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 1º Relatório Justiça em Números com dados do DataJud 

Benefícios:  

• Melhoria na qualidade da informação. 

• Eliminação de sistemas de alimentação manual. 

• Maior Transparência. 

• Maior produção de pesquisas empíricas sobre o  Poder Judiciário. 

• Maior interesse da sociedade em conhecer dados do Poder Judiciário. 

19ª Edição do Relatório Justiça em Números: 

Nova fonte de dados e mesma metodologia 



Conteúdo 

 Infográficos 

 Mapas  

 O Programa Justiça 4.0 

 Dados gerais de despesas, receitas, pessoal e 
litigiosidade 

 Novo capítulo processos eletrônicos 

 Estatísticas por ODS e por assunto 

 Capítulos temáticos sobre execução fiscal, criminal, 
meio ambiente e direitos Humanos 



 100% de adesão ao juízo 100% digital em 44 
tribunais; 

 67,7% de serventias judiciais com Juízo 
100% digital; 

 73 núcleos de justiça 4.0; 

 CODEX em 81,3% dos tribunais;  

 PDPJ em 83,5% dos tribunais; 

 Painel de Estatísticas do DataJud; 

 Painéis temáticos do DataJud;  

 Painel de grandes litigantes. 

Transformação Digital pelo Programa Justiça 4.0 



Estrutura 



Estrutura 

 14.799 unidades judiciárias 

 67,5% na modalidade do juízo 100% digital 

 2.654 comarcas (47,6% dos municípios). 

 89,7% da população brasileira reside em sede de 
comarca. 

 Na Justiça Estadual: 

 65,6% são varas de juízo único. 

 536 são exclusivas de execução fiscal ou fazenda 
pública.  

Juízo 100% Digital 



Força de 
Trabalho 

Cargos vagos  
19% - magistrados(as) 

17% - servidores(as) 



Redução nos gastos 

 Despesa Total: R$ 103,9 bilhões. 

            - 5,6% (-R$ 6,2 bilhões). 

 Redução de 6,7% nas despesas com pessoal e 
diminuição do corpo funcional.  

 Redução de 2,4% despesas de capital. 

 Crescimento em 10,8% das outras despesas 
correntes.  



Aumento das arrecadações 

 R$ 73,4 bilhões 
arrecadados (71%) – um 
dos maiores da série 
histórica. 

 R$ 44,6 bilhões (60,7%) 
são receitas decorrentes 
da execução fiscal. 

 Aumento de 7,6% - R$ 
5,2 bilhões 

 



Gastos e receitas por segmento de justiça 

Despesas 

Receitas 



Dados processuais 

Casos novos e baixados 

Julgados 

 Casos novos:  28 milhões ( 10,4% e  2,6 milhões) 

 Baixados: 27 milhões ( 11,1% e  2,7) 

 Julgados: 27 milhões ( 11,3% e  2,7) 



Casos Pendentes 

 Casos pendentes: 

77 milhões  

 1,9% e  1,5 milhão. 

 Pendentes Líquidos:  

62 milhões ( 0,2%)  

Tendência de queda. 



Recuperação dos indicadores de desempenho 

 Redução em 1,6 p.p. na 

taxa de congestionamento 

 Aumento no IAD 

 IAD ainda abaixo de 100% 



Aumento da Produtividade do magistrado(a) 

Índice de Produtividade: 

1.588 baixados por juiz(a) ( 11,6%) 

Carga de Trabalho: 

6.411 ( 4,8%) 

Em média, foram solucionados 6,3 casos por dia útil do ano, sem 
descontar períodos de férias e recessos 



Mais celeridade nos Processos Eletrônicos  
Resultados da Transformação digital 

 97,2% dos novos processos ingressaram na 
Justiça em formato eletrônico em 2021 
(obrigatório desde março/2022). 

 São 80,8% de pendentes e 89,1% de 
baixados eletrônicos.  

 Nos processos pendentes, o tempo de 
espera foi de 9 anos e 9 meses nos autos 
físicos. Nos eletrônicos, foi de 3 anos e 4 
meses. 



Tempo médio de duração dos processos 

Tempo até a 1ª Sentença: 

 Média: 2 anos e 1 mês. 

 2º grau: 10 meses  

 1º grau conhecimento: 1 ano e 3 meses 

 1º grau execução: são quase 4 anos.  

 Juizados: 9 meses. 

Tempo do acervo pendente em execução:  
5 anos e 11 meses  
 
Tempo do acervo pendente líquido, sem execução:  
2 anos e 8 meses  
 



Conciliação 

 Aumento da conciliação na fase de 
execução  

 Juizados especiais (conhecimento): 
18,5%,  

 Varas (conhecimento):  16,7%. 



Competências da Justiça Estadual 

Percentual de processos pendentes e baixados nas varas exclusivas em relação ao 
total de processos, por competência  

 As 138 varas exclusivas de violência 
doméstica são responsáveis por 
somente 32% dos processos relativos 
a casos de violência doméstica em 
tramitação no país 

 Em sete tribunais brasileiros, todos os 
processos de execução fiscal tramitam 
em varas exclusivas: TJAM; TJDFT; 
TJSE; TJRN; TJPI; TJPB; TJAL. 



Demandas por Classe e Assunto 

Juizados especiais: danos 
morais e materiais. 

 
Justiça comum: direito de 

família em matéria de 
alimentos e de relações 
de parentesco (guarda, 

adoção de maior, 
alienação parental, etc.). 



• Resultados obtidos a partir 
de parametrização de 
assuntos das Tabelas 
Processuais Unificadas. 

• Série histórica de cada ODS. 

• Mais casos novos 
relacionados a: 

• ODS 16 – Paz e Justiça 

• ODS 8 - (trabalho digno e crescimento 
econômico) 

• ODS 11 (cidades e comunidades 
sustentáveis) 

• ODS 3 (vida saudável). 

 

Agenda 2030 - ODS 



Painel de Estatísticas 
 

 Gestão do Tribunal 

 

 Gestão da Vara  

 
 Pesquisadores -Dados Abertos 

 



https://www.cnj.jus.br/datajud/painel-estatistica 





Drill down responsivo aos filtros: 



Exemplo da taxa de congestionamento 

das melhores varas do TJRN 



Exemplo da taxa de congestionamento 

das melhores varas do TJRN 



Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) 
www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciárias 

dpj@cnj.jus.br 
 

Ana Aguiar, juíza auxiliar e coordenadora do DPJ 
Gabriela Soares, diretora executiva do DPJ 
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