  

 

 
Instâncias na Justiça Estadual (26 Estados) – Var. % entre 2009 e 2016– 

Magistrados e Servidores 

                     
                Fonte:CNJ 

 
Instâncias na Justiça Estadual (26 Estados) – Var. % entre 2009 e 2016 

Casos Novos, Pendência, Decisões e Baixa 
 
 

 
                               Fonte:CNJ 

Instâncias da Justiça Estadual (26 Estados) - Variação 2009/2016

Magistrados Servidores Casos 
Novos Pendência Decisões Baixa Carga de 

Trabalho
Taxa de 

Congestionamento
2º Grau 19,4% 11,1% 34% 38% 43% 36% 13,7% 42,1%
1º Grau* 2,1% 4,2% 1% 25% 15% 4% 18,4% 81,3%
Juizados Especiais -2,3% 33,2% 24% 22% 43% 22% 37,7% 55,5%
Turmas Recursais -8,5% 118,3% 83% 288% 134% 126% 203,5% 48,9%
Fonte: CNJ   *exclui  Juizados  Especia is . Obs: Para  a  variável  taxa de congestionamento, cons iderar resultado em 2016 e não a  variação percentual .
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Fonte: CNJ

iNsTÂNCias Na JusTiça esTadual (26 esTados) – Var. % eNTre 2009 e 2016 
Casos NoVos, peNdêNCia, deCisÕes e BaiXa

Fonte:CNJ
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iNsTÂNCias Na JusTiça esTadual (26 esTados) – Variação % eNTre 2009 e 2014 
CarGa de TraBalHo 

 
Instâncias na Justiça Estadual (26 Estados) - Variação % entre 2009 e 2014 

Carga de Trabalho  
 

 

               Fonte:CNJ 

Instâncias na Justiça Estadual (26 Estados) - Variação % entre 2009 e 2014 
Taxa de Congestionamento 

 
 

 

                             Fonte:CNJ 

 

 

Para o Estado de São Paulo, os dados no período 2009/2016 mostram: 

13,7% 18,4% 
37,7% 

203,5% 

Carga de Trabalho 

2º Grau 1º Grau* 

Juizados Especiais Turmas Recursais 

42,1% 

81,3% 

55,5% 
48,9% 

Taxa de Congestionamento 

2º Grau 1º Grau* Juizados Especiais Turmas Recursais 

Fonte:CNJ

iNsTÂNCias Na JusTiça esTadual (26 esTados) – Variação % eNTre 2009 e 2014 
TAXA DE CONGESTIONAMENTO

 
Instâncias na Justiça Estadual (26 Estados) - Variação % entre 2009 e 2014 

Carga de Trabalho  
 

 

               Fonte:CNJ 

Instâncias na Justiça Estadual (26 Estados) - Variação % entre 2009 e 2014 
Taxa de Congestionamento 

 
 

 

                             Fonte:CNJ 

 

 

Para o Estado de São Paulo, os dados no período 2009/2016 mostram: 

13,7% 18,4% 
37,7% 

203,5% 

Carga de Trabalho 

2º Grau 1º Grau* 

Juizados Especiais Turmas Recursais 

42,1% 

81,3% 

55,5% 
48,9% 

Taxa de Congestionamento 

2º Grau 1º Grau* Juizados Especiais Turmas Recursais 

Fonte:CNJ

Para o Estado de São Paulo, os dados 
no período 2009/2016 mostram:

2º Grau: Houve alta de 23,9% do nú-
mero de magistrados nessa instância e de 
11,5% na quantidade de servidores. A maior 
força de trabalho pode em parte explicar a 
alta de 50% do número de decisões, de 52% 
das baixas e a queda de 20% das pendências 
na Justiça Estadual de 2º Grau de São Paulo. 

Os casos novos tiveram acréscimo substan-
cial de 52% e a taxa de congestionamento 
posicionou-se em 30,4%.

1º Grau: Houve aumento de 6,8% dos 
magistrados em atuação e queda de 6,7% do 
número de servidores. As sentenças tiveram 
elevação de 25,6%, mas as baixas declinaram 
8,6% e as pendências aumentaram 24,3%. 
Houve queda de 7,1% da quantidade de  
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casos novos e uma alta de 10,2% na carga de 
trabalho. A taxa de congestionamento é bem 
mais alta comparativamente as outras ins-
tâncias, ficando no patamar de 82%.

Juizados Especiais: Tanto o quadro de 
magistrados como o número de servidores 
mostraram queda nos juizados especiais de 
São Paulo, 19,7% e 25,8%, respectivamente. 
As decisões aumentaram 19,9% e os casos 
novos declinaram 26,8%. 

Turmas Recursais: O número de ma-
gistrados em atuação cresceu 3,7% e o qua-
dro de servidores teve expressiva elevação, 
com alta de 425% entre 2009 e 2014. Os ca-
sos novos declinaram 14,2%, e as decisões 
e as baixas aumentaram 30% e 41,6%, res-
pectivamente. A taxa de congestionamento  
situou-se em 47,7%. 

iNsTÂNCias da JusTiça esTadual de são paulo – Variação 2009/2016
instâncias da Justiça estadual de são paulo - Variação 2009/2016

Magistrados Servidores
Casos 
Novos

Pendência Decisões Baixa
Carga de 
Trabalho

Taxa de 
Congestionamento

2º Grau 23,9% 11,5% 52,2% -19,8% 50,3% 51,7% -7,9% 30,4%
1º Grau* 6,8% -6,7% -7,1% 24,3% 25,6% -8,6% 10,2% 82,0%
Juizados Especiais -19,7% -25,8% -26,8% -6,6% 19,9% -12,4% 15,2% 57,6%
Turmas Recursais 3,7% 425,0% -14,2% 17,6% 30,1% 41,6% 21,3% 47,7%
Fonte: CNJ   *exclui  Juizados  Especia is . Obs : Para  a  variável  taxa  de congestionamento, cons iderar resul tado em 2016 e não a  variação percentual .
Fonte: CNJ * exclui Juizados Especiais. Obs. Para a variável taxa de congestionamento, considerar resultado em 2016 e não a 
variação percentual

iNsTÂNCias Na JusTiça esTadual de são paulo – Variação % eNTre 2009 e 2016 
MAGISTRADOS E SERVIDORES

 
Fonte:CNJ 

 

Instâncias na Justiça Estadual de São Paulo - Variação % entre 2009 e 2016 
Casos Novos, Pendência, Decisões e Baixa 

 

 
 

Fonte:CNJ 
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iNsTÂNCias Na JusTiça esTadual de são paulo – Variação % eNTre 2009 e 2016 
Casos NoVos, peNdêNCia, deCisÕes e BaiXa

Fonte:CNJ

iNsTÂNCias Na JusTiça esTadual de são paulo – Variação % eNTre 2009 e 2016 
CarGa de TraBalHo 
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Fonte:CNJ
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iNsTÂNCias Na JusTiça esTadual de são paulo – Variação % eNTre 2009 e 2014 
TAXA DE CONGESTIONAMENTO

 

 

30,4% 

82,0% 

57,6% 
47,7% 

Taxa de Congestionamento 

2º Grau 1º Grau* 

Juizados Especiais Turmas Recursais 

Fonte:CNJ
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Nos últimos anos temos assistido uma 
grande mudança no sistema de gestão do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, que aos 
poucos tem conseguido se modernizar e se 
informatizar, na busca de alcançar um nível 
razoável na prestação dos serviços públicos 
inerentes a sua atividade fim.

Os investimentos tem atingido níveis 
expressivos, sobretudo em tecnologia da 
informação, comunicação e recursos hu-
manos, como se pode ver no item “3” desta 
edição (Análise de Despesas e Receitas da 
Justiça Estadual), mas há muito se sentia a 
necessidade de se modernizar o sistema de 
cartórios e a gestão processual, que já se evi-
denciava anacrônico.

Então foi com grande surpresa que se 
viu o surgimento de um novo projeto – que 
certamente ainda não está pronto, na me-
dida em que nos tempos atuais tudo evolui 
rapidamente e se reinventa constantemente 
– ao qual se deu o nome de unidade de pro-
cessamento judicial – UPJ, como uma tenta-
tiva clara de se libertar das ideias de cartório, 
concebidas no passado para a prestação de 
serviços públicos.

Com o advento do processo digital, im-
plantado em todo o Estado de São Paulo, e 
já há mais de ano obrigatório para os novos 
processos (os antigos terminarão sua fase de 
conhecimento ainda em papel, visto que não 
se mostrou viável sua digitalização), já estão 
se tornando desnecessários cartórios para 
guarda ou arquivo de documentos forenses, 
uma vez que isso também se faz agora digi-

UpJ – Unidade de processamento  
Judicial – O Cartório do Futuro

talmente, e de modo remoto, o que inclusive 
se mostra mais seguro. 

Na sua atual fase, os até então chama-
dos ofícios de justiça ou cartórios judiciais, 
onde tramitam os processos físicos ainda 
existentes e se encontram os computado-
res pessoais e terminais onde se trabalha 
com os processos digitais, estão passando 
por grande transformação, que permitirá a 
otimização de espaços e novas destinações 
a grandes áreas construídas nos fóruns de 
todo o Estado.

Em breve, quando não houver mais 
processos físicos, os funcionários terão am-
bientes mais leves e funcionais, e que por não 
precisarem de muito espaço físico permitirão 
que os prédios dos atuais fóruns sejam me-
nores e que haja economia considerável no 
custeio da máquina forense.

No momento presente as unidades de 
processamento judicial – UPJs, locais ou re-
motas (URPJ – Unidades Remotas de Pro-
cessamento Judicial) que inicialmente foram 
implantadas no prédio do Fórum João Men-
des Junior já se espalham por todo o estado 
de São Paulo. 

Sua instalação se dá com o agrupa-
mento de várias unidades cartorárias da 
mesma competência de processamento e 
cumprimento das determinações judiciais 
(ex: cível, criminal, família e sucessões, etc), 
padronizando e melhorando o desempenho 
das atividades e das equipes de funcioná-
rios, e instituindo um setor específico para 
atendimento ao público, além de realizar o  

Durval Augusto Rezende Filho 
nov/2016

8

VOLTA AO SUMÁRIO
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solamento da parte de execução das ativida-
des nos processos. Por sua vez, as varas pro-
priamente ditas permanecem independen-
tes e com equipes específicas para realizar 
atos decisórios. 

O quadro abaixo mostra o movimen-
to do judiciário paulista nos anos de 2015 e 
2016 e procura analisar as tendências em di-
ferentes unidades do foro central do Tribunal  

de Justiça de São Paulo, a fim de avaliar os 
efeitos de um processo que vem tomando 
corpo no estado de São Paulo, com a instala-
ção das unidades de processamento judicial. 
Tal processo consiste (vide abaixo artigo) no 
agrupamento de várias unidades cartorárias 
da mesma competência de processamento e 
cumprimento das determinações judiciais.

Foro Feitos em 
andamento

Feitos 
Distribuídos

Sentenças 
Completas

Sentenças 
Resumidas

Decisões 
interlocutórias 

Arquivados 
Definitivamente

12% -1% 8% -50% 14% -11%

5% 6% -14% -69% 20% -1%

2% 22% -12% -12% 59% -11%

-10% 6% -19% 42% 7% 66%

4% 6% -7% -39% -1% -37%

2% 8% -9% -32% 15% 2%

Fonte: TJ-SP

TOTAL UPJ

MOVIMENTO DO JUDUCIARIO 1o GRAU - Variacao 2016/2015

Unidade

CENTRAL

21 CIVEL

22 CIVEL

23 CIVEL

24 CIVEL

25 CIVEL

Foro Feitos em 
andamento

Feitos 
Distribuídos

Sentenças 
Completas

Sentenças 
Resumidas

Decisões 
interlocutórias 

Arquivados 
Definitivamente

CENTRAL -2% -7% -36% 2% 4% 1%

CENTRAL 1% 0% -1% 2% -19% 11%

CENTRAL 7% -5% 19% 36% 10% 18%

CENTRAL 27% -1% -3% 0% 8% -16%

CENTRAL -4% -3% 6% 35% 23% 90%

4% -3% -5% 12% 5% 14%

Fonte: TJ-SP

Unidade

41 CIVEL

42 CIVEL

43 CIVEL

44 CIVEL

45 CIVEL

TOTAL UPJ

MOVIMENTO DO JUDUCIARIO 1o GRAU - Variacao 2016/2015

Foro Feitos em 
andamento

Feitos 
Distribuídos

Sentenças 
Completas

Sentenças 
Resumidas

Decisões 
interlocutórias 

Arquivados 
Definitivamente

CENTRAL 23% 0% -17% 0% -12% -44%

CENTRAL 5% -7% -9% -11% -17% -43%

CENTRAL -9% 17% 18% 0% 91% -15%

CENTRAL 9% 2% -36% 1% 103% -3%

CENTRAL -13% -4% 13% 29% 108% -10%

1% 1% -8% 3% 29% -24%

Fonte: TJ-SP

29 CIVEL

30 CIVEL

TOTAL UPJ

MOVIMENTO DO JUDUCIARIO 1o GRAU - Variacao 2016/2015

Unidade

26 CIVEL

27 CIVEL

28 CIVEL

Obs: Em 2015 e 2016, ainda eram 5 varas individuais que não adotavam o sistema de UPJ.
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Pode-se observar a diferença de pro-
dutividade das unidades 21 a 25 e 41 e 45. 
Enquanto os processos arquivados definiti-
vamente cresceram apenas 2% nas primeiras 
unidades entre 2015 e 2016, nas unidades 41 
a 45, a alta foi de 14%. A mesma tendência foi 
observada para as sentenças resumidas.

A primeira das UPJs, instalada em ju-
nho de 2014, permitiu a unificação dos car-
tórios de cinco varas cíveis centrais (da 41ª a 
45ª), e por ser ainda híbrida, possuía proces-
sos físicos e digitais, e cada magistrado (en-
tão dois por vara) passou a contar com equi-
pe formada por um assistente (atualmente 
já são dois) e três escreventes (atualmente 
são dois), e até dois estagiários, para pro-
ferir seus despachos, decisões e sentenças, 
além de contar com algumas poucas salas 
de audiências comuns a todos. Cabe aqui 
uma pequena observação: sua instalação 
permitiu que os andares fossem adequa-
dos a sua instalação, e com isso o prédio do 
Forum João Mendes Junior vem recebendo 
aos poucos a modernização que ele merece 
já há muito tempo.

Depois foram instaladas:- UPJs digi-
tais puras no Foro Regional de Santo Amaro 
(cartórios que pertenciam da 9ª a 14ª Varas 
Cíveis e da 7ª a 11ª Varas de Família e das 
Sucessões); nova UPJ Cível no Fórum Cen-
tral da capital (da 36ª a 40ª Varas Cíveis); no 
Foro Regional do Jabaquara (1ª a 6ª Varas Cí-
veis); na Comarca de Bauru (da 1ª a 3ª Varas 
de Família e das Sucessões); na Comarca de 
Sorocaba (da 1ª a 3ª Varas de Família e das 
Sucessões); na Comarca de Presidente Pru-
dente (da 1ª a 5ª Varas Cíveis); na Comarca 
de Campinas (da 1ª a 4ª Varas de Família e 
das Sucessões); no Fórum Central da capital 
(da 21ª a 25ª Varas Cíveis); na Comarca de 
Araçatuba (1ª a 5ª Varas Cíveis); e previstas 
para instalação ainda em novembro de 2017, 
na Comarca de Santos (da 9ª a 12ª Varas Cí-
veis); na Comarca de São José dos Campos 
(da 1ª a 4ª Varas Cíveis) e no Foro Central da 

capital – Brás (da 1ª a 6ª Varas Especiais da 
Infância e Juventude). 

Tem-se para o futuro perspectiva de 
grande progresso para o Judiciário Bandei-
rante, que já disseminou por todo o estado 
esse projeto, que se mostra uma feliz rea-
lidade, que vem trazendo um grande au-
mento de padronização e de produtivida-
de, melhoria da qualidade no cumprimento 
dos atos processuais e motivação aos fun-
cionários e juízes.

Estudos analíticos da Secretaria de Pri-
meira Instância do Tribunal de Justiça de São 
Paulo já apontam que o indicador de pro-
dução dos magistrados (IPM) – que mede a 
quantidade de sentenças (com ou sem méri-
to), decisões interlocutórias, embargos (aco-
lhidos e não acolhidos), recursos (recebidos 
e não recebidos) e despachos de mero expe-
diente – sofreu aumento de 33% de 2014 a 
agosto de 2016 na UPJ da 41 a 45ª Varas Cí-
veis, e de 50% entre 2015 e agosto de 2016, na 
UPJ da 26ª a 30ª Varas Cíveis, a demonstrar 
que se está no caminho certo.

Neste capítulo pudemos ver quadro 
comparativo entre uma UPJ (da 41 a 45ª Va-
ras Cíveis Centrais) com o conjunto de cinco 
varas cíveis (da 21ª a 25ª Varas Cíveis Cen-
trais), que mostra que desde de seu início 
a UPJ já apresenta resultados animadores, 
indicativos de que em futuro breve o anda-
mento processual e a produtividade das uni-
dades e dos magistrados (agora com melhor 
estrutura de trabalho) haverá de aumentar 
cada vez mais. 

O IPAM, Instituto Paulista de Magistra-
dos vem acompanhando com grande inte-
resse a evolução do trabalho de implantação 
e funcionamento das Unidades de Proces-
samento Judicial, de modo que a cada nova 
edição deste Panorama do Desempenho do 
Tribunal de Justiça de São Paulo irá apre-
sentar dados dessa que se mostra a grande 
novidade na gestão cartorária paulista dos 
tempos recentes. 
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Os atos que importam em improbida-
de administrativa estão previstos na Lei n. 
8.429/1992. De acordo com o CNJ 6 , caracte-
rizam-se por dano ao erário, enriquecimento 
ilícito e violação aos princípios administra-
tivos. A Lei de Improbidade Administrativa 
define enriquecimento ilícito o ato de “aufe-
rir qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades públicas”. As ações de improbida-
de se referem, por exemplo, a um funcionário 
que recebeu dinheiro ou qualquer vantagem 
econômica para facilitar a aquisição, permu-
ta ou locação de um bem móvel ou imóvel, 
a contratação de serviços pela administração 
pública, ou ainda a utilização de veículos da 
administração pública para uso particular. 
Outro tipo de enriquecimento ilícito seria re-
ceber dinheiro para tolerar a prática de jogos 
de azar, prostituição ou narcotráfico.

Mas foi o combate à corrupção o tema 
eleito entre as metas prioritárias do Judiciá-
rio desde 2013. A meta 4 do Poder Judiciário 
acompanhada pelo CNJ tem como objetivo 
identificar e julgar as ações de improbidade 
administrativa e as ações penais relaciona-
das a crimes contra a administração pública.  
É voltada à celeridade na tramitação das 
ações de improbidade administrativa e das 

6 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62434-entenda-os- 
conceitos-de-improbidade-administrativa-crimes-
contra-a-administracao-publica-e-corrupcao

Desempenho das Ações de 
 Improbidade Admistrativa

9

ações penais relacionadas a crimes contra 
administração pública e busca atender aos 
anseios da sociedade, que espera do Poder 
Judiciário uma resposta tempestiva nos pro-
cessos que visam à persecução das condutas 
violadoras dos princípios da administração 
pública, dos deveres de probidade e da coi-
sa pública.

