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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório divide-se em duas partes: a primeira parte é 

uma apresentação geral da pesquisa e de sua metodologia; a segunda 

parte traz o uso de dados e de informações e a produção de estatística 

pelas instituições do sistema de Justiça estudadas e os números das 

atividades do sistema de Justiça brasileiro. 

Com o objetivo de conhecer as instituições do sistema de 

Justiça brasileiro, seu tamanho, o número de funcionários, o tipo de 

atividade desenvolvida por elas, o seu volume e o seu planejamento, a 

equipe da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas, por meio de 

uma seleção feita em conjunto com o Banco Mundial (Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD), visitou 

instituições de Justiça em cinco Estados brasileiros: Pará, Ceará, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Nesses Estados, foram 

visitados os Tribunais de Justiça, os Ministérios Públicos e as 

Procuradorias do Estado. Além dessas instituições, foram visitados pela 

equipe do Banco Mundial: o Tribunal Superior do Trabalho e os 

Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro), da 2ª 

Região (São Paulo), da 3ª Região (Minas Gerais), da  

6ª Região (Recife), da 8ª Região (Pará) e da 10ª Região (Brasília); o 
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Supremo Tribunal Federal; o Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais 

Regionais Federais da 1ª Região (Brasília), da 2ª Região (Rio de Janeiro), 

da 3ª Região (São Paulo), da 4ª Região (Rio Grande do Sul), da 5ª Região 

(Recife); o Ministério Público Federal e a Advocacia-Geral da União. 

Como fonte de pesquisa, foram utilizadas as páginas dessas 

instituições na internet, o material disponibilizado pelas instituições e o 

sistema de informática e estatística. Foram realizadas também 

entrevistas com integrantes de cada uma das instituições estudadas. 

Todos esses recursos tiveram como objetivo revelar a existência, a 

manipulação e a finalidade dos dados produzidos pelos sistemas.  

A extensão do sistema de estatística, o tipo de informação 

coletada por esse sistema, a forma de coleta desses dados, a capacidade 

do sistema de produzir informações confiáveis, a manipulação desses 

dados e a finalidade para a qual são utilizados, além dos planos de 

melhoria dos sistemas e da análise dos dados, são importantes não 

somente para detectar o funcionamento dessas instituições, mas 

também para examinar a capacidade dos seus órgãos de cúpula de 

monitorar seu desempenho e planejar projetos futuros. Imagina-se 

também que essas informações indiquem as tendências administrativas 

do setor. 

Além das informações recolhidas nas instituições visitadas 

e em suas páginas na internet, foram levantados dados no Banco 

Nacional de Dados do Poder Judiciário – BNDPJ e material publicado na 

imprensa sobre o sistema de Justiça brasileiro. 

Cada uma das instituições visitadas, em cada um dos 

Estados, possuía peculiaridades e características específicas. Assim, 

apesar do esforço em realizar comparações entre as instituições no 

relatório, cada uma delas é apresentada e analisada separadamente. 

Os Tribunais de Justiça visitados, apesar de deficiências 

nos sistemas de estatística, foram os que mais facilmente 

disponibilizaram dados sobre suas atividades. Nesse aspecto, é possível 

notar que são essas as instituições que mais disponibilizam suas 
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estatísticas em suas páginas na internet. Nos Ministérios Públicos, o 

acesso às informações foi difícil, e, quando estas foram disponibilizadas, 

não comportaram análises aprofundadas por não corresponderem a 

uma série histórica capaz de inferir hipóteses. Nas páginas da internet 

dos Ministérios Públicos, somente o Ministério Público de Santa 

Catarina disponibiliza informações sobre suas atividades. Quanto às 

Procuradorias do Estado, é possível afirmar que, no conjunto, são as 

instituições mais atrasadas no que diz respeito ao desenvolvimento e 

aplicação de um sistema de estatística capaz de gerar algum tipo de 

informação. Foram visitadas Procuradorias do Estado que sequer 

conhecem o número de processos que representam. Quando o sistema 

existe, as informações são facilmente disponibilizadas. 

De forma geral, é possível afirmar que, apesar de a maioria 

das instituições utilizar algum tipo de sistema de informática ou a 

produção de dados estatísticos, ou mesmo estar desenvolvendo e 

implantando sistemas mais avançados e, portanto, mais eficientes, com 

exceção da Justiça Federal e da Justiça Trabalhista, nenhuma dessas 

instituições dispõe de um sistema integrado. Não existe comunicação de 

dados dentro dos Tribunais de Justiça, entre a primeira e a segunda 

instância, com os Ministérios Públicos ou as Procuradorias do Estado.  

A maioria das instituições possui departamento de 

informática responsável por informações sobre andamento processual e 

pela informatização dos diversos órgãos e comarcas. Porém, são raras 

as instituições que possuem departamento de estatística e que, 

portanto, dispõem de profissionais especializados nessa área. 

Na maioria das instituições visitadas, foram encontrados 

sistemas de informática particulares utilizando tecnologia específica que 

nem sempre permite a troca de informações com outros sistemas. No 

Rio Grande do Sul, o sistema de informática do Tribunal de Justiça 

possui interface com o sistema utilizado pelo Ministério Público e pela 

Secretaria de Segurança Pública, porém são sistemas diferentes. 
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A ausência de um padrão na definição do sistema de 

produção de informação com base nos processos e a não-comunicação 

entre eles dificultam a definição de índices de produtividade das 

instituições e a análise ou estudos comparativos das suas atividades. 

Quando foram identificados sistemas de coleta de 

informações com base nos processos, constatou-se que estes não 

possuem uniformidade na escolha de critérios classificatórios. Nos 

Tribunais de Justiça, por exemplo, são utilizados como critérios de 

classificação de um processo: o tipo da ação (ex.: ação declaratória, 

ação civil pública), o tipo de processo (ex.: processo de conhecimento, 

cautelar ou execução), o tipo de procedimento (ex.: ordinário ou 

sumário) e o assunto do processo. Somente no Tribunal de Justiça de 

São Paulo, são aplicadas 1.084 categorias de classificação de processos. 

Essas categorias são utilizadas simultaneamente por funcionários do 

Setor de Distribuição de Processos no tribunal, que são os responsáveis 

pela criação de novos critérios. 

Nos Ministérios Públicos e nas Procuradorias de Justiça, a 

definição dos critérios segue os relatórios mensais de atividades, sendo, 

no entanto, menos abrangente. É possível identificar como classificação 

de atividade manifestações diversas, comunicações ou pareceres com 

cópia em arquivo utilizados num mesmo relatório. 

Os Tribunais de Justiça possuem, com alguma variação 

entre eles, sistemas informatizados de acompanhamento processual. 

Esses sistemas não produzem dados, informações ou estatísticas, tendo 

como finalidade principal acompanhar o andamento do processo e, mais 

especificamente, a última atividade dentro do processo. São 

informações individuais de cada processo. Desse modo, o sistema é útil 

para que o juiz, as partes e seus advogados saibam se um determinado 

processo já foi julgado ou não, se os atos processuais foram praticados, 

se a sentença já foi prolatada, se houve ou não houve recurso. O 

sistema não gera, porém, variáveis para a formação de um diagnóstico 

estatístico sobre as atividades dos tribunais. 
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Em todos os tribunais, nos 26 Estados do País e no Distrito 

Federal, é possível acompanhar o andamento de processos pela internet, 

na página dos respectivos tribunais, utilizando o número do processo. 

Com exceção do Tribunal de Justiça do Tocantins, nