
ENTENDENDO O 



ENTENDENDO O 

Mas , afinal, o que é o Justiça em Números?  

 É o relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), anualmente, desde 2004. 
 

 Seu objetivo é a ampliação do processo de conhecimento do Poder Judiciário por meio 
da coleta, da sistematização de dados estatísticos e do cálculo de 

       indicadores capazes de retratar o desempenho dos tribunais. 
 

  Apresenta, por exemplo, informações sobre o número de 
processos novos (baixados e julgados ao longo do ano), a 
produtividade de magistrados e servidores, os valores 
gastos pelo Judiciário e a quantidade de magistrados e 
servidores existentes. 
 

 

fonte de estatísticas oficiais  
do Poder Judiciário = 
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Conforme o artigo 103-B, § 4º, VI, da Constituição Federal, compete ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário.  
 
É de sua responsabilidade ainda, de acordo com o artigo 103-B, § 4º, VII, elaborar relatório 
anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário 
no país e as atividades do Conselho. 
 

Qual a sua importância? 

Por que ele existe? 

Os dados estatísticos configuram-se como importante ferramenta para a fundamentação de 
decisões em matéria de políticas públicas do Poder Judiciário, bem como meio para a 
formulação de seu planejamento estratégico.  
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 Instituído pela Resolução CNJ n°4, de 16 de agosto de 2005, com o objetivo de concentrar, 
analisar e consolidar os dados a serem obrigatoriamente encaminhados por todos os órgãos 
do Poder Judiciário do país. 
 

 Resolução CNJ nº 76, de 12 de maio de 2009: dispõe sobre os princípios do SIESPJ, estabelece 
seus indicadores, fixa prazos, determina penalidades e dá outras providências. 
 

 Coordenado pelo CNJ e integrado pelo Superior Tribunal de Justiça; Tribunal Superior do 
Trabalho;  Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes do Trabalho; 
Tribunais e Juízes Eleitorais;  Tribunais e Juízes Militares; Tribunais e Juízes dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios.  
 

 Regido pelos princípios da publicidade, eficiência, transparência, obrigatoriedade de 
informação dos dados estatísticos e presunção de veracidade dos dados estatísticos 
informados pelos Tribunais e pela atualização permanente dos indicadores conforme 
aprimoramento da gestão dos Tribunais. 
 

 
 

 

Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário – SIESPJ 

 Os dados do SIESPJ devem ser informados pela Presidência dos Tribunais, que fica responsável pela 
fidedignidade das informações apresentadas, podendo, no entanto, delegar a magistrado ou a serventuário 
especializado, integrante do Núcleo de Estatística, a função de gerar, conferir e transmitir os dados 
estatísticos, credenciando-os junto ao Conselho Nacional de Justiça. 
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O SIESPJ abrange os indicadores estatísticos fundamentais dispostos nas seguintes categorias: 
I - Insumos, dotações e graus de utilização: 
a) Receitas e despesas; 
b) Estrutura. 
 
II - Litigiosidade: 
a) Carga de trabalho; 
b) Taxa de congestionamento; 
c) Recorribilidade e reforma de decisões. 
 
III - Acesso à Justiça. 
 
IV - Perfil das Demandas. 

 

Indicadores Estatísticos 
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Por que usar indicadores estatísticos? 

“O gestor que não é capaz de medir o seu desempenho 
também não é capaz de geri-lo e, desde logo, está impedido de 

melhorar o seu desempenho”.  
(Sérgio de Sousa Mendes dos Santos) 

A utilização de indicadores de desempenho possibilita à Organização acompanhar o foco de sua 
atuação, realizando os ajustes necessários para o alinhamento das ações à estratégia. 
 
Nas organizações do setor público, o uso de indicadores atende não apenas à necessidade de 
monitorar a estratégia, servindo também como ferramenta de transparência na gestão pública, 
uma vez que comunica o desempenho institucional, prestando contas, assim, à sociedade. 
 
 

 conhecer as necessidades e expectativas dos clientes;  
 facilitar o planejamento;  
 mensurar os resultados;  
 embasar a análise crítica do desempenho;  
 facilitar o processo de tomada de decisão;  
 contribuir para a melhoria contínua dos processos de trabalho.  

Os indicadores são importantes para:  
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Indicadores Estatísticos – Resolução nº 76 

A resolução CNJ nº 76, em um de seus anexos, traz lista de indicadores referentes à Justiça 
Estadual. O documento apresenta o indicador com sua respectiva finalidade e fórmula, além 
de trazer glossários com definições gerais das terminologias utilizadas.  
 