De acordo com o relatório do CNJ que 
acompanha o desempenho das metas esta-
belecidas, até 31/12/2016 a Justiça Estadual 
terá que identificar e julgar 70% das ações 
de improbidade administrativa e das ações 
penais relacionadas a crimes contra a admi-
nistração pública distribuídas até 31/12/2013. 
Nessa meta estão contempladas as seguintes 
ações: dano ao erário, enriquecimento ilícito, 
abuso de poder, fraude processual, certidão 
ou atestado ideologicamente falso, tráfico de 
função pública, crimes da Lei de Licitações 
dentre outros. 

O relatório do CNJ7 do panorama na-
cional para o ano de 2016 mostra que, de 
todo o passivo de 130.322 processos distri-
buídos, foram julgados 66.490 processos, o 
que representa 51,02% de julgamento. Des-
ses julgados, 21.048 foram relacionados à im-
probidade administrativa e 45.442 aos crimes 
contra a Administração Pública. Em termos 
percentuais, percebe-se que o julgamen-
to das ações penais relacionadas a crimes  

7 Relatório de Metas Nacionais do Poder Judiciário 
2015. CNJ. Junho de 2016.

VOLTA AO SUMÁRIO

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62434-entenda-os-conceitos-de-improbidade-administrativa-crimes-contra-a-administracao-publica-e-corrupcao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62434-entenda-os-conceitos-de-improbidade-administrativa-crimes-contra-a-administracao-publica-e-corrupcao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62434-entenda-os-conceitos-de-improbidade-administrativa-crimes-contra-a-administracao-publica-e-corrupcao
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contra a Administração Pública foi maior que 
o de improbidade administrativa, 56,73% e 
41,91% respectivamente. 

A Justiça Estadual do país apresentou 
percentual de julgamento de 50,6%, 102.362 
processos distribuídos até 2013 e 51.866 jul-
gados. Desses, 15.472 de 34.319 foram rela-
tivos à improbidade administrativa, o que 
resultou em 45,08% de julgamento, e 36.394 

processos julgados de crimes contra a Admi-
nistração Pública de 68.043 processos, 53,49% 
de julgamento.

A Justiça Estadual cumpriu 72,38% da 
Meta 4 para processos distribuídos e não jul-
gados até 31/12/2013, indicando que resta-
ram 19.788 processos a julgar para o cumpri-
mento da meta estabelecida. 

Já a Justiça Estadual de São Paulo cum-
priu 70,6% da Meta 4 para processos distri-
buídos e não julgados até 31/12/2013, indi-
cando que restaram 10.123 processos para o 
cumprimento dessa meta.

Abaixo, o quadro demonstra o percen-
tual de cumprimento da meta 4 para a amos-
tra selecionada nesse estudo.

TJ Ba TJ GO TJ MG TJ PA TJ PE TJ RJ TJ RS TJ SP
15,2 83,72 73,45 84,11 62,9 78,04 88,52 70,56

Fonte: CNJ. Relatório de Metas Nacionais - 2016

Outros Tribunais da Amostra

Os dados do TJ-SP mostram que fo-
ram distribuídas 4.026 ações de improbida-
de administrativa em 2016 e 4.734 contra a 
administração pública, aumentando o pas-
sivo do estado.

Em pesquisa realizada a partir do Ca-
dastro Nacional de Condenados por Ato de 
Improbidade Administrativa, criado pelo 

CNJ (Resolução nº 44, de 20/11/2007), o Ins-
tituto Não Aceito Corrupção8, apurou que 
constavam 11.607 condenações definitivas 
(transitadas em julgado, ou seja, quando não 
cabem mais recursos) por improbidade ad-

8 Ver http://naoaceitocorrupcao.org.br/2017/radiogra-
fia/, visualizado em 18/10/2017.

http://naoaceitocorrupcao.org.br/2017/radiografia/
http://naoaceitocorrupcao.org.br/2017/radiografia/
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ministrativa em 6.806 processos judiciais jul-
gados entre 1995 e julho de 2016. A pesquisa 
indicou que, no período analisado, houve, 
em média, 903 condenações desse tipo por 
ano no Brasil, em sua maior parte resultado 
do mau uso da função pública com objetivo 
de obter vantagens particulares. Das 11.607 
condenações definitivas, a maior parte tran-
sitou em julgado na Justiça Estadual – foram 
77% (8.920 casos). Apenas um quarto delas 
– 23% (2.687 casos) – transitaram em julgado 
na Justiça Federal. O tempo médio das ações 
nas duas esferas judiciais foi de seis anos e 

um mês. A média de condenados por pro-
cesso foi de 1,7 e média de ações por conde-
nado foi de 1,3. As condenações definitivas 
resultaram no pagamento de R$ 3,208 bi-
lhões se somadas as principais punições apli-
cadas: R$ 1,525 bilhão de ressarcimento aos 
cofres públicos, R$ 1,557 bilhão em multas e 
R$ 126,782 milhões em bens confiscados. São 
Paulo (3.259 casos), Paraná (874 casos), Minas 
Gerais (839 casos), Rio Grande do Sul (821 ca-
sos) e Roraima (712 casos) são os cinco Esta-
dos com maior número de condenações, em 
termos absolutos.
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Dados do Institute for Criminal Policy 
Research (ICPR)14, acerca da população pe-
nitenciária mundial, que em 2014 somava 
quase 11 milhões de pessoas, mostram que 
a taxa de encarceramento mundial é de 144 
por cem mil habitantes. No Brasil, de acordo 
com o Ministério da Justiça, essa taxa é de 
306 por cem mil habitantes, com aumento de 
167% em 14 anos, ou mais de 7% ao ano. A 
população carcerária vem crescendo expo-
nencialmente e no Brasil não é diferente. 

