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Este trabalho de pesquisa e organização é dedicado 
a todos os Membros do IPAM, que congraçam a ati-
vidade jurídica e de distribuição de justiça, como um 
ideal a sempre ser alcançado, de modo que o aprimo-
ramento 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 
liberdade, igualdade e fraternidade.
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1 Apresentação

O Instituto Paulista de Magistrados – 
IPAM, completou no ano passado seus 20 
anos de fundação. Dentre seus trabalhos re-
levantes destaca-se a realização da pesquisa 
intitulada “Panorama do desempenho do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, agora em 
sua 8ª edição.

A realização desse estudo sempre este-
ve aos cuidados dos organizadores Caetano 
Lagrasta Neto, Durval Augusto Rezende Fi-
lho e Jayme Martins de Oliveira Neto e sob 
responsabilidade, atualmente, de Maria Lú-
cia Figueiredo Bueno de Camargo, pesquisa-
dora qualificada no tema e que acompanha 
o desenvolvimento do trabalho desde o pri-
meiro estudo.

Por ocasião do lançamento da 1ª edição, 
em 2012, anotavam os organizadores a im-
portância de estudar o Judiciário Paulista e a 
administração da Justiça. E isso em razão da 
grande judicialização surgida com a Consti-
tuição de 1988 e as transformações intensas 
da sociedade.

Ao longo do tempo, a renovação do tra-
balho permite analisar a evolução da Justiça 
Paulista.

Os dados desta última edição, cuja 
análise limita-se ao ano de 2018 em relação 
aos números do CNJ, revelam, por exemplo, 
que a despesa total da Justiça em relação ao 
gasto total dos estados, no caso de São Paulo, 
está na média em 4,4%, abaixo, portanto, da 
média da Justiça Estadual, este em 4,8%. Em 

relação ao PIB, a despesa da justiça paulista 
tem média de 0,48%, enquanto a média na-
cional da justiça estadual é de 0,69%.

São Paulo teve, também, em 2018, o 
menor custo por sentença dentre os Tribu-
nais da amostra, amostra que, diga-se, segue 
idêntica há anos.

Outro ponto a se destacar é o potencial 
gerador de receita da Justiça Estadual, o que 
deve ser considerado no cálculo do impacto 
no PIB e no conjunto da despesa total. A ati-
vidade jurisdicional gerou receitas na ordem 
de R$23,4 bilhões em 2018, com um retorno 
da ordem de 44%, enquanto em São Paulo 
esse percentual de retorno representou 83%, 
sendo que a arrecadação de custas somente 
no Estado de São Paulo representa 47% dos 
recolhimentos de todo o Poder Judiciário Es-
tadual, ao mesmo tempo em que representa 
19% da demanda judicial e 26% do acervo 
em tramitação.

São Paulo conta ainda com 21,9% do 
total de magistrados de todo o país, em 2018, 
e ainda com 23% de cargos não providos e 
redução de 15,5% em número de servidores 
na área judiciária, na comparação com 2009.

Em relação ao número de casos novos, 
em 2018 houve um declínio de 3,5% em rela-
ção a 2017, com 1.800 casos novos por magis-
trados em São Paulo. Foram 22,9 milhões de 
sentenças no país, sendo 7,9 milhões em São 
Paulo e foram baixados no país cerca de 22,2 
milhões de processos e destes 29,5% foi em 
São Paulo. Do total de 63 milhões de proces-



sos pendentes de baixa, 20,2 milhões estão 
em São Paulo.

O índice de produtividade dos magis-
trados, a dizer, a relação entre o volume de 
casos baixados e o número de magistrados 
está aumentando em São Paulo desde 2013. 
A alta em 2018 foi de 11,5% em relação ao 
ano anterior, índice acima da média nacional 
e abaixo apenas do Rio de Janeiro.

No tocante ao investimento em tecno-
logia, São Paulo investiu mais que o dobro 
da média nacional em 2018, e aumentou em 
47% a quantidade de varas exclusivas de 
infância e juventude entre 2017 e 2018. Im-
plantou também dois sistemas de inteligên-
cia artificial

O estudo também detalha a evolução 
das varas de violência doméstica contra mu-
lher, com número de casos novos, senten-
ças, baixados e estoque atual, na ordem de 

207.668 processos, sendo que em 2018 fo-
ram encerrados mais processos do que casos 
abertos de violência contra mulher.

No comparativo internacional, a média 
nacional é de 8 juízes por cem mil habitan-
tes, mesmo número de São Paulo, enquanto 
na Alemanha são 24; em Portugal e Finlândia 
, 19; Bélgica, 14; Itália, 11; França, 10; apenas 
Dinamarca tem número inferior, 6; segundo 
dados do Cepej Studies, edição de 2018.

Em resumo, o trabalho apresentado 
traz inúmeros dados e revela o enorme po-
tencial da magistratura paulista e permite 
necessárias reflexões e críticas com a finali-
dade melhorar cada vez mais o trabalho da 
Justiça e em especial do Poder Judiciário de 
São Paulo.

Tânia Mara Ahualli
Jayme Martins de Oliveira Neto
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11 Introdução

Em 2010, o Instituto Paulista de Ma-
gistrados (IPAM) teve a iniciativa de iniciar 
a consolidação e análise dos principais in-
dicadores da Justiça Estadual divulgados 
anualmente pelo Conselho Nacional de 
Justiça (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 oitava anual, explora os 
dados de 2009 a 2018 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.

O Conselho Nacional de Justiça, cria-
do em 2004, tem a missão de contribuir para 
eficiência e efetividade da prestação juris-
dicional, em benefício da sociedade. Para 
isso, passou a coordenar a gestão do Poder 
Judiciário, instituindo objetivos estratégicos 
a serem perseguidos. Anualmente procede a 
coleta, sistematização e a divulgação de esta-
tísticos referentes a diversos aspectos ligados 
ao desempenho das organizações judiciárias 
brasileiras nas suas instâncias. Os dados e in-
dicadores são consolidados no relatório inti-
tulado “Justiça em Números”. 

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 to-
dos os Tribunais do país (Art. 1° da Resolu-
ção 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 passa-
ram a ser obrigatórios para os órgãos do sis-
tema judiciário nacional. A obrigatoriedade 
da informação estatística pelos Tribunais está 
a presunção de veracidade dos dados infor-
mados.

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. 

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 a mo-
vimentação processual e os indicadores de 
produtividade. 

Essa edição do panorama contém um 
capítulo destinado a inaugurar um acompa-
nhamento das Coordenadorias de Infância 
e Juventude e também inicia a análise dos 
indicadores disponíveis relativos à violência 
doméstica e familiar contra mulheres. 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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2 Metodologia 

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. Procurou-se se-
lecionar tribunais das diferentes regiões do 
país. O agregado da Justiça Estadual (que 
abrange todos os Estados mais o Distrito Fe-
deral) 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 investigação 
dos dados do relatório “Justiça em Núme-
ros”, divulgado anualmente pelo CNJ em 
sua página na internet. Foram também uti-
lizadas informações coletadas nos sítios dos 
Tribunais de Justiça dos estados acima espe-
cificados.

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 

Embora a série de dados do Justiça em 
Números tenha sido divulgada a partir de 

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.

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



16  

1 Análise de Despesas e  
Receitas da Justiça Estadual

3

3.1 – Despesas da Justiça Estadual

A análise do orçamento do Poder Judi-
ciário, particularmente da Justiça Estadual 
que é o foco desse trabalho, é peça funda-
mental para entender a atual situação do 
Judiciário. O detalhamento da estrutura or-
çamentária pode ser indicativa de caminhos 
que devem ser trilhados para a promoção de 
ações que venham a suplantar 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 juízes e servidores 
para atender à crescente demanda judicial.

O aumento da judicialização, ou seja, 
o fato de que algumas questões de larga re-
percussão política ou social estão sendo de-
cididas por órgãos do Poder Judiciário, e não 
pelas instâncias políticas tradicionais (Exe-
cutivo ou o Legislativo), tem suas origens na 
Constituição de 1988, a partir da qual pode-se  
notar um constante incremento nas deman-
das judiciais, a partir do reconhecimento de 
novos direitos e a aplicação de direitos histo-
ricamente consagrados2.

Tal incremento na demanda judicial 
não teve como contrapartida um acréscimo 

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.

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 
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. Com 
a promulgação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o artigo 20 assegura o limite de 6% 
da Receita Corrente Liquida para o Poder 
Judiciário Estadual. Mais ainda, o artigo 156 
garante que “os recursos correspondentes às 
dotações orçamentárias destinadas aos Ór-
gãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e 
ao Ministério Público, incluídos os créditos 
suplementares e especiais, ser-lhes-ão entre-
gues até o dia 20 de cada mês”. Tal artigo não 
foi até agora regulamentado.

Ao mesmo tempo, ocorreu o estabeleci-
mento de métricas destinadas ao alcance de 
maior eficácia das ações da justiça, o que vale 
para todos os poderes, uma vez que atual-
mente a concepção de planejamento pres-
supõe pensar a realidade por problemas e 
enfrentá-los mediante ações organizadas em 
programas com objetivos definidos, e seu 
consequente monitoramento, com vistas a 
medir o atendimento dos objetivos no tem-
po. Além disso, em conjunto com o CNJ, os 
presidentes dos Tribunais escolheram metas 

VOLTA AO SUMÁRIO
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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. 

Para a análise das despesas, foi esco-
lhida a série de dados de 2009 a 2018. Os 
gráficos a seguir apresentam a evolução das 
despesas totais da Justiça Estadual para cada 
Estado em relação ao Produto Interno Bruto 
(PIB) e por habitante. Considera-se a despe-
sa como aquela efetivamente realizada (or-
çamento liquidado), excluídos os gastos com 

precatórios judiciais e requisições de peque-
no valor e despesas de exercícios anteriores. 
De 2009 em diante, como já foi salientado, 
consideram-se também as despesas empe-
nhadas inscritas em “restos a pagar”. As des-
pesas totais da Justiça Estadual do país so-
maram R$ 53,5 bilhões em 2018, com queda 
de 0,6% ante 2017, já descontada a inflação 
do período, medida pelo IPCA-IBGE. 

A média do indicador de despesa da Jus-
tiça Estadual em relação ao PIB (levando-se  
em consideração todos os Estados e DF) si-
tuou-se em 0,69% entre 2009 e 2018 e para 
São Paulo em 0,48%. O Estado de São Pau-
lo permanece apresentando percentuais de 
despesas/PIB abaixo da Justiça do país em 
todos os anos analisados, conforme mostra 
o gráfico abaixo. 

No que tange à despesa por ha-
bitante, verifica-se que São Paulo fica 
abaixo dos tribunais de maior porte, 
como3Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul. O indicador é de R$ 191,60 por 
habitante em São Paulo na média 
2009 a 2018.

3 Ver Resolução CNJ nº 70/2009, de 2009, que 
dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Es-
tratégica no âmbito do Poder Judiciário. Fonte: CNJ.
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A despesa por habitante alcançou  
R$ 270,00 em 2018 para o TJ-SP e R$ 242,4 

caso exclua-se os gastos com inativos e obras, 
conforme mostra o gráfico abaixo.

O orçamento da Justiça do estado de 
São Paulo totalizou R$ 12,3 bilhões em 2018, 
mostrando uma pequena alta real de 0,2% 
comparativamente a 2017, após ter cresci-
do 7,4% no cotejo do exercício de 2017 ante 
2016. Entre 2017 e 2018 apenas o TJ de Goiás 

teve aumento mais significativo da despesa 
total, com 21,5%, descontada a inflação do 
período. Foram observadas quedas mais im-
portantes em Pernambuco (-5,1%) e Minas 
Gerais (3,2%). 

Variação real da despesa ToTal da JusTiça – 2018/2017

Fonte: CNJ. Deflacionado pelo IPCA-IBGE.