 

G7 – Despesa Total da Justiça por Habitante  
Finalidade: Medir a despesa total de cada Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas, em relação à 
população dos Estados e do Distrito Federal, no ano-base.  
Fórmula: G7 = Dpj / h1  

 

Djp = Despesa Total da Justiça 
Total das Despesas liquidadas no ano-base com 
Recursos Humanos (DRH) e outras despesas correntes 
e de capital (ODCK), excluídos os precatórios judiciais e 
as Requisições de Pequeno Valor (RPV’s).   

Dpj = DRH + ODCK.  

h1 = Número de Habitantes 
Número de habitantes baseado nas estimativas 
realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (Fonte: IBGE).  

Vamos conhecer e entender alguns deles?  

 

Dados TJBA – Justiça em Números 2016 



ENTENDENDO O 

Indicadores Estatísticos – Resolução nº 76 

Cn2º – Casos Novos no 2º Grau  
Finalidade: Indicar o número de casos novos que ingressaram ou foram protocolizados no 2º Grau, no período-
base (semestre).  
Fórmula: Cn2º = CnOCrim2º + CnONCrim2º + CnRCrim2º + CnRNCrim2º  

 
CnOCrim2º = Casos Novos Originários no 2º Grau Criminais  
Os processos criminais originários, que foram protocolizados e 
interpostos para julgamento no 2º Grau, no período-base 
(semestre). Excluem-se os recursos internos (embargos de 
declaração, embargos infringentes, bem como os agravos), as 
cartas precatórias, de ordem e rogatórias recebidas, os recursos 
aos Tribunais Superiores, os processos em grau de recurso 
oriundos de instância inferior e outros procedimentos passíveis 
de solução por despacho de mero expediente. Excluem-se os 
processos infracionais. 

CnONCrim2º = Casos Novos Originários no 2º Grau Não-Criminais 
Os processos não-criminais originários, que foram protocolizados e 
interpostos para julgamento no 2º Grau, no período-base (semestre). 
Excluem-se os recursos internos (embargos de declaração, embargos 
infringentes, bem como os agravos), as cartas precatórias, de ordem 
e rogatórias recebidas, precatórios judiciais e as Requisições de 
Pequeno Valor (RPV’s), recursos aos Tribunais Superiores, os 
processos em grau de recurso oriundos de instância inferior e outros 
procedimentos passíveis de solução por despacho de mero 
expediente. Incluem-se os processos infracionais. 

CnRCrim2º = Casos Novos Recursais no 2º Grau Criminais  
Os processos criminais em grau de recurso oriundos de instância 
inferior, que foram protocolizados e interpostos para 
julgamento no 2º Grau, no período-base (semestre). Excluem-se 
os recursos internos (embargos de declaração, embargos 
infringentes, bem como os agravos), as cartas precatórias, de 
ordem e rogatórias recebidas, os recursos aos Tribunais 
Superiores, os processos originários e outros procedimentos 
passíveis de solução por despacho de mero expediente. 
Excluem-se os processos infracionais. 

CnRNCrim2º = Casos Novos Recursais no 2º Grau Não-Criminais 
Os processos não-criminais em grau de recurso oriundos de instância 
inferior, que foram protocolizados e interpostos para julgamento no 
2º Grau, no período-base (semestre). Excluem-se os recursos 
internos (embargos de declaração, embargos infringentes, bem 
como os agravos), as cartas precatórias, de ordem e rogatórias 
recebidas, precatórios judiciais e as Requisições de Pequeno Valor 
(RPV’s), recursos aos Tribunais Superiores, os processos originários e 
outros procedimentos passíveis de solução por despacho de mero 
expediente. Incluem-se os processos infracionais. 

 Existem os correspondentes indicadores para o 1º Grau. 
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Indicadores Estatísticos – Resolução nº 76 

Cp2º – Casos Pendentes no 2º Grau  
Finalidade: Indicar o número de casos pendentes no 2º Grau, no final do período-base (semestre).  
Fórmula: Cp2º = CpCrim2º + CpNCrim2º  

 CpCrim2º = Casos Pendentes no 2º Grau Criminais 
Saldo residual de processos criminais, originários e em grau de 
recurso oriundos de instância inferior, que não foram baixados 
no 2º Grau até o final do período-base (semestre), incluídos os 
processos em arquivo provisório, suspensos ou sobrestados. 
Consideram-se apenas as classes processuais compreendidas 
nas variáveis: a) CnOCrim2º – Casos Novos Originários no 2º 
Grau criminais e b) CnRCrim2º – Casos Novos Recursais no 2º 
Grau criminais.  

CpNCrim2º  = Casos Pendentes no 2º Grau Não-Criminais 
Saldo residual de processos não-criminais, originários e em grau de 
recurso oriundos de instância inferior, que não foram baixados no 2º 
grau até o final do período-base (semestre), incluídos os processos 
em arquivo provisório, suspensos ou sobrestados. Consideram-se 
apenas as classes processuais compreendidas nas variáveis: a) 
CnONCrim2º – Casos Novos Originários no 2º Grau não-criminais e b) 
CnRNCrim2º – Casos Novos Recursais no 2º Grau não-criminais. 

 Existem os correspondentes indicadores para o 1º Grau. 

A1 – Assistência Judiciária Gratuita em relação à Despesa Total da Justiça  
Finalidade: Indicar quanto o gasto com assistência judiciária representa em relação à Despesa Total da Justiça, 
no ano-base.  
Fórmula: A1 = JG / Dpj  

JG = Assistência Judiciária Gratuita 
As despesas liquidadas no ano-base que incorreram 
concretamente em razão do deferimento de assistência 
judiciária gratuita em processos, abrangendo remuneração de 
tradutor/intérprete, peritos e de advogado dativo e pagamento 
de despesas pela realização de atos gratuitos. 

Despesa Total da Justiça 
Total das Despesas liquidadas no ano-base com Recursos Humanos 
(DRH) e outras despesas correntes e de capital (ODCK), excluídos os 
precatórios judiciais e as Requisições de Pequeno Valor (RPV’s).   
Dpj = DRH + ODCK.  
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Indicadores Estatísticos – Resolução nº 76 

TpTot – Tempo Total de Tramitação dos Processos Arquivados Definitivamente 
Para cada processo arquivado definitivamente durante o ano-base, calcula-se o número de dias corridos entre 
a data do protocolo na instância originária e a data do arquivamento definitivo. Feito isso, calcula-se a média 
dos tempos, a mediana dos tempos, o desvio padrão dos tempos e o número de processos considerados. 
(as fórmulas para os cálculos são apresentadas no referido anexo da Resolução) 
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Indicadores Estatísticos – Resolução nº 76 

TC2º – Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau  
Finalidade: Indicar a taxa de congestionamento do 2º Grau, no período-base (semestre).  
Fórmula: TC2º = Cp2º / (TBaix2º + Cp2º) 

Cp2º = Casos Pendentes no 2º Grau TBaix2º = total de processos baixados no 2º Grau 

TCC1º – Taxa de Congestionamento Total na Fase de Conhecimento do 1º Grau  
Finalidade: Indicar a taxa de congestionamento na fase de conhecimento do 1º Grau, no período-base 
(semestre).  
Fórmula: TCC1º = CpC1º / (TBaixC1º + CpC1º) 

Cp2º = Casos Pendentes de Conhecimento no 1º Grau TBaixC1º = processos de conhecimento baixados no 1º Grau 

A Taxa de Congestionamento mede: a efetividade do tribunal em um período,  levando-se em 
conta o total de casos novos que ingressaram, os casos  baixados e o estoque pendente ao final 
do período anterior ao período base.  

 TC =       TCP  
         (TCP + TPJB) 
 
 

TPJB = Total de processos judiciais baixados 
TCP = Total de casos pendentes 
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Indicadores Estatísticos – Resolução nº 76 

Fazendo analogia com uma caixa d’água, fica fácil entender. 
 

  
 

 Quando dá vazão ao volume que entra e mantém um nível baixo, resulta numa baixa taxa de 
congestionamento.  

 
 Quando não dá vazão ao que entra e ainda mantém um estoque alto, resulta numa alta taxa 

de congestionamento. 
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IPC-JUS 

Todos os anos, o relatório Justiça em Números apresenta também o resultado do IPC-Jus. 
 
E o que é isso? 
 IPC-Jus é o Índice de Produtividade Comparada da Justiça 
 Um indicador que mede a eficiência comparada dos tribunais. Os tribunais considerados 

100% eficientes são os que conseguem produzir mais com menos recursos. 
 Variáveis consideradas: despesas, a força de trabalho (número de magistrados e servidores) 

e o total de processos, em relação à produção (em número de processos baixados). 
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