A população carcerária do Estado de 
São Paulo perfazia um total de 204.946, sen-
do 35% de presos provisórios. A capacidade 
era de 114.498, com déficit de 90.448 vagas.

14 World Prison Population List, eleventh edition,  
Institute for Criminal Policy Research (ICPR), e 

 Alguns Dados do  
Sistema prisional

10

O quadro abaixo mostra a situação dos 
centros de detenção provisória no estado 
de São Paulo, com dados referentes ao ano 
de 2016 e 2017, até o mês de outubro. Para 
uma capacidade de 32.909 presos, a popula-
ção carcerária de tais centros era de 52.791, 
ou seja, déficit de quase 20 mil vagas. En-
tretanto, chama atenção a queda expressiva 
do número de presos provisórios na compa-
ração anual, -23,4%. É muito provável que 
tal declínio seja uma resposta do aumento 
das audiências de custodia, conforme artigo 
abaixo que retrata a opinião de especialistas 
sobre o assunto.

VOLTA AO SUMÁRIO
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Local Capacidade população
Área 

construída
Data de 

inauguração
% acima da 
capacidade

CDP Americana 640                  1.135      23.926 m²  06/10/2004 177%
CDP Bauru 844                  1.192      14.204,00 m² 24/05/2003 141%
CDP  Caiuá 844                  1.004      6.011,74 m² 15/04/2005 119%
CDP de Campinas 822                  1.513      10.386 m² 15/06/2000 184%
CDP de Capela do Alto 847                  1.191      nd 18/03/2013 141%
CDP  Caraguatatuba 847                  1.238      10.000 m² 11/07/2008 146%
CDP Cerqueira César 847                  931          nd 04/02/2013 110%
CDP Diadema 613                  1.356      6.743 m² 17/11/2005 221%
CDP  Franca 847                  1.196      10.599 1 m² 26/04/2010 141%
CDP Feminino de Franco da Rocha 1.008               971          14.500 m²  08/10/2004 96%
CDP I  Guarulhos 844                  1.647      10.368  m²  04/03/2002 195%
CDP II de Guarulhos 841                  1.497      5.016,30 m² 26/04/2002 178%
CDP Hortolândia 844                  1.407       15.307 m² 22/02/2002 167%
CDP Icém 847                  1.041      nd 10/02/2017 123%
CDP  Itapecerica da Serra 845                  1.525      7.121  m² 22/06/2006 180%
CDP  Itatinga 847                  510          95.866,45 m² 22/09/2016 60%
CDP  Jundiaí 847                  1.365      nd 10/09/2010 161%
CDP  Mauá 624                  1.337      7.490 m² 28/09/2004 214%
CDP Mogi das Cruzes 844                  1.799      6.200 m² 15/10/2002 213%
CDP I  Osasco 833                  998          10.386 m² 05/05/2000 120%
CDP II  Osasco 833                  1.000      7.021 m² 13/07/2000 120%
CDP Piracicaba 514                  1.108      23.900 m² 21/10/2001 216%
CDP  Pontal 847                  925          10.861 m² 30/03/2012 109%
CDP Praia Grande 564                  1.264       7.000 m² 14/12/2004 224%
CDP  Ribeirão Preto 586                  913           2.162m² 04/03/2002 156%
CDP  Riolândia 847                  1.080      11.411 m² 22/11/2013 128%
CDP Santo André 534                  1.374       4.000 m² 01/12/2000 257%
CDP São Bernardo do Campo 844                  1.593      40.181 m² 01/10/2005 189%
CDP São José do Rio Preto 844                  1.019       6.671 m² 24/10/2002 121%
CDP São José dos Campos 525                  1.276      4.404 m² 02/06/2002 243%
CDP I  Pinheiros 521                  1.190      4.000 m² 28/01/2003 228%
CDP II  Pinheiros 517                  1.577      4.000 m² 01/06/2004 305%
CDP III de Pinheiros 572                  1.782      4.000 m² 09/10/2008 312%
CDP IV Pinheiros 566                  312          4.000 m² 28/07/2008 55%
CDP  Vila Independência 828                  1.582      5.914 m² 01/07/2000 191%
CDP I Chácara Belém 853                  1.361       6.019 m² 10/02/2000 160%
CDP II Chácara Belém 844                  1.556      21.340 m² 10/02/2000 184%
CDP  São Vicente 842                  1.785      6.011m² 01/03/2002 212%
CDP Serra Azul 856                  321          10.559,11 m² 27/06/2008 38%
CDP Sorocaba 662                  1.008      10.867 m² 02/05/1989 152%
CDP Suzano 844                  1.524      5.880 m² 12/03/2003 181%
CDP  Taiúva 847                  990          nd 18/01/2012 117%
CDP Taubaté 844                  1.663       9.089 m² 10/12/2001 197%
Total 32.909            53.056    161%