A despesa da Justiça em relação aos 
gastos totais de cada estado mostra que, em 
média, esse indicador foi de 5,0% entre 2009 
e 2018 para a JE do país. No recorte analisa-
do, apenas Pará, Pernambuco e São Paulo 

ficaram abaixo da média nacional. São Pau-
lo pontuou esse indicador em 5% em 2018, 
ficando distante dos percentuais exibidos 
por Bahia e Goiás, com 8,6% e 8,3%, respec-
tivamente. 
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DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA EM RELAÇÃO AOS GASTOS TOTAIS DOS ESTADOS – EM %

Fonte: CNJ.

O cotejo entre o orçamento da Justiça 
Estadual e a demanda processual pode ser 
avaliado pela razão gastos totais da Justiça Es-
tadual e casos novos, tomando-se como base 
os processos que ingressaram no 2º Grau,  
1º Grau, Turmas Recursais e Juizados Espe-
ciais. Nesse comparativo, São Paulo exibiu 
gasto de R$ 2.257,00 por processo em 2018, 

com alta de 7,7% ante 2017. Na média do pe-
ríodo 2009/2018, São Paulo gastou R$ 1.552,00 
por caso novo ingressado, 19,1% abaixo da 
Justiça Estadual de todo o país, conforme 
quadro abaixo. Todos os outros tribunais, ex-
ceto Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande 
do Sul, ficaram acima da Justiça Estadual. 

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

Fonte: CNJ.

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

Fonte: CNJ.
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Os gastos com recursos humanos foram 
responsáveis por aproximadamente 90% da 
despesa total da Justiça Estadual do país em 
2018 e compreendem, além da remuneração 
com magistrados, servidores, inativos, ter-
ceirizados e estagiários, todos os demais au-
xílios e assistências devidos. Em São Paulo, 

88,2% do total de gastos foram direcionados 
às despesas de pessoal, revelando queda des-
se indicador nos últimos 2 anos analisados.  
A maior relação despesas com pessoal e gas-
tos totais na amostra analisada foi verificada 
no TJ de Minas Gerais, com 96% em 2018.

GASTOS COM RECURSOS HUMANOS EM RELAÇÃO A DESPESA TOTAL – EM %

Fonte: CNJ.

O relatório Justiça em Números divi-
de as despesas em vários elementos, permi-
tindo a análise de sua composição. São as 
despesas com recursos humanos e pessoal4, 
que inclui os gastos com remuneração, pro-
ventos e pensão; benefícios e encargos; 
com terceirizados e estagiários, bem como 
com outras despesas indenizatórias indire-
tas com recursos humanos, que consomem 
a maior parte do orçamento da Justiça.  
Os limites estabelecidos para as despe-
sas 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.

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.

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 
TJ sp 2018 – eM r$

Devido ao alto montante destas despe-
sas, as despesas com capital acabam repre-
sentando parcela menor dos gastos totais: 
foram de 1,9% do total para a JE do país e 
de 1,2% em São Paulo. Essas despesas abran-
gem a aquisição de veículos, de equipamen-
tos e de programas de informática, de imó-
veis e outros bens permanentes, além das 
inversões financeiras.



ANáLISE DE DESPESAS E REcEITAS DA JUSTIÇA ESTADUAL  21

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM CAPITAL NA DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA – EM %

Fonte: CNJ.

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. Entre-
tanto, tais informações referentes aos con-
tratos de informatica não estão mais dispo-
níveis na base de dados referente ao exercí-
cio de 2018. Dessa forma, somente é possí-
vel a análise das aquisições e do custeio com 
tecnologia da informação. Os gastos com 

aquisições em tecnologia de informação e 
comunicação representaram 1,8% dos gas-
tos totais para o TJ-SP e apenas 0,8% para 
a JE do país. Quase a metade dos R$ 445 
milhões gastos com aquisição de tecnolo-
gia da Justiça Estadual do país referem-se 
ao TJ-SP em 2018, que computou gastos de  
R$ 219,8 milhões com essa rubrica, deno-
tando esforço nos investimentos em moder-
nização e avanço tecnológico.

RELAÇÃO GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA E DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA – EM %

Fonte: CNJ.

Os gráficos abaixo mostram o custo 
por processo baixado e por sentenças e de-
cisões em 2018 e 2017, relativamente ao or-
çamento de cada tribunal. Verifica-se que 
houve um aumento de 3,1% na comparação 
anual 2018/2017 no custo por processo bai-
xado para o TJ do país. Dentre os tribunais 
de maior porte, São Paulo teve custo de  

R$ 1.872,00 por processo baixado – o menor 
da amostra após o TJ-MG, com R$ 1.593,00. 
O maior custo por processo baixado foi veri-
ficado no TJ-PA, com R$ 3.578,00, na amostra 
analisada. Em relação ao custo por senten-
ças e decisões, o valor de R$ 1.539,00 em São 
Paulo foi o menor da amostra, pouco abaixo 
do Rio de Janeiro, com R$ 1.664,00. 
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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. 

A atividade jurisdicional estadual do 
país gerou receitas da ordem de R$ 23,4 bi-
lhões em 2018, significando um retorno de 
44% das despesas efetuadas. Para o TJ São 
Paulo, essa relação foi de 83%. 

RECEITAS TOTAIS EM RELAÇÃO A DESPESA TOTAL – EM %

Fonte: CNJ.
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Apenas com custas judiciais, a Justiça 
Estadual é a de maior arrecadação, com um 
total de R$ 11,3 bilhões (21% de suas despe-
sas). No estado de São Paulo, foram arreca-
dados R$ 5,6 bilhões com custas, valor que 
representa 47% dos recolhimentos de todo o 
Poder Judiciário Estadual com esse item de 

receita, sendo que o TJ-SP responde por 19% 
da demanda judicial e 26% do acervo em tra-
mitação do país5.

Os valores arrecadados com custas e 
emolumentos em relação à despesa total da 
justiça alcançou 46% em São Paulo, ante 21% 
para os tribunais estaduais de todo o país.

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

Fonte: CNJ.

O quadro abaixo mostra a arrecadação 
com execução fiscal, que somou R$ 6,895 bi-
lhões na Justiça Estadual do país em 2018. 
Tais receitas exibiram crescimento real de 
43% entre 2017 e 2018, sendo a alta de 194% 

para o TJ-SP, que passou de R$ 1,059 bilhão 
em 2017 para R$ 3,1 bilhões em 2018. Veri-
fica-se que exceto o TJ-MG, todos os outros 
tribunais da amostra revelaram aumento ex-
pressivo desse tipo de arrecadação.

ARRECADAÇÃO COM EXECUÇÃO FISCAL – EM R$ MIL

Fonte: CNJ. Valores a preços de 2018, deflacionados pelo IPCA-IBGE.

Já a arrecadação com imposto causa 
mortis representou 10% da despesa total da 
Justiça Estadual em 2018. Para o TJ-RJ tais re-
ceitas representaram 25,1% das despesas em 
2018. Essa relação é menor para os tribunais 
de menor porte, como Pará e Pernambuco, 
conforme mostra o quadro abaixo. Não há 

dados disponíveis para Goiás e também para 
a Bahia nos últimos anos.5

5 Conselho Nacional de Justiça. “Diagnóstico das Cus-
tas Processuais praticadas nos Tribunais”. Brasília, 2019.
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ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO CAUSA MORTIS Na relação de valores arrecadados vis a 
vis o número de processos ingressados sujei-
tos à cobrança de custas, o TJ-SP pontua com 
o segundo maior valor (R$ 1.867) da amos-
tra analisada, atrás apenas de Goiás, com  
R$ 2.022.

Valores Arrecadados em relação ao  
número de processos ingressados sujeitos  

a cobrança de custas – Justiça estadual 2018
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4 Recursos Humanos 

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)6; “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 Es-

peciais e Turmas Recursais. Os magistrados 
de 2º Grau atuam unicamente em sua câma-
ra. Já os magistrados de 1º Grau, de Juizados 
Especiais e de Turmas Recursais são por ve-
zes convocados a atuar em outras varas, acu-
mulando 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. 

A quantidade de magistrados em atua-
ção no total da Justiça Estadual cresceu 5,1 
% de 2009 para 2018. Nota-se um decrésci-
mo expressivo nessa quantidade na Bahia 
(-18,7%). O Pará (15,5%), Goiás (10,3%) e São 
Paulo (8,9%) puxaram a média nacional para 
cima, em igual período.

TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS

Fonte: CNJ. 6

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

VOLTA AO SUMÁRIO
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São Paulo mantem uma média de 
21,7% do total de cargos de magistrados do 
país no período 2009 a 2018, bem como tam-

bém marca aproximadamente 7,7 magistra-
dos para cada cem mil habitantes, em linha 
com o TJ do país.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS ESTADOS NO TOTAL DE MAGISTRADOS

Fonte: CNJ. 

ToTal de MaGisTrados/CeM Mil HaBiTaNTes

Fonte: CNJ. 

Interessante proceder o cotejo dos da-
dos nacionais com os dados publicados pelo 
Cepej referentes a 20167. Dentre os 45 mem-
bros que participaram da pesquisa anual, re-
sultou uma média de 22 juízes por 100 mil 
habitantes, conforme mostra o quadro abai-
xo. Tratam-se de juízes profissionais na de-

7 Commission Européenne  pour la Efficacité de la Justice 
(CEPEJ). “European Judicial Systems - Efficiency and 
quality of justice”. Studies nº 26, 2018.

nominação do Cepej8. Comparada à média 
nacional, de 7,7 juízes por cem mil habitan-
tes, verifica-se que a França é o país que mais 
se aproxima do Brasil, com 10 juízes por cem 
mil habitantes.

8 Uma parte variável do litígio pode ser assegurada 
por juízes profissionais que atuam de forma pontual, 
por juízes não profissionais e pelo Rechtspfleger. Na 
maioria dos casos, os últimos exercem suas atividades 
em regime de tempo integral.
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NuMero de JuÍZes – CepeJ 2016

Fonte: Cepej

Os tribunais estaduais que apresenta-
ram um crescimento acima da média do to-
tal da Justiça Estadual do país na criação de 
cargos para Magistrados, de 2009 para 2018, 
foram Pará, Goiás e São Paulo, na amostra 
analisada. Chama atenção o decréscimo re-
gistrado pela Bahia no mesmo intervalo de 
tempo, de -30,3%.

TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS EXISTENTES

Fonte: CNJ. 

O Pará mostra um aumento de 21,3% e 
São Paulo de 9,8% no provimento de cargos 
para magistrados no período, sendo os úni-
cos estados acima da média da Justiça Esta-
dual. Podemos notar que na relação cargos 

providos/cargos existentes os tribunais da 
Bahia, Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do 
Sul apresentam melhores taxas do que a mé-
dia do país.

TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS PROVIDOS

Fonte: CNJ. 
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TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS PROVIDOS

Fonte: CNJ. 

CarGos proVidos/CarGos eXisTeNTes – ToTal de MaGisTrados JusTiça esTadual

Fonte: CNJ. 

4.1 – Magistrados de 2º Grau

Observando a quantidade de magis-
trados em atuação no 2º Grau, entre 2009 e 
2018, verificamos que a Bahia mostrou um 
crescimento expressivo de 145,7%, seguida 
por Goiás (44,4%), Pernambuco (33,3%) e 

São Paulo (24,8%). Em consequência, a par-
ticipação relativa da Bahia passou de 2,4% 
para 5,0%, enquanto Goiás e São Paulo tam-
bém tiveram sua participação aumentada. 
São Paulo detinha 25,5% dos magistrados de 
2º Grau do país em 2018. 

ToTal de MaGisTrados – 2º Grau

Fonte: CNJ.
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parTiCipação relaTiVa dos esTados No ToTal de MaGisTrados – 2º Grau

Fonte: CNJ.

Os estados que mostraram um maior 
crescimento na quantidade de magistrados 
de 2º Grau foram os que mais criaram no-
vos cargos, a saber: Bahia (157,1%), Goiás 
(61,1%), Pernambuco (33,3%) e São Paulo 
(33,8%).

Há que se considerar que esses valores 
são relativos, por exemplo, em 2009 existiam 
35 cargos na Bahia e em 2018, 90 cargos, ou 
seja, foram criados 55 cargos no período. Por 
outro lado, São Paulo tinha 355 passou para 
475, com a criação de 120 cargos. Em São 
Paulo, a quantidade de cargos criados foi 

superior, mas o crescimento é menor, pois a 
base inicial era muito maior.

No provimento de cargos de magistra-
dos de 2º Grau, o TJ de São Paulo pratica-
mente manteve estável a quantidade magis-
trados providos nessa instância. E pode-se  
notar na relação cargos providos/cargos exis-
tentes que quase a totalidades dos cargos 
existentes está provida nessa instância du-
rante o período.

Os magistrados do 2º Grau representa-
vam 14,8% do total de magistrados da Justiça 
Estadual em 2018.

ToTal CarGos de MaGisTrados eXisTeNTes – 2º Grau

Fonte: CNJ.
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ToTal CarGos de MaGisTrados proVidos – 2º Grau

Fonte: CNJ.

ToTal de MaGisTrados 2º Grau / ToTal de MaGisTrados da JusTiça esTadual

Fonte: CNJ.

4.2 – Magistrados de 1º Grau

Nas tabelas abaixo podemos notar que 
os estados que aumentaram a quantidade de 
magistrados do 1º Grau acima da média na-
cional foram Pará (15%), Goiás (14,1%) e São 

Paulo (5,6%), na comparação 2009-2018. Os 
demais estados registraram diminuição na 
quantidade de juízes atuando nessa instância.

A participação relativa dos estados que 
obtiveram crescimento reflete essa perfor-
mance.

ToTal de MaGisTrados  1º Grau

Fonte: CNJ.
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parTiCipação relaTiVa dos esTados No ToTal de MaGisTrados – 1º Grau

Fonte: CNJ.

No período em análise, os estados do 
Pará, Goiás e São Paulo também foram os 
únicos que cresceram acima da média da 

Justiça Estadual, tanto na criação de novos 
cargos como também no provimento dos 
mesmos.

ToTal de CarGos de MaGisTrados eXisTeNTes – 1º Grau

Fonte: CNJ.

ToTal de CarGos de MaGisTrados proMoVidos – 1º Grau

Fonte: CNJ.
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ToTal de CarGos de MaGisTrado proVidos CoM aTuação eXClusiVa – 1º Grau

Fonte: CNJ.

CarGos proVidos / CarGos eXisTeNTes – ToTal MaGisTrados do 1º Grau

Fonte: CNJ.

Os estados do Pará, Pernambuco e São 
Paulo possuem em torno de 80% dos seus 
magistrados atuando no 1º Grau, resultado 

superior à média nacional, que foi de 75% 
em 2018.

ToTal de MaGisTrados de 1ºGrau/ToTal de MaGisTrados da JusTiça esTadual

Fonte: CNJ.
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4.3 – Magistrados de Juizados 
Especiais

A quantidade de magistrados em atua-
ção nos Juizados Especiais cresceu 5,9% na 
média da Justiça Estadual entre 2009 e 2018, 
resultado obtido por variações negativas da 
Bahia (-38,4%), Pernambuco (-34,9%), Rio 

Grande do Sul (-10,8%) e São Paulo (-10,4%); 
os demais estados marcaram crescimentos 
acima da média, com especial destaque para 
o Pará, que registrou alta de 134,5%.

A participação relativa de cada estado 
reflete a situação acima comentada, assim 
sendo o TJ de São Paulo que detinha 31% em 
2009, passou para 26,3% do total em 2018.

TOTAL DE MAGISTRADOS – JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS ESTADOS NO TOTAL DE MAGISTRADOS – JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

De 2009 para 2018 foram criados 253 
novos cargos de magistrados de Juizados Es-
peciais na Justiça Estadual como um todo, o 
que representa um aumento de 24,3%. Ape-
nas dois estados marcaram crescimentos aci-
ma da média, foram eles: Rio Grande do Sul 
(172,7%) e Bahia (37,7%).

Com relação aos cargos de magistrados 
providos nos Juizados Especiais com atua-
ção exclusiva, notamos que em São Paulo a 
quantidade desses cargos devidamente pro-
vida é de 45, o que representa algo em torno 
de 31,5% dos cargos existentes nesse estado, 
sendo essa a menor taxa de provimento na 
amostra analisada.
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TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS EXISTENTES – JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS COM ATUAÇÃO EXCLUSIVA – JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

CarGos proVidos/CarGos eXisTeNTes – JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ.

Em São Paulo, os magistrados que 
atuam nos Juizados Especiais são 30,3% do 

total de magistrados da Justiça Estadual, essa 
proporção na média nacional é de 25,4%.

ToTal de MaGisTrados dos JuiZados espeCiais/ToTal de MaGisTrados da JusTiça esTadual

Fonte: CNJ.
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4.4 – Magistrados de Turmas 
Recursais

No total da Justiça Estadual, de 2009 
apara 2018, a variação dos magistrados em 
atuação nas turmas recursais apresentou 
uma queda de -1,4%. Em alguns tribunais  

tivemos um movimento inverso como no Rio 
Grande do Sul com um aumento de 170%, 
São Paulo com 32,4%, Goiás com 19,7% e Ba-
hia com 13,3%. Por consequência a participa-
ção relativa de São Paulo nesse quesito pas-
sou de 46,3% em 2009 para 62,1% em 2018.

TOTAL DE MAGISTRADOS – TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS ESTADOS NO TOTAL DE MAGISTRADOS – TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS EXISTENTES NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.
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TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS PROVIDOS COM A ATUAÇÃO EXCLUSIVA - TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

ToTal de MaGisTrados das TurMas reCursais/ToTal CarGos de MaGisTrados da JusTiça esTadual

Fonte: CNJ.

4.5 – Servidores

A quantidade de servidores em ativida-
de no total da Justiça Estadual em 2018 era 
de 290.384, o que significava 25 servidores 

por magistrado, com um crescimento em re-
lação a 2009 da ordem de 28,9%. São Paulo 
com 68.852 servidores representava 23,7% 
do total em 2018.

TOTAL DE SERVIDORES

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS ESTADOS NO TOTAL DE SERVIDORES

Fonte: CNJ.
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serVidores/MaGisTrados

Fonte: CNJ.

Considerando-se o total de servidores, 
São Paulo contava com 25 servidores por 
magistrado, com aumento de 10% em re-
lação a 2009. Contudo, na área judiciária, o 

TJ-SP contava com 13,6 servidores por ma-
gistrado, configurando uma queda de 15,5% 
em relação a 2009, quando o total somava 16 
servidores.

SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA POR MAGISTRADO

Fonte: CNJ.

Fonte: CNJ.
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15 Principais Aspectos da Litigiosidade

5.1 – Casos Novos

A quantidade de casos que ingressou 
na Justiça Estadual em 2009 foi de 17,757 mi-
lhões e em 2018 foi de 19,576 milhões, reve-
lando crescimento de 10,3%. Esse aumento 
não foi uniforme nem ao longo do período 
tampouco entre os estados.

São Paulo respondeu por 27,8% dos in-
gressos de casos do total da Justiça Estadual 
em 2018, com 5,448 milhões de casos – vo-
lume 0,8% acima de 2009. Também o TJ-RS 

e do Rio de Janeiro revelaram queda nessa 
comparação, conforme mostra o quadro 
abaixo. Por outro lado, todos os outros tribu-
nais da amostra tiveram aumento do ingres-
so de novos casos, com destaque para Bahia 
(123,4%) e Goiás (50,8%). Especificamente 
em 2018, houve queda de 3,5% do ingresso 
de casos em São Paulo, na comparação com o 
ano anterior. A participação relativa dos esta-
dos oscila refletindo as diferenças no volume 
de ingressos.

TOTAL DE CASOS NOVOS

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DE CASOS NOVOS

Fonte: CNJ.

VOLTA AO SUMÁRIO
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PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO TOTAL DE CASOS NOVOS

Fonte: CNJ.

A relação de casos novos por magis-
trados cresceu em 4,9% no cotejo 2018-2009 
para o total da Justiça Estadual, sendo que 
essa média foi puxada para cima pela Ba-
hia (174,8%), Pernambuco (96,4%), Goiás 
(31,2%) e Minas Gerais (12,3%). São Paulo  

registrou uma queda de -7,5%, variação que 
foi resultado de um aumento na quantidade 
de magistrados (8,9%) e da pequena altera-
ção (0,8%) no volume de casos que ingressa-
ram no comparativo de 2009 e 2018. 

Casos NoVos/ToTal de MaGisTrados

Fonte: CNJ.
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VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DE CASOS NOVOS POR MAGISTRADO

Fonte: CNJ.

5.1.1 – Casos Novos – 2º Grau

A quantidade de casos que ingressa-
ram no 2º Grau cresceu de 2009 para 2018 em 
33,7% passando de 1,782 para 2,383 milhões, 
sendo que se manteve acima de 2,3 milhões 
nos últimos cinco anos. Os estados que fica-
ram acima da média foram Bahia (174,4%), 
Pará (166,7%), Pernambuco (104,8%), São 
Paulo (45,6%) e Minas Gerais (41,1%).  

E abaixo da média temos Rio de Janeiro 
(8,7%), Goiás (6,3%) e Rio Grande do Sul 
(-32,6%). A participação relativa de cada es-
tado espelha essas variações, sendo a mais 
expressiva a do Rio Grande do Sul que caiu 
pela metade, de 22% para 11% e o caso da 
Bahia que mais que dobrou sua cota pas-
sando de 1,4% para 2,9%. Nesse quesito São 
Paulo tinha 31,5% 2 em 2009 e passou para 
34,3% em 2018.

ToTal de Casos NoVos No 2º Grau

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual No ToTal de Casos NoVos 2º Grau

Fonte: CNJ.
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parTiCipação relaTiVa No ToTal de Casos NoVos 2º Grau

Fonte: CNJ.

Na média nacional, cada magistrado do 
2º Grau recebeu 1.374 casos novos em 2018, 
um volume 10,5% acima daquele observado 
em 2009. Em São Paulo, esse indicador é mais 
contundente: 1.843 casos novos em 2018, 
16,7% maior que 2009. Além de São Paulo, os 

seguintes tribunais registraram percentuais 
acima da média: Pará (166,7%), Pernambu-
co (53,6%), Minas Gerias (30,3%) e Bahia 
(11,7%). Os demais estados apresentaram 
variações negativas ou próximas de zero.

Casos NoVos/MaGisTrados do 2º Grau

Fonte: CNJ.

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

Fonte: CNJ.
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5.1.2 – Casos Novos – 1º Grau

Os casos novos que ingressaram anu-
almente no 1º grau entre 2099 e 2018, tan-
to na Justiça Estadual do país como em 
São Paulo, quase não mostraram variação, 
se mantendo no primeiro caso em torno 
de 11,5 milhões e, no segundo, próximo a  
3,85 milhões. 

Figuram com crescimento acima da mé-
dia os TJ de Pernambuco, Bahia e Goiás com 
124,2%, 22,3% e 21,1% respectivamente. Os 
demais estados mostraram taxas negativas.

A participação relativa de cada estado 
mostra que Pernambuco passou de 2,4% em 
2009 para 5,5% em 2018. As unidades da fe-
deração em analise não apresentaram movi-
mentos significativos, São Paulo permanece 
estável em torno de 33%.

ToTal de Casos NoVos No 1º Grau

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

Variação perCeNTual No ToTal de Casos NoVos 1º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa No ToTal de Casos NoVos 1º Grau

Fonte: CNJ.
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Em 2009, a relação casos novos por ma-
gistrados no âmbito da Justiça estadual do 
1º grau era de 1.338 e passou para 1.313 em 
2018, uma queda de -1,9%. Como o ingresso 
de casos praticamente se manteve estável, a 
variação deve-se ao aumento de magistrados 
(1,9%) em atuação nessa instância.

No 1º Grau, o estado de São Paulo 
mostrou uma queda de -1,1% na quantida-
de anual de casos novos de 2009 para 2018, 
o que combinado com o aumento da quanti-
dade de magistrado nessa instância de 5,6% 
resultou num decréscimo na proporção de 
casos novos/magistrados de -6,3%; 

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

Em 2009, o ingresso de novos casos nos 
Juizados Especiais do país foi de 4,040 mi-
lhões e passou para 4,834 milhões em 2018, 
um crescimento de 19,7%. Essa variação foi 
obtida em função do desempenho da Bahia, 

Goiás, Pará e Minas Gerais que marcaram 
374%, 123,9%, 24% e 16,1%, respectivamen-
te, compensando assim a queda de São Pau-
lo da ordem de -19,1%. A participação relati-
va dos Estados espelha esse quadro, assim a 
Bahia passou de 3,3% para 12,9% e São Paulo 
de 21% para 14,2%.
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TOTAL DE CASOS NOVOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DE CASOS NOVOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO TOTAL DE CASOS NOVOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

A quantidade de casos novos pelo total 
de magistrados que atuam nessa instância 
no resultado da Justiça Estadual cresceu 13% 
entre 2009 e 2018, esse resultado deriva de 
um incremento de 5,9% na quantidade ma-
gistrados e da variação de 19,7% no ingresso 

de casos novos. Em São Paulo, o resultado 
de -9,7% foi obtido graças a queda de -19,1% 
nos ingressos de casos que superaram a di-
minuição de 10,4% da quantidade magistra-
dos nessa instância.
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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

Em todos os anos do período em aná-
lise a quantidade de casos que ingressaram 
no âmbito da Justiça Estadual do país nas 
turmas recursais mostraram crescimento e 
no comparativo de 2009 e 2018 revelam uma 

alta de 115,5%. Os estados que puxaram a 
média para cima foram Bahia (692,3%), Goiás 
(532,8%), Pernambuco (177,2%) e Minas Ge-
rais (143,3%). São Paulo mostrou variação 
negativa de 8,4% nesse quesito. As participa-
ções relativas de cada estado refletem essas 
variações, assim São Paulo passou de 32,3% 
em 2009 para 13,7% no ano de 2018.

TOTAL DE CASOS NOVOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.
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VARIAÇÃO PERCENTUAL DE CASOS NOVOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO TOTAL DE CASOS NOVOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

Casos NoVos/MaGisTrados Nas TurMas reCursais

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DE CASOS NOVOS POR MAGISTRADOS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.
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5.2 – Casos Pendentes de Baixa

O estoque de casos pendentes de bai-
xa no total da Justiça Estadual era de quase 
49,5 milhões em 2009 e atingiu 62,8 milhões 
em 2018, marcando uma variação de 27,4% 
no período. Todavia, pela primeira vez des-
de 2014, apurou-se uma redução dos casos 
pendentes em 2018, na comparação ano a 
ano, o que configura um aumento de pro-
dutividade. Em SP, houve redução de cerca 
de 334 mil casos pendentes, com queda de 
1,6% em 2018 comparativamente a 2017.Os 
casos pendentes são todos os que nunca re-
ceberam movimento de baixa, em cada uma 

das fases. Podem existir situações em que 
autos já baixados retornam à tramitação sem 
figurar como caso novo. São os casos de sen-
tenças anuladas na instância superior, de re-
messas e retornos de autos.

Na comparação 2009-2018, temos Bahia 
(51,9%), Rio de Janeiro (36,5%) e Pará (27,5% 
puxando a média para cima temos. Os de-
mais estados ficaram abaixo da média na-
cional. São Paulo pontuou um aumento de 
20% no período, motivado basicamente pela 
variação de 2009 para 2010 de 14,2%. A parti-
cipação relativa de cada estado não apresen-
tou variações significativas.

ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa

Fonte: CNJ.

2017.Os
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parTiCipação relaTiVa No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa

Fonte: CNJ.

De 2009 para 2018, a quantidade de 
casos pendentes de baixa por magistrado 
cresceu em todos os estados em análise, com 
exceção do Rio Grande do Sul. A alta foi de 
21,2% para JE do país. Os estados com cresci-
mento acima da média foram: Bahia com um 
aumento de 86,9%, Rio de Janeiro com 38,8% 
e Minas Gerais com alta de 26,2%.

Em 2018, constata-se que para cada 
caso novo que ingressa no sistema da Jus-
tiça Estadual, 3,2 estão pendentes de baixa, 
e essa proporção cresceu em 15,6% desde 
2009. Concorreram para esse resultado os 
desempenhos acima da média dos tribunais 
do Rio de Janeiro, Pará e São Paulo com altas 
de 55,3%, 23,4% e 19,1% respectivamente. 

Casos peNdeNTes de BaiXa / MaGisTrado

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual No ToTal de Casos peNdeNTes de BaiXa por MaGisTrado

Fonte: CNJ.
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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 no âmbito da Justiça Estadual passa-
ram de 1,536 milhão em 2009 para 2,173 mi-
lhões em 2018, uma variação de 41,4%, não 
obstante uma redução substancial de -19% 
obtida por São Paulo, que foi o único estado 
com desempenho negativo, todos os demais 

estados marcaram altas nesse indicador. 
Verifica-se ao longo de toda a série, que São 
Paulo conseguiu reduzir os casos pendentes 
no 2º grau de um patamar de 700 mil para 
570 mil. Na amostra analisada, foi o único tri-
bunal com esse feito.

Com isso, a participação relativa de São 
Paulo, nesse quesito, cai de 46,5% em 2009 
para 26,6% em 2018.

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.
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Parcipação relava no total de 
casos pendentes de baixa – 2º Grau

5.2.2 – Casos Pendentes de Baixa – 
1º Grau

Os casos pendentes de baixa no 1º Grau 
da Justiça Estadual do país apresentaram um 
crescimento de 27% entre 2009 e 2018, sen-
do que esse estoque era de 54,524 milhões de 
casos no último ano. Colaboraram para essa 
alta os resultados acima da média observa-
dos nos tribunais da Bahia e Rio de Janeiro 

com variações de 63% e 40,4%. São Paulo 
mostrou um resultado pouco abaixo da mé-
dia do país, de 24,2%. Cabe destacar que o 
estoque de casos pendentes teve redução de 
2,2% em 2018 ante 2017 no TJ-SP, denotando 
aumento da produtividade. 

A participação relativa de cada estado 
não apresentou variações significativas no 
período.

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. 



PRINcIPAIS ASPEcTOS DA LITIgIOSIDADE   51

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

Fonte: CNJ. 

O total de casos de conhecimento pen-
dentes de baixa no 1º Grau da Justiça Esta-
dual subiu 11,1% de 2009 para 2018. Marca-
ram altas superiores à variação registrada 
pelo TJ do país os estados do Pará, Rio de 
Janeiro e Goiás com 37%, 34,2% e 33,7% res-
pectivamente. No sentido inverso, destaca-
mos Pernambuco, São Paulo e Rio Grande 
do Sul com -21,9%, -18,1% e -16,4%, respec-

tivamente. Merece destaque a queda impor-
tante registrada em São Paulo ao longo da 
série analisada: os casos pendentes de co-
nhecimento chegaram a mais de 6 milhões 
em 2013 e declinaram para 4,2 milhões em 
2018. A participação relativa de cada estado 
reflete essas variações, assim São Paulo que 
tinha uma fatia de 27,7% caiu para 20,4%.

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

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

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

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

Fonte: CNJ. 

Um movimento contrário foi observa-
do com os casos de execução pendentes de 
baixa no 1º Grau da Justiça Estadual, que 
cresceram 39,2% entre 2009 e 2018, puxados, 
principalmente por São Paulo, que revelou 
alta de 47% na mesma comparação. Também 

puxaram esse crescimento os TJs da Bahia 
(213%) e Rio de Janeiro (43,2%). A partici-
pação relativa da Bahia pulou de 1,7% para 
3,8%, São Paulo e Rio de Janeiro cresceram 
um pouco e ficaram com 41,8% e 21,1%, res-
pectivamente.

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

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

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

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

Fonte: CNJ.

5.2.3 – Casos Pendentes de Baixa – 
Juizados Especiais

Os casos pendentes de baixa nos Juiza-
dos Especiais no global da Justiça estadual 
aumentaram 16,2% de 2009 para 2018. Os 
estados que marcaram variações acima da 
média foram: Goiás (83,4%), Pará (81,6%) 
e Minas Gerais (71,7%). Os demais estados 

apresentaram resultados negativos, sen-
do a maior queda observada na Bahia com 
– 39,9%. São Paulo mostrou uma queda de 
-14,2% mesmo com uma alta expressiva de 
2011 para 2012 de 19,7% que foi compensa-
da pelos registros negativos dos anos subse-
quentes. A participação relativa refletiu essas 
performances, assim São Paulo passou de 
27,4% para 20,2%.

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

Fonte: CNJ.

Na fase de conhecimento, os casos 
pendentes de baixa ficaram estáveis no com-
parativo de 2009 com 2018 para a Justiça 
Estadual do país. Os estados que registra-
ram crescimento foram: Goiás (86,4%), Pará 
(86%) e Minas Gerais (60,3%), resultados que 

foram compensando pelos demais estados 
que marcaram variações negativas. São Pau-
lo teve uma diminuição de -38%, o que por 
consequência afetou, também para baixo, 
sua participação relativa, que passou de 30,1 
% em 2009 para 18,7% em 2018. 

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

Fonte: CNJ.

Na fase de execução, os casos penden-
tes de baixa nos juizados especiais mostra-
ram forte aumento, com variação positiva 
de 175% na comparação 2009-2018. Todos os 
estados tiveram altas, sendo que as mais ex-
pressivas foram de Pernambuco (1.384,3%), 

Bahia (259,2%), Minas Gerais (113,1%) e Rio 
de Janeiro (111,8%). São Paulo não apresen-
tou o dado de 2009, assim não se pode aferir 
seu desempenho no período, mas se com-
pararmos o total apurado em 2010 com 2018 
podemos ver um crescimento de quase 50%. 

ToTal de Casos de eXeCução peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ.

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

Fonte: CNJ.
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parTiCipação relaTiVa de Casos de eXeCução peNdeNTes de BaiXa Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ.

5.2.4 – Casos Pendentes de Baixa – 
Turmas Recursais

Os casos pendentes de baixa nas Tur-
mas Recursais no total da Justiça Estadual 
cresceram significativamente, marcando 
alta de 308,5% na comparação 2009 a 2018. 
Todos os estados obtiveram resultado positi-
vos, os que mais se destacam são Pernambu-

co com 4.426,4%, Bahia com 1.845,8% e Goiás 
com 1.536,3%. Já em São Paulo, tal estoque 
aumentou em 145%, de tal forma que sua 
participação relativa caiu de 46,5% em 2009 
para 27,8% em 2018, enquanto Pernambuco 
teve a sua multiplicada por 10 de 0,1% para 
1,1%. No TJ-BA, a quantidade cresceu cinco 
vezes de 0,5% para 2,6% e Goiás passou de 
1% para 4%. 

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

Fonte: CNJ.

Cabe atenção ao aumento acima de 
100% dos casos pendentes nessa instância 
na passagem de 2017 para 2018 para o TJ-SP. 
O aumento foi verificado para casos não cri-
minais.