CeNTros de deTeNção proVisÓria - população prisional

Fonte: Secretaria  da  Segurança  Públ ica  do Estado de São Paulo - dados  atua l i zados  em outubro/16

2 novos  CPDs  foram inaugurados , Icém e Itatinga
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Sistema prisional (população  
carcerária) e Audiência de Custódia

marcia Helena Bosch, Juíza de Direito de Sp 
Jayme Garcia dos Santos Junior, Juiz de Direito de Sp

Dados do INFOPEN (Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias) de 
junho de 2014 mostravam que o Brasil ocu-
pava a 4ª posição no ranking da população 
carcerária mundial, com um total de 607.731 
detentos no sistema prisional9 . Além disso, 
o Banco Nacional de Mandados de Prisão 
(BNMP) registrava 473.242 mandados de 
prisão em aberto, o que, somado ao total de 
pessoas já presas, gerava uma demanda de 
1.080.973 novas vagas no sistema prisional. 

Por sua vez, o sistema carcerário bra-
sileiro oferecia naquele mesmo ano 376.669 
vagas para a justiça criminal, o que indicava 
déficit de vagas na ordem de 231.062 (con-
tabilizados somente aqueles já recolhidos ao 
cárcere) e uma taxa de ocupação dos espaços 
disponíveis por volta de 161%. 

E deste número, outro levantamento 
realizado pelo Ministério da Justiça apontou 
que o percentual de presos provisórios ul-
trapassou (naquele ano) a 40% dos presos já 
institucionalizados.

A soma destes números e as estatísticas 
impulsionaram o Conselho Nacional da Jus-
tiça (CNJ), em fevereiro de 2015, através de 
uma parceria com o Ministério da Justiça e 
o Tribunal de Justiça de São Paulo, a lançar 
o projeto-piloto “Audiência de Custódia”, 
com vistas à garantia da rápida apresentação 
do preso a um juiz nos casos de prisões em  

9 http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamen-
to-nacional-de-informacoes-penitenciarias

flagrante, com início no dia 06 de fevereiro 
de 2015 no Estado de São Paulo (Capital, Fó-
rum Criminal Ministro Mário Guimarães), 
regulamentado por um provimento conjun-
to (nº 3/2015) da Presidência do TJ-SP e da 
Corregedoria Geral de Justiça de SP. Já no 
seu primeiro mês de vida, o projeto audiên-
cia de custódia confirmou o que alguns se-
tores da sociedade propalavam, ou seja, que 
um número significante de pessoas presas 
pela polícia, não permaneciam presas depois 
de apresentadas a um juiz.

Assim, no dia 06 de fevereiro de 2015, 
foi lançado oficialmente o projeto-piloto e 
no dia 24 de fevereiro do mesmo ano ele en-
trou em vigor, inicialmente restrito ao centro 
e à zona sul da cidade, avançando gradativa-
mente para o Estado. No período de 18 me-
ses 49,34% das prisões provisórias não foram 
mantidas pelo Poder Judiciário. 

Assim, toda pessoa (maior de idade), 
presa em flagrante delito pela polícia passou 
a ser apresentada – no prazo máximo de 24 
horas – a um juiz, que: 1) ouve o preso so-
bre as circunstâncias da sua prisão; 2) ana-
lisa as condições físicas que o preso lhe está 
sendo apresentado; 3) avalia a necessidade 
de atendimento médico, social e psicológi-
co ao preso (inclusive e principalmente nos 
casos de dependência química) e principal-
mente, 4) analisa fundamentadamente sobre 
a necessidade daquela prisão (cautelar), com 
afastamento das alternativas legais ao cárce-
re provisório.

11
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Chamou a atenção o primeiro dia do 
projeto na Cidade de São Paulo, sendo rea-
lizadas 25 audiências, sendo concedidas 17 
liberdades provisórias. Em um mês, foram 
atendidos 256 casos – 60% do total – a pri-
são em flagrante foi convertida em prisão 
preventiva. Em 167 decisões houve a con-
cessão de liberdade provisória e, em outros 
cinco casos, o relaxamento de prisão. Dentre 
os atendidos, 47 pessoas receberam encami-
nhamento assistencial10. 

A partir do projeto inicial em São Pau-
lo, as audiências de custódia não mais para-
ram, chegando – apenas no espaço de um 
ano – nos 26 Estados da Federação e no Dis-
trito Federal, apontando logo nas primeiras 
estatísticas, que quase metade das pessoas 
presas em flagrante delito pela polícia, não 
eram mantidas presas pelo juiz. Poucos me-
ses após o início do projeto, especialmente 
com a extensão dele para os demais estados 
da federação e mesmo com a implantação 
gradativa do projeto (dada a escassez de 
recursos), foram suficientes para compro-
var que muitas pessoas – presas pela polícia 
– tinham o direito de retornar à liberdade, 
quando apresentadas a um juiz. 