5.3 – Carga de Trabalho

A carga de trabalho é obtida como re-
sultado da soma dos processos baixados, dos 
casos pendentes, dos recursos internos jul-
gados, dos recursos internos pendentes, inci-

dentes em execução julgados e dos inciden-
tes em execução pendentes e dividido pelo 
número de magistrados em atuação. Nesse 
indicador, todos os processos são conside-
rados, inclusive as execuções judiciais. Esse 
cálculo tem apresentado valores maiores 
ano a ano, e marcou uma variação de 21,9% 
de 2009 para 2018 para a Justiça Estadual do 
país. Alguns estados mostraram uma carga 
de trabalho maior do que a média nacional 
que em 2018 era de 7.497, são eles: Rio de 
Janeiro com 16.964, São Paulo com 10.651 e 
Bahia com 7.570. 

CarGa de TraBalHo dos MaGisTrados

Fonte: CNJ.

Também é calculada a carga de trabalho 
líquida que exclui os processos suspensos, 
sobrestados ou em arquivo provisório como 

parte do acervo. Tais processos somavam 8,1 
milhões ao final de 2018, sendo quase a me-
tade do TJ-SP.
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CarGa de TraBalHo lÍQuida dos MaGisTrados

 

Estados/Anos 2015 2016 2017 2018 18  x 15

Bahia 7.988    8.579    6.405    7.368    -7,8%

Goiás 5.721    5.059    5.513    4.818    -15,8%

Minas Gerais 5.951    6.005    5.770    5.985    0,6%

Pará 3.824    4.064    3.824    3.774    -1,3%

Pernambuco 5.070    5.223    5.167    5.607    10,6%

Rio de Janeiro 17.490  17.530  16.759  16.760  -4,2%

Rio Grande do Sul 4.722    4.462    5.524    5.337    13,0%

São Paulo 10.434  9.609    9.363    9.078    -13,0%

Jusça Estadual 7.078    6.847    6.658    6.801    -3,9%

Fonte: CNJ.

5.3.1 – Carga de Trabalho – 2º Grau

A carga de trabalho no 2º Grau no to-
tal da Justiça Estadual passou de 2.494 em 
2009 para 3.081 em 2018, uma alta de 23,5%. 
Apenas três estados apresentaram variações 

abaixo da média nacional, a saber: Rio Gran-
de do Sul (-14,2%), São Paulo (6,9%) e Bahia 
(22,9%). Os demais estados obtiveram au-
mentos acima da média, com destaque para 
Pará, que registrou alta de 461,8% na carga 
de trabalho no período considerado.

CarGa de TraBalHo do 2º Grau

Fonte: CNJ.

De 2009 para 2018, os recursos internos 
no 2º Grau da Justiça Estadual cresceram 
20%. Para o TJ-SP, esses números dobraram 
passando de 77,6 mil em 2009 para 164,7 em 

2018. Também acima da média figura o TJ-
-PA, com alta de 117,5%. Os demais estados 
da amostra tiveram variações negativas, com 
exceção de Minas Gerais, com alta de 9,8%.

reCursos iNTerNo de 2º Grau 

Fonte: CNJ.
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Variação perCeNTual dos reCursos iNTerNos de 2º Grau

Fonte: CNJ.

5.3.2 – Carga de Trabalho – 1º Grau

A carga de trabalho no 1º Grau da Justi-
ça Estadual cresceu 23,1% de 2009 para 2018. 
A Bahia com 157,7% e o Rio de Janeiro com 
46,9% ficaram acima da média. Os demais 

estados obtiveram variações menores que a 
média. Em São Paulo, embora tenha ocorri-
do queda na comparação anual de 2018 com 
2017, na comparação da série histórica hou-
ve alta de 14,1% da carga no 1º grau. 

CarGa de TraBalHo do 1ºGrau

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

Na fase de conhecimento do 1º Grau da 
Justiça Estadual, a carga de trabalho variou, 
de 2009 para 2018, em 10%. São Paulo mos-
trou variação negativa de 11,3% no período, 
notando-se queda anual desde 2016.

Já na fase de execuções do 1º Grau da 
Justiça Estadual do país, apurou-se cresci-
mento de 35,3% na comparação 2009-2018. 
O estado de São Paulo acompanhou essa va-
riação, com alta de 30,1%.
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CarGa de TraBalHo do 1º Grau Fase de CoNHeCiMeNTo*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

CarGa de TraBalHo do 1º Grau – Fase de eXCução*

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

5.3.3 – Carga de Trabalho – 
Juizados Especiais

A carga de trabalho nos Juizados Espe-
ciais, de 2009 para 2018, cresceu 18,1% para os 
tribunais estaduais de todo país. Com resul-

tados acima da média temos Bahia (110,2%), 
Goiás (45,1%), Pernambuco (42,2%) e Minas 
Gerais (18,7%). Com resultados inferiores à 
média ficaram Pará (-28,7%), Rio Grande do 
Sul (-18,9%), Rio de Janeiro (-12,3%) e São 
Paulo (11%).

CarGa de TraBalHo dos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ.
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Na fase de conhecimento do Juizados 
Especiais a variação, entre 2009 e 2018, foi de 
1,8%. Os estados que marcaram altas foram: 
Goiás, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco 
com 41.2%, 34,4%, 13,7% e 9%, respectiva-

mente. De outro lado, com resultados nega-
tivos estão Rio Grande do Sul com – 27,8%, 
Pará com -25,1%, Rio de Janeiro com -15,7% 
e São Paulo com -14,4%. 

CarGa de TraBalHo dos JuiZados espeCiais – Fase de CoNHeCiMeNTo

Fonte: CNJ.

Já na fase de execução dos Juizados Es-
peciais, no mesmo intervalo de tempo, a alta 
foi de 97,7%, com destaque para os resul-
tados de Pernambuco de 3.449,4% e Bahia, 
com 1.149,6%. São Paulo não apresentou os 

dados de 2009 o que impossibilita avaliar a 
variação. Entretanto, nota-se que o indicador 
é relativamente constante, situando-se em 
torno de 680. 

CarGa de TraBalHo dos JuiZados espeCiais – Fase de eXeCução

Fonte: CNJ.

5.3.4 – Carga de Trabalho – Turmas 
Recursais 

A carga de trabalho na Turmas Recursais 
da Justiça Estadual cresceu 197,5% na compa-
ração 2009-2018. Com resultados fortemente 

acima da média temos Bahia (665,2%), Goiás 
(563,6%), Minas Gerais (557,2%), Pernambu-
co (430%) e Pará (305,6%). Aquém da média 
ficaram Rio de Janeiro (-22,2%), Rio Grande 
do Sul (12,7%) e São Paulo (56,4%).
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CarGa de TraBalHo das TurMas reCursais

Fonte: CNJ.

5.4 – Decisões e Sentenças

A quantidade de sentenças produzi-
das pela Justiça Estadual em 2009 foi de 17,5 
milhões e elevou-se para quase 23 milhões 
em 2018, um crescimento de 31,3%. Só a  

Bahia com 167,4% obteve um resultado aci-
ma da média, os demais pontuaram com 
percentuais inferiores. São Paulo mostrou 
uma alta de 30,2% e sua participação relativa 
se manteve em 35%. 

TOTAL DE SENTENÇAS

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DAS SENTENÇAS

Fonte: CNJ.
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PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO TOTAL DE SENTENÇAS

Fonte: CNJ.

Entretanto, nota-se que o TJ-SP au-
mentou em mais de 53% o volume de sen-
tenças em 2016 ante 2015 e vem mantendo 

essa média de sentenças em torno de 8 mi-
lhões por ano. 

A proporção de sentenças por magis-
trado no global da Justiça estadual cresceu 
24,9% de 2009 para 2018. A Bahia, Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais marcaram altas acima 
da média, com 228,9%% 28,6% e 26,2%, res-
pectivamente. São Paulo atingiu um cresci-
mento de 19,5% no período, resultado esse 
fortemente influenciado de variação de 53% 

de 2015 para 2016, período no qual as sen-
tenças passaram de 2.171 por magistrado 
para 3.246. Em 2018, o TJ-SP exibia o segun-
do maior patamar da relação sentença por 
magistrado da amostra analisada, atrás ape-
nas do TJ-RJ e bem acima do TJ do país, con-
forme verifica-se no quadro abaixo.
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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 puseram fim à relação 
processual produzidas pelos magistrados 
em atuação no 2º Grau da Justiça Estadu-
al passaram de 1,665 milhão em 2009 para 

2,379 milhões em 2018, uma alta de 42,9%. 
Com destaque para o crescimento da Bahia 
de 161,6%, do Pará de 141%, São Paulo de 
56,3% e Minas Gerais de 43,4%. A participa-
ção relativa de São Paulo passou de 32,2% 
para 35,2%.

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 2ºGrau 

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 proferidas 
pelos magistrados do 1º Grau cresceu 23,1% 
de 2009 para 2018. Foram quase 14 milhões 
de sentenças em 2018 para a JE do país e 5,5 
milhões para o TJ-SP. Acima dessa média 
ficaram os resultados da Bahia, São Paulo,  

Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 64,9%, 
26%, 25,4% e 25,2%, respectivamente. Puxa-
ram a média para baixo os estados do Pará 
com -60,9%, Goiás com -9,5%, Rio Grande do 
Sul com -6,3% e Pernambuco com 11,5%. As 
participações relativas não mostram varia-
ções significativas e o TJ-SP se mantem pró-
ximo de 40%.

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.

Na fase de conhecimento, as sentenças 
de magistrados de 1º Grau subiram 32,2% de 
2009 para 2018. Os estados que ajudaram a 
subir a média foram São Paulo com 85,5%, 
Minas Gerais com 46,9% e Pará com 37,6%. 
Os demais estados marcaram resultados in-
feriores à média. São Paulo teve sua partici-

pação relativa aumentada em mais e 12 pon-
tos percentuais, passando de 30,8% em 2009 
para 43,3% em 2018.

O TJ-SP exibiu uma alta importante 
das sentenças em fase de conhecimento a 
partir de 2016, ano em que esse número pra-
ticamente dobrou na comparação com 2015.

seNTeNças de 1º Grau – Fase de CoNHeCiMeNTo

Fonte: CNJ.
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Variação perCeNTual Nas seNTeNças de 1º Grau – Fase de CoNHeCiMeNTo

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa Nas seNTeNças de 1º Grau – Fase de CoNHeCiMeNTo

Fonte: CNJ.

Na fase de execução, as sentenças dos 
magistrados de 1º Grau revelaram uma alta 
de 7,9% entre 2009 e 2018. Os Estados que 
obtiveram resultados acima da média fo-
ram Bahia (201,6%), Rio de Janeiro (201,2%) 

e Rio Grande do Sul (46,5%). Os demais es-
tados registraram resultados negativos. São 
Paulo mostrou uma queda de -32,9% e teve 
uma redução na sua participação relativa de 
52,5% em 2009 para 32,6% em 2018.

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. 

parTiCipação relaTiVa Nas seNTeNças de 1º Grau – Fase de eXeCução

Fonte: CNJ. 

5.4.3 – Sentenças – Juizados 
Especiais

A quantidade de sentenças produzi-
das pelos magistrados que atuam nos Jui-
zados Especiais cresceu 40,2% de 2009 para 
2018. Os estados que mostraram aumentos 
maiores que a média nacional foram a Bahia 
com 315,3%, Goiás com 87,9% e Pará com 
46,5%. Aquém da média ficaram os resul-
tados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais,  

Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo com 
-32,9%, 3,5%, 15,2%, 30,1% e 33,6%, respecti-
vamente. A participação relativa de São Pau-
lo teve pouca variação, passando de 26,6% 
em 2009 para 25,4% em 2018.

Mais uma vez vale ressaltar o aumen-
to expressivo de sentenças proferidas nessa 
instância no TJ-SP entre 2015 e 2016, quan-
do tiveram elevação de quase 80%, manten-
do-se a partir daí no patamar de 1,5 milhão/
ano em média.
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SENTENÇAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS SENTENÇAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS SENTENÇAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ.

Na fase de conhecimento as sentenças 
proferidas pelos magistrados em atuação nos 
Juizados Especiais aumentaram em 33,5%, 
entre 2009 e 2018. Os Estados que mostraram 

desempenhos superiores ao TJ do país foram 
Bahia (149%), Goiás (76,9%), Pará (49,8%) e 
São Paulo (34,8%).
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SENTENÇAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS – FASE DE CONHECIMENTO

Fonte: CNJ.

Na fase de execuções, as sentenças 
cresceram 80%, no mesmo período. Com 
destaque para as variações de Pernambuco 

de 5.809,1%, da Bahia de 1.412,7% e Goiás de 
172,7%. São Paulo marcou uma alta de 26,1%.

SENTENÇAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS – FASE DE EXECUÇÃO

Fonte: CNJ.

5.4.4 – Sentenças – Turmas 
Recursais

A quantidade de julgamentos nas 
Turmas Recursais mostrou um aumento 
de 154,5% de 2009 para 2018. Apenas dois 
estados ficaram abaixo da média, a saber 
Rio de Janeiro com 17,5% e São Paulo com 
38,5%. Cabe destaque para o expressivo  

crescimento de Goiás de 1.214,6%, da Bahia 
de 664%, Minas Gerais com 498,5% e do Pará 
com 459,5%. Assim a participação relativa 
de cada estado reflete essas variações, de tal 
forma, que Goiás que em 2009 detinha 0,4% 
passou para 2,2% em 2018 e São Paulo que 
marcava 26,8% no início do período termi-
nou com 14,6%.

JULGAMENTOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.
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VARIAÇÃO PERCENTUAL DOS JULGAMENTOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS JULGAMENTOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ.

5.5 – Processos Baixados

O total de processos baixados no âmbi-
to da Justiça Estadual passou de 18 milhões 
em 2009 para 22 milhões em 2018, um cres-
cimento de 22%. Foi o maior resultado obti-
do na série histórica analisada9. Os estados 
que mostraram resultados acima da média 
nacional no período foram: Bahia (79,3%), 
Goiás (43,1%), Minas Gerais (26,1%) e Rio de 
Janeiro (22,2%). Abaixo da média temos Pará 

9 Conforme o glossário da Resolução CNJ 76/2009, 
consideram-se baixados os processos: a) remetidos 
para outros órgãos judiciais competentes, desde que 
vinculados a tribunais diferentes; b) remetidos para 
as instâncias superiores ou inferiores; c) arquivados 
definitivamente e d) em que houve decisões que tran-
sitaram em julgado e iniciou-se a liquidação, cumpri-
mento ou execução.

(-19,6%), Rio Grande do Sul (-16%), Pernam-
buco (-7,1%) e São Paulo (10,6%). A partici-
pação relativa de cada estado refletiu essas 
variações, assim São Paulo que tinha 32,5% 
passou para 29,5% do total. 
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ToTal de proCessos BaiXados

Fonte: CNJ.

Variação perCeNTual dos proCessos BaiXados

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa Nos proCessos BaiXados

Fonte: CNJ.

A relação de processos baixados por casos 
novos mostra que na média da Justiça 
Estadual em 2018 foram baixados 22,2 

milhões de processos e ingressaram quase 
19,6 milhões, marcando uma relação de 1,14. 
Para o TJ-SP, esse indicador foi de 1,21. 
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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 
2018, aumentou em 57,3%. Contribuíram 
com altas acima da média os seguintes esta-
dos: Pará (626,9%), Bahia (235,2%), São Paulo 

(103,3%), Pernambuco (90,9%), Goiás (76,5%) 
e Rio de Janeiro (76,2%). Com desempenhos 
abaixo da média figuram apenas dois esta-
dos: Rio Grande do Sul (-24,5%) e Minas Ge-
rais (40,4%). A participação relativa dos esta-
dos refletiu esses dados assim a fatia do Rio 
Grande do Sul caiu de 22,9% para 11%, e São 
Paulo passou de 27,3% para 35,3%. 

proCessos BaiXados No 2º Grau

Fonte: CNJ.
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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

Os processos baixados no 1º Grau da 
Justiça Estadual passaram de 11,9 milhões 
em 2009 para 13,4 milhões em 2018, um au-
mento de 12,9%. Bahia, Goiás, Minas Gerais 

e Rio de Janeiro marcaram altas superiores à 
média, de 54,1%, 25,5%, 23,2% e 22,9%. Os 
demais estados obtiveram resultados nega-
tivos ou próximo de zero. São Paulo apre-
sentou um crescimento de 0,6% e com isso 
perdeu 4 pontos percentuais em sua partici-
pação relativa, de 37% para 33%.

proCessos BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais
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Variação perCeNTual dos proCessos BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ.

parTiCipação relaTiVa Nos proCessos BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ.

Na fase de conhecimento, os processos 
baixados no 1º Grau mostraram um aumen-
to de 9,9% de 2009 para 2018. Só dois estados 
puxaram a média para cima: Bahia (27,4%) e 
São Paulo (14,5%).

Na fase de execuções do 1º Grau, os 
processos baixados subiram 18,7%. Desta vez 
só dois estados registraram resultado abaixo 
da média: Pará (-78,4%) e São Paulo (-13,1%).

ToTal de Casos de CoNHeCiMeNTo BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais.
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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.

proCessos de eXeCução BaiXados No 1º Grau

Fonte: CNJ.

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

Fonte: CNJ.
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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 
apresentou um incremento de 26% entre 
2009 e 2018. Os estados que afetaram a mé-
dia para cima foram: Goiás (74,5%), Bahia 
(68,8%) e Pará (57,1%). Com desempenho 

abaixo da média ficaram: Rio Grande do Sul 
(-33,2%), Pernambuco (10,1%), São Paulo 
(11,6%), Rio de Janeiro (15,1%) e Minas Ge-
rais (22%). Esses resultados afetaram a par-
ticipação relativa de cada estado, com des-
taque para São Paulo que passou de 23,1% 
para 20,4% e Rio Grande do Sul que per-
deu 5 pontos percentuais caindo de 10,7%  
para 5,7%.

proCessos BaiXados Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais

Variação perCeNTual No ToTal de proCessos BaiXados Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. 
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parTiCipação relaTiVa proCessos BaiXados Nos JuiZados espeCiais

Fonte: CNJ. 

5.5.4 – Processos Baixados – 
Turmas Recursais

Nas Turmas Recursais da Justiça Esta-
dual, a quantidade de processos baixados 
mostrou uma alta significativa de 127,6%, 
de 2009 para 2018. Com altas acima da mé-
dia marcaram os seguintes estados: Bahia 
(1.072,7%), Goiás (497,2%), Pará (178,11%), 
Pernambuco (155,8%), Rio Grande do Sul 
(142,7%) e Minas Gerais (112,9%). Aquém da 

média verificamos os resultados de Rio de 
Janeiro (14,4%) e São Paulo (47,7%). Na par-
ticipação relativa de cada estado podemos 
destacar a Bahia que de 2,9% passou para 
14,8% do total de processos baixados, Rio de 
Janeiro, de 27,1% para 9,2% e São Paulo de 
23,5% para 15,3%. Os dados da Bahia para o 
ano de 2013 parecem mostrar algum tipo de 
problema e provavelmente serão corrigidos 
na próxima divulgação do CNJ.

proCessos BaiXados Nas TurMas reCursais

Fonte: CNJ. 

Variação perCeNTual dos proCessos BaiXados Nas TurMas reCursais

Fonte: CNJ. 
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parTiCipação relaTiVa dos proCessos BaiXados Nas TurMas reCursais

Fonte: CNJ. 

5.6 – Taxa de Congestionamento

A taxa de congestionamento mede o 
percentual de processos que ficaram repre-
sados sem solução, comparativamente ao 
total tramitado no periodo de um ano. Em 
2018, a Justiça Estadual apresentou uma 
taxa de congestionamento de 73,9%, prati-
camente constante ante 2009 e com poucas 

variações na série histórica. Contudo, entre 
os tribunais, a taxa mostra importantes varia-
ções: diferença, indo de a Os Estados que em 
2018 mostravam uma taxa menor que média 
são Goiás (67,5%), Minas Gerais (67,5%), Rio 
Grande do Sul (67,8%) e Bahia (68,1%). São 
Paulo marcou o final do período uma taxa de 
75,5%, a menor desde 2010.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO TOTAL

Fonte: CNJ. 

Em 2016, de acordo com o CEPEJ, os tribunais de primeira instância receberam, em 
média, 2,5 casos de litígios civis e comerciais por 100 habitantes e conseguiram resolver a 
mesma quantidade de casos durante o ano, com o número médio de casos entrantes e resolvidos 
sendo um pouco menor (2,2);

Em São Paulo, foram baixados 10 casos por cada 100 habitantes na primeira instân-
cia em 2018, incluindo todos os casos.



80  PANORAMA DO DESEMPENHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (2017 - 2018)

5.6.1 – Taxa de Congestionamento 
– 2º Grau

De 2009 para 2018, o 2º Grau da Justi-
ça Estadual mostrou uma melhora na taxa 
de congestionamento que era 49% e passou 
para 46,4%. Para o 2º Grau do TJ-S, a taxa de 

congestionamento caiu de 62,1% em 2009 
para 39,5% em 2018. Outros estados também 
registraram reduções, como Pará, Bahia e Rio 
de Janeiro. Em contrapartida, os tribunais de 
Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais exi-
bem alta do congestionamento. 

TaXa de CoNGesTioNaMeNTo No 2º Grau

Fonte: CNJ. 

5.6.2 – Taxa de Congestionamento 
– 1º Grau

A taxa de congestionamento do 1º Grau 
da Justiça Estadual que era de 78,3% em 2009 

passou em 2018 para 80,3%. O aumento mais 
significativo na amostra analisada foi verifi-
cado para o TJ-PA, no período analisado.

TaXa de CoNGesTioNaMeNTos No 1º Grau

Fonte: CNJ. *exclui Juizados Especiais
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5.6.3 – Taxa de Congestionamento 
– Juizados Especiais

A taxa de congestionamento dos Jui-
zados Especiais no total da Justiça Estadual 

obteve uma leve melhora na comparação 
2009-2018, passando de 51,8% para 49,8%. 
Contribuíram para esse resultado a Bahia, 
Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro.

TAXA DE CONGESTIONAMENTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Fonte: CNJ. 

Na fase de conhecimento dos Juizados 
Especiais do global da Justiça Estadual, a taxa 
de congestionamento apresentou queda: era 
de 51,4% em 2009 e passou para 48,9% em 
2018. O TJ-SP revelou importante recuo do 
congestionamento nessa instância, com re-
dução de quase 10 pontos percentuais no 
período analisado. 

Já na fase de execução dos Juizados Es-
peciais, a taxa de congestionamento apresen-
tou uma queda de -5,6%, de 2009 para 2018. 
Os estados que tiveram quedas maiores que 
a média foram Bahia com -56,2%, Pernam-
buco com -34,1%, Goiás com -15% e Rio de 
Janeiro com -13,9%. 

TAXA DE CONGESTIONAMENTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS – FASES DE CONHECIMENTO

Fonte: CNJ. 
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TAXA DE CONGESTIONAMENTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS – FASE DE EXECUÇÃO

Fonte: CNJ. 

5.6.4 – Taxa de Congestionamento 
– Turmas Recursais

Nas Turmas Recursais houve expressi-
vo aumento da taxa de congestionamento 
no total da Justiça Estadual na comparação 

2009-2018, passando de 35,7% para 50%. 
Puxaram a média para cima os seguintes es-
tados: Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás e 
Bahia. São Paulo teve queda por 3 anos con-
secutivos, entre 2015 e 2017, mas voltou a 
mostrar alta em 2018. 