Quando completou um ano de vida, a 
audiência de custódia, que operou expressi-
va alteração na rotina e na logística do pa-
drão de prisão em flagrante até então vigen-
te, constatou-se já um impacto nos números 
de entrada do sistema prisional, o qual foi 
medido com base nas mais de 48 mil audiên-
cias realizadas em todas as unidades da Fe-
deração, com 25 mil prisões reconsideradas11. 

Além do número expressivo de solu-
ções alternativas à prisão, os dados econômi-
cos também indicavam economia de dinhei-
ro com a diminuição do número de prisões 

10 http://intranet.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia.aspx?Id= 
26026, acessado dia 30/10/2017
11 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81617-audiencias- 
de-custodia-completam-um-ano-revolucionando-sis-
tema-prisional, acessado dia 30/10/2017

provisórias, pois de acordo com a Secretaria 
de Administração Penitenciária de São Pau-
lo, cada preso custa, em média (e no míni-
mo), R$ 1.450,00 por mês12. 

No dia 24 de fevereiro de 2017 o a im-
plantação das audiências de custódia em São 
Paulo completou dois anos, sendo que de fe-
vereiro de 2015 a dezembro de 2016 foram 
realizadas 47.799 audiências, que resultaram 
22.151 concessões de liberdade ou relaxa-
mento (46% do total) e 25.510 conversões em 
prisão preventiva (54% do total)13. 

Sem pretender enveredar para as 
questões jurídicas e metajurídicas do cárce-
re e da sua necessidade-utilidade, as críticas 
e argumentos contrários à audiência de cus-
tódia (com afirmações de que ela é usada 
com objetivo de diminuir a população car-
cerária, abrindo vagas no sistema, prestan-
do um favor ao Executivo e ainda reduzin-
do a tarefa do juiz – seu livre convencimen-
to), parecem não se sustentar diante dos 
números e resultados colhidos a partir do 
ano de 2015 (implantação do projeto), que 
revelam, sem dificuldades, um novo pano-
rama do cárcere provisório no Brasil após a 
apresentação da pessoa presa em flagrante 
delito a um juiz, no prazo máximo de 24 ho-
ras a contar da prisão.
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A Reforma da Previdência estabeleceu 
tetos para servidores dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Os vencimentos da 
Magistratura Estadual estão subordinados 
ao teto, que se refere à remuneração do Su-
premo Tribunal Federal (STF). 

Outros dispositivos acerca do teto são:
a – não são computadas, para efeito dos 

limites remuneratórios, as parcelas de cará-
ter indenizatório;

b – poderá ser fixado um subteto único 
nos Estados, tendo como referência os sub-
sídios dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça;

A Questão da Remuneração  
da magistratura

12

c – o teto da remuneração de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal passou a ser de 
R$ 33.763,00 a partir de janeiro/2015. 

A seguir serão mostradas as defasagens 
hoje existentes nos subsídios da magistratu-
ra de 1º Grau, tomando como base os acrés-
cimos legais definidos desde 1995 até o ano 
de 2016.

Na comparação com o Índice Geral de 
Preços de Mercado (IGPM/FGV), a perda é 
de 39%. Em salários mínimos, a defasagem 
acumulada é de 57%, conforme mostram os 
gráficos abaixo.
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O último relatório divulgado pela Co-
missão Europeia para Eficiência da Justiça 
(CEPEJ) refere-se aos dados de 2014. Apenas 
para registro, cumpre notar que em todas as 
avaliações anteriores constatou-se que, em-
bora os salários da magistratura no Brasil 
em final de carreira aproximem-se daqueles  

observados em países como França, Bélgica e 
Alemanha, há uma forte divergência de va-
lores quando se compara com os salários no 
início de carreira. A diferença entre os salá-
rios no início e final de carreira no Brasil era 
de 23,5% em 2014, percentual muito abaixo 
dos países europeus destacados na amostra. 
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Cumpre ressaltar que o quadro acima 
serve apenas como referência, uma vez que 
a influência da taxa de câmbio entre os paí-
ses da “zona do euro” e os demais deve ser 
levada em consideração, pois modifica for-
temente o que os salários representam em 
termos de qualidade de vida dos habitantes 
de cada país. As observações do relatório 
do CEPEJ são de que: “as comparações de-
vem sempre ser limitadas ao que pode ser  

comparado. Os resultados que cada estado 
deseja medir contra outros estados que pare-
cem comparáveis a ele devem ser equilibra-
dos, levando em consideração o contexto es-
pecífico. Existem, obviamente, os efeitos de 
acordo com o nível de população ou o nível 
de padrão de vida que são medidos através 
de índices relativos ao número de habitantes 
e ao PIB per capita.
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