TAXA DE CONGESTIONAMENTOS NAS TURMAS RECURSAIS

Fonte: CNJ. 
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16 Análise da Jurisdição da  
Infância e Juventude 

Nesse panorama, passamos a acompa-
nhar com maior detalhamento as estatísticas 
referentes à jurisdição da infância e juventu-
de. Os 27 tribunais de justiça dos estados já 
implantaram Coordenadorias de Infância e 
Juventude10, sendo que a maior parte dos ma-
gistrados que atuam nessas estruturas preci-
sam acumular funções jurisdicionais (92,6%) 
e uma pequena parcela das Coordenadorias 
possuem orçamento próprio (18,5%). Tais 
Coordenadorias têm como atribuições:

I – elaborar sugestões para o aprimora-
mento da estrutura do Judiciário na área da 
infância e da juventude; 

II – dar suporte aos magistrados, aos 
servidores e às equipes multiprofissionais vi-
sando à melhoria da prestação jurisdicional;

III – promover a articulação interna e 
externa da Justiça da Infância e da Juven-
tude com outros órgãos governamentais e 
não-governamentais;

IV – colaborar para a formação inicial, 
continuada e especializada de magistrados e 
servidores na área da infância e da juventu-
de; e 

V – exercer as atribuições da gestão es-
tadual dos Cadastros Nacionais da Infância 
e Juventude.

10 Em 2009, o CNJ publicou a Resolução nº 94, que de-
terminou a criação das Coordenadorias da Infância e 
da Juventude no âmbito dos Tribunais de Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal.

São 387 profissionais trabalhando nas 
Coordenadorias, com o maior grupo de ser-
vidores formados nas áreas de Direito (40), 
Psicologia (35) e Serviço Social (33). Os tribu-
nais de justiça dos estados somam 143 Varas 
Exclusivas de Infância e Juventude – núme-
ro pequeno considerando-se a quantidade 
de varas de jurisdição plena (1.870) e varas 
cumulativas (1.496, exceto juízo único) que 
também atuam no tema. Tais dados fazem 
parte de um questionário enviado pelo Fó-
rum Nacional da Justiça da Infância e da 
Juventude às Coordenadorias de Infância e 
Juventude para diagnosticar a infraestrutu-
ra, o funcionamento e os recursos humanos 
envolvidos no trabalho dessas unidades.

As Varas Exclusivas apresentam um 
total de 168.697 processos pendentes, com 
uma taxa de congestionamento de 46% e um 
Índice de Atendimento à Demanda – IAD de 
145,2%. Vale destacar que, segundo o Relató-
rio Justiça em Números 2019, a taxa de con-
gestionamento para todo o Poder Judiciário 
é de 71,2% e o IAD é de 113,7%.

Outra ação consolidada no CNJ é o 
Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 
(SNA), fruto de aprimoramento do Cadastro 
Nacional de Adoção e de Crianças Acolhidas. 
Nesse sistema, os juízes das Varas da Infân-
cia e da Juventude têm acesso aos dados das 
crianças aptas à adoção e aos perfis de pre-
tendentes.

VOLTA AO SUMÁRIO



84  PANORAMA DO DESEMPENHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (2017 - 2018)84  

NúMero de CriaNças/adolesCeNTes aColHidos por aNo

Fonte: CNJ

Há no cadastro do Sistema Nacional de 
Adoção (SNA) um total de 34.157 crianças e 
adolescentes acolhidos em um total de 3.259 
instituições, ou seja, cerca de 10 crianças/
adolescentes por instituição. Desses, 8,4% 
estão disponíveis para adoção (2.881). Cerca 
de 32.791 (96%) crianças e adolescentes estão 
em acolhimento institucional e 1.366 (4%) 
em acolhimento familiar A idade média das 
crianças e adolescentes em processo de ado-
ção é de 4 anos e 5 meses no início do pro-
cesso e, atualmente, de 5 anos e 3 meses. Em 
SP a idade é de 4 anos e 2 meses no início e 4 
anos e 11 meses na idade atual

Cerca de 19% das ações de adoção em 
São Paulo são concluídas em até 120 dias, 

34% entre 120 e 240 dias e 47% acima de 240 
dias. Da amostra estudada nesse panorama, 
a melhor situação está em Pernambuco, com 
63% das ações concluídas em até 120 dias;

O prazo máximo para conclusão da 
ação de adoção deve ser de 120 dias, pror-
rogável uma única vez por igual período, 
entretanto verifica-se, que 38,6% das ações 
em processo de adoção estão sem conclusão 
a mais de 240 dias. O tempo médio atual des-
de o início desses processos de adoção é de 
9,2 meses.

O tempo médio entre o início do proces-
so e a data da sentença de adoção é de 10,5 
meses. Em SP, o tempo fica em 11,2 meses. 
Pernambuco tem esse indicador em 3,1 meses.

IDADE ATUAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DISPONíVEIS  
PARA ADOÇÃO X IDADE DESEJADA PELOS PRETENDENTES
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES DISPONíVEIS  
para adoção por eTNia – reGião sudesTe

As dimensões da jurisdição da Infância e da 
Juventude

Magistrado Dr. Paulo Fadigas Cesar

Há aproximadamente 150 juízes e juízas 
que exclusivamente judicam em Varas da Infância 
e da Juventude, sendo que todos os milhares de-
mais acumulam essa jurisdição, apesar de a reco-
mendação veiculada pela Resolução nº 36 do CNJ 
de que deveria haver varas exclusivas a cada 100 
mil habitantes. Considerando que, pelo IBGE, 
deve haver aproximadamente 300 municípios com 
essa população, é visível a defasagem e, principal-
mente, a ausência de priorização da Infância e da 
Juventude na instalação de varas. 

Em comparação com as demais unidades do 
Poder Judiciário, cada Vara da Infância e da Ju-
ventude tem um número bem menor de feitos, to-
davia, os índices de congestionamento são quase a 
metade em relação às outras (46% e 71% respecti-
vamente) e os de atendimento, significativamente 
elevados (145 e 113% respectivamente). A pressão 
social funciona como uma força osmótica, ou seja, 
a necessidade de uma criança abusada sexualmen-
te em ser atendida, por exemplo, não pode ficar 
aguardando dias, tampouco meses. Dessa forma, 
constata que, apesar de ser extremamente sensível 
para a sociedade essa área da jurisdição, conta-
mos com muito poucas Varas exclusivas, situação 
que não está em conformidade com o princípio da 

prioridade absoluta determinada pelo art. 227, 
“caput”, da Constituição Federal.

A prioridade absoluta tem fundamento in-
clusive do ponto de vista científico: quanto mais 
nova a criança, mais rápido é o desenvolvimento 
de suas redes neurais, sendo que quase 80 % des-
sas redes se formam até os três anos de idade, 90% 
até cinco e os 10 pontos percentuais faltantes, até 
os vinte e um anos. A ausência de atendimento 
jurisdicional efetivo e rápido poderá representar 
no futuro até na dificuldade de uma função neu-
rológica. Por isso não é possível colocar os juris-
dicionados que estão em fase de desenvolvimento 
na vala comum como áreas, por exemplo, do júri e 
das execuções criminais, em que pese a importân-
cia delas. 

Além da necessária velocidade acelerada, te-
mos três outros aspectos que tornam a jurisdição 
da Infância e da Juventude ímpar no nosso Orde-
namento. Primeiro é que, diferentemente que na 
jurisdição comum, quem julga não olha somen-
te para trás, mas entrevê o futuro, isto é, no jul-
gamento não se sopesa somente fatos pretéritos, 
mas se faz também um prognóstico para atender 
o melhor interesse da criança e do jovem, por isso 
que há necessidade de toda decisão importante se 
escorar nas opiniões técnicas, seja dos setores téc-
nicos, seja da rede socioprotetiva. A existência de 
setor multidisciplinar, além de ser prevista em lei 
e no art. 6º da referida resolução do CNJ, é a pedra 
de toque da Vara. No passado, a questão social era 
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preponderante, hoje nitidamente a Saúde Mental 
predomina sobre as demais, o que necessariamente 
exige de nós magistrados manter uma constante 
interface com outas áreas do saber científico, prin-
cipalmente a Psicologia.

Segundo aspecto é a natureza administra-
tiva de certas atividades, próximas da jurisdição 
voluntária, como na adoção e apadrinhamento 
afetivo, bem como fiscalização de entidades de aco-
lhimento institucional e unidades de internação, 
tudo pontuado por fortes e carregadas emoções, 
que se eclodem demonstrando o melhor e o pior 
lado do ser humano, trazendo ao julgador uma 
constante e intensa carga muito diferente que me-
ros arroubos jurídico-doutrinários. É o momento 
em que o Poder Judiciário presta serviço público 
dentro da menor e mais difícil célula social, que é 
a família em crise, e fora do campo da solução de 
conflitos. 

E esse não é olvidado, pelo contrário, porque, 
no terceiro aspecto que podemos ressaltar, é justa-
mente a pacificação social. Essa se faz principal-
mente, mas não exclusivamente, nas audiências 
concentradas e nas reuniões com as entidades que 
desenvolvem programas de medidas socioeducati-
vas em meio fechado e aberto, nas quais o Sistema 
de Justiça, a Educação, a Habitação, o Esporte, a 
Cultura, o Sistema Único de Saúde e o Sistema 
Único de Assistência Social se conversam e dialo-
gam com a criança e o jovem, bem com a família 
natural e extensa, evitando judicialização de toda 
e qualquer questão, obtendo, assim, uma resposta 
muito mais rápida e efetiva das decisões judiciais. 
E a Justiça Restaurativa, ainda na mediação dos 

conflitos intersubjetivos de afetação coletiva, ten-
ta reconstruir o tecido social vergastado pelos atos 
infracionais. 

E o que empolga o magistrado e a magistra-
da nessa tão especializada jurisdição é justamente 
a efetividade do resultado de seu incansável labor 
diário, seja porque pode constatar de pronto esse 
resultado, seja pelos perenes efeitos na vida das 
crianças e jovens em situação de violação de direi-
tos e adolescentes em conflito com a lei. O julga-
dor passa a ser não somente agente público, mas 
principalmente agente transformador de uma so-
ciedade em constante crise. 

Outrora, ainda sob a égide da doutrina me-
norista, havia dificuldade para os profissionais do 
Direito entenderem o que havia de jurídico no tra-
to dos então “órfãos” e “menores infratores”, por-
que, numa visão simplista e reducionista da rea-
lidade, tudo aquilo era meramente social, até uma 
“caridade” pública, em razão de os códigos de me-
nores atribuir funções tipicamente do Poder Exe-
cutivo aos membros do Poder Judiciário. Após 30 
anos da entrada em vigor do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, não existe nenhum magistrado 
ou magistrada da Infância e da Juventude que não 
tenha certeza que essa área é a efetivação ou não 
de uma série de direitos e garantias constitucio-
nais, tratados internacionais e uma gama extensa 
de leis, decretos e regulamentos, que se modificam 
em velocidade muito maior do que nas demais 
áreas do conhecimento jurídico, tudo a provar que 
a jurisdição da Infância e da Juventude é funda-
mental para o Estado Democrático de Direito. 
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17 Aspectos da Violência Doméstica  
e Familiar Contra Mulheres

Outro tema explorado nesse panora-
ma refere-se a uma avaliação preliminar do 
atendimento prestado pelo poder judiciário 
ao enfrentamento da violência doméstica e 
familiar contra mulheres. O CNJ em conjun-
to com o Ipea divulgou relatório contendo 
os resultados de uma pesquisa desenvolvida 
nesse tema11.

A linha do tempo abaixo mostra as leis 
e atos que permitiram o atual estado da arte 
na questão da violência doméstica:

•	 1985 – Criação das Delegacias Especia-
lizadas de Atendimento à Mulher

•	 1994 e 1995 – Brasil se torna signatário 
da Convenção de Belém do Pará e da 
Conferência de Beijing

•	 2006 – Lei Maria da Penha
•	 2006 – Lei 11.340/2006

No TJ-SP, foram 70.365 novos casos 
de conhecimento em violência doméstica 
em 2018, com uma alta de 47% em relação 
a 2016. Foram sentenciados 28,7 mil casos e 
houve baixa de 74,5 mil processos. 

CASOS NOVOS DE CONHECIMENTO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

Fonte: CNJ. 11

11 O relatório está disponível em https://www.
cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arqui-
vo/2019/08/7918e2dc8e59bde2bba84449e36d3374.pdf 

VOLTA AO SUMÁRIO

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/7918e2dc8e59bde2bba84449e36d3374.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/7918e2dc8e59bde2bba84449e36d3374.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/7918e2dc8e59bde2bba84449e36d3374.pdf
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SENTENÇAS DE CONHECIMENTO COM MÉRITO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

Fonte: CNJ.

Os casos pendentes de conhecimento estão descritos no quadro abaixo.

CASOS PENDENTES DE CONHECIMENTO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

Fonte: CNJ.

Os tribunais estaduais reforçaram suas estruturas, ampliando o número de varas. Em 
São Paulo, o aumento das varas foi de 60% na comparação 2016-2018. 

NÚMERO DE VARAS E JUIZADOS EXCLUSIVOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

Fonte: CNJ.
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18 Iniciativas em Inteligência 
Artificial no Judiciário

as situações que podem ser soluciona-
das por meio dos Juizados Especiais 
Cíveis, levando ao esgotamento dos 
canais de atendimento destas unidades 
judiciais, pois são, obrigatoriamente, 
presenciais;

•	  Situação atual: em produção, disponí-
vel para todos os visitantes do portal de 
internet do tribunal – Portal TJSP;

•	 Problema a ser resolvido: JUDI foi conce-
bida para escalar o alcance do atendi-
mento a qualquer cidadão com acesso 
à internet, permitindo ao mesmo escla-
recer dúvidas gerais sobre o funciona-
mento dos juizados e, principalmente, 
validar se oferecem o meio adequado 
para a solução do problema que o mo-
tiva a buscar o Poder Judiciário;

•	 Resultados esperados: Garantir que o ci-
dadão receba a informação correta de 
acordo com seu problema/dúvida e, se 
o caso, que se dirija ao Juizado Especial 
Cível mais próximo, indicado pelo pró-
prio Bot com a documentação necessá-
ria para dar entrada na sua causa;

•	 Resultados Obtidos: Desde o dia 
dez/2019, a JUDI já realizou mais de 10 
mil atendimentos virtuais. 

O modelo chatbot pode atender tam-
bém outras demandas, como:

•	 Esclarecimento a dúvidas e orientações 
sobre outras competências de amplo 
interesse do público leigo, como Infân-

O Judiciário brasileiro vem aumentan-
do o investimento em Inteligência Artificial 
(IA) e muitas soluções já estão implantadas, 
auxiliando na busca de um sistema mais ágil 
e eficiente e contribuindo para reduzir o re-
trabalho, melhorar o processo e acelerar a 
tramitação das ações processuais. Enquanto 
algumas soluções já foram implementadas, 
outras ainda operam de maneira experimen-
tal. Em SP, como veremos abaixo, foi desen-
volvido um atendimento online por softwa-
res especialistas, os chatbots. 

A fim de incentivar a inovação, o CNJ 
sistematiza as diversas iniciativas desen-
volvidas e implementadas pelos tribunais 
do país para compartilhamento com todo 
o sistema do Poder Judiciário. A ação aten-
de às diretrizes estabelecidas da Portaria n. 
25/2019, que instituiu o Laboratório de Ino-
vação do Processo Judicial em meio Eletrô-
nico – Inova PJe e o Centro de Inteligência 
Artificial Aplicada ao PJe. Assim, o CNJ de-
senvolveu o Sinapses – uma plataforma para 
armazenar, treinar, distribuir e auditar mo-
delos de inteligência artificial que está confi-
gurado para atuar junto ao Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). 

O Tribunal de Justiça de São Paulo im-
plantou recentemente dois sistemas destina-
dos a ampliar o uso da inteligência artificial. 

•	 Nome : JUDI – chatbot desenvolvido por 
servidores do TJSP;

•	 Origem : Constatação de que os cida-
dãos têm cada vez mais dúvidas sobre 
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cia e Juventude (adoção, autorização 
de viagens etc.); 

•	 Orientação aos usuários internos e ex-
ternos sobre serviços / sistemas dispo-
nibilizados pelo TJSP; 

•	 Auxilio preliminar aos usuários nas 
consultas processuais; 

•	 Atendimento aos usuários do Serviço 
de Informação ao Cidadão (SIC), bem 
como recepção e encaminhamento de 
denúncias diversas, ouvidoria, etc. 

O outro sistema é o LEIA Precedentes– 
Legal Intelligent Advisor, módulo acoplado 
ao sistema SAJ – Sistema judicial utilizado 
pelo TJSP, que está em processo de implanta-
ção, com as seguintes características:

•	 Origem : sugere de forma automatiza-
da, baseada na convergência entre o 
conteúdo da petição inicial de um pro-
cesso e uma matriz de entendimento de 
um tema de precedente, a vinculação 
de processos a temas de precedentes;

•	 Situação atual: fase inicial concluída. 
Foram analisados 1,9 milhões de pro-
cessos judiciais e encontrado conver-
gência entre petição inicial / matriz de 
entendimento em 168 mil processos;

•	 Tempo de Implantação: prevista para 
ocorrer no período de 2 a 3 meses;

•	 Problema a ser solucionado: apoiar o tra-
balho intensivo em conhecimento de 
gabinetes para identificação de con-
vergência entre as características dos 
processos judiciais em tramitação e 
as orientações de Tribunais Superio-
res em relação à vinculação aos temas. 
Hoje essa análise é manual e extrema-
mente custosa em termos de tempo, 
pois existem mais de 3,7 mil temas;

•	 Resultados esperados: identificação de 5 
a 10% de processos candidatos à vincu-
lação a algum dos 50 temas analisados;

•	 Resultados Obtidos: identificação de 
8,9% de processos candidatos à vincu-
lação a algum dos 50 temas analisados. 

Outras soluções estão em desenvolvi-
mento:

•	 LEIA Peticionamento: Sugere de for-
ma automatizada, para o advogado 
peticionante, o tipo da petição inter-
mediária a ser juntada, de acordo com 
o seu inteiro teor. A partir da mesma 
técnica e stack de tecnologia quaisquer 
outros campos da juntada de petições 
que sejam determinados pelo conteú-
do textual da petição são passíveis de 
automatização;

•	 LEIA Penhora on-line: Executa a ação 
de consulta, bloqueio e desbloqueio 
no Bacenjud, de forma automatizada, 
a partir do teor do expediente do ma-
gistrado no SAJ, diretamente no site 
do Bacenjud, com o retorno das infor-
mações para o SAJ. A partir da mesma 
técnica pode ser replicada em todos os 
procedimentos internos do Tribunal 
que impliquem em interação com sis-
temas externos ao SAJ (ex: renajud, in-
fojud, “nada consta” diversos e emissão 
de certidões eleitorais, por exemplo). 

Há várias outras iniciativas no Bra-
sil, dentre as quais podemos citar o TJ de 
Minas Gerais, que desenvolveu a platafor-
ma Radar, que já conta com 5,5 milhões de 
processos e permite ao magistrado verificar 
casos repetitivos no acervo das comarcas, 
agrupá-los e julgá-los conjuntamente a par-
tir de uma decisão normatizada. Ele também 
permite pesquisas por palavras-chave, data 
de distribuição, órgão julgador, magistrado, 
parte, advogado e outras demandas que o 
juiz necessitar. O Radar também pode ser 
aplicado aos processos administrativos do 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do 
TJ-MG.

No Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte (TJ-RN), o judiciário conta com 
uma família de robôs: Poti, Clara e Jeri-
mum. O primeiro está em plena atividade e 
executa tarefas de bloqueio, desbloqueio de  
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contas e emissão de certidões relacionadas 
ao BACENJUD. Jerimum foi criado para clas-
sificar e rotular processos, enquanto Clara 
lê documentos, sugere tarefas e recomenda 
decisões, como a extinção de uma execução 
porque o tributo já foi pago. Em Pernambuco, 
o Tribunal de Justiça criou a Comissão para 
Aplicação de Soluções em Inteligência Artifi-
cial (CIA) que desenvolveu um sistema para 
analisar os processos de execução fiscal do 
município do Recife. Batizado de Elis, a ferra-
menta classifica os processos ajuizados no PJe 
em relação a divergências cadastrais, compe-
tências diversas e eventuais prescrições.

O Supremo Tribunal Federal (STF) con-
ta com Victor, desenvolvido em parceria com 
a Universidade de Brasília (UnB). O nome 
foi dado em homenagem ao ministro Victor 
Nunes Leal e a ferramenta converte imagens 
em textos no processo digital, localiza do-
cumentos (peça processual, decisão etc.) no 
acervo do Tribunal, separa e classifica peças 
processuais mais utilizadas nas atividades do 
STF e, ainda, identifica temas de repercussão 
geral de maior incidência na Corte.
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19 Análise dos Subsídios 

A Constituição Federal trata do teto sa-
larial do funcionalismo no artigo 37, inciso XI, 
quando diz que a remuneração e o subsídio 
dos servidores públicos não pode “exceder o 
subsídio mensal” dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal. Nos municípios, não pode 
ultrapassar o salário do prefeito. Nos estados 
e no Distrito Federal, o teto é o que ganha 
o governador, no caso do Poder Executivo, e 
os desembargadores do Tribunal de Justiça, 
no caso do Judiciário. Assim, os vencimen-
tos da Magistratura Estadual estão subordi-
nados ao teto, que se refere à remuneração 
do Supremo Tribunal Federal (STF). Outros 
dispositivos acerca do teto são:

a – não são computadas, para efeito dos 
limites remuneratórios, as parcelas de 
caráter indenizatório;

b – poderá ser fixado um subteto único 
nos Estados, tendo como referência os 

subsídios dos Desembargadores do Tri-
bunal de Justiça;

c – o teto da remuneração de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal passou a ser 
de R$ 39.293,32, pela lei Nº 13.752, de 
26 de novembro de 2018.

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 2018.

Corrigido pelo Índice de Preços ao 
Consumidor- IPCA/IBGE, a remuneração 
mostra hoje uma defasagem acumulada de 
cerca de 7,3% desde 1995. Na comparação 
com o Índice Geral de Preços de Mercado 
(IGPM/FGV), a perda é de 50%. Em salários 
mínimos, a defasagem acumulada é de 53%, 
conforme mostram os gráficos abaixo.
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COMPARAÇÃO IPCA E REAJUSTE DE SALÁRIO  
de JuiZ de 1º Grau – Base 1995=100

COMPARAÇÃO IGP-M E REAJUSTE DE SALÁRIO  
de JuiZ de 1º Grau – Base 1995=100

suBsÍdio MaGisTraTura 1º Grau – eM salÁrios MÍNiNos-r$
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O último relatório divulgado pela Co-
missão Europeia para Eficiência da Justiça 
(CEPEJ) refere-se aos dados de 2016. 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 ob-
servados em países como França e Bélgica, 

há uma forte divergência de valores quando 
se compara com os salários no início de car-
reira. A diferença entre os salários no início 
e final de carreira no Brasil era de 16,6% em 
2016, percentual muito abaixo dos países eu-
ropeus destacados na amostra. Na média dos 
países pesquisados pelo Cepej, a diferença 
entre início e final de carreira é de 90%.

salÁrios aNuais de JuÍZes – paÍses europeus – eM euros 2016

Fonte: CEPEJ. Valores apurados em 2016. 
Para o Brasil, convertido pela taxa média de compra do Euro/R$ em 2016. Subsídio de desembargador. 
Mínimo: Turquia; máximo: Inglaterra.

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 devem 
sempre ser limitadas ao que pode ser com-

parado. Os resultados que cada estado dese-
ja medir contra outros estados que parecem 
comparáveis a ele devem ser equilibrados, 
levando em consideração o contexto espe-
cífico”. 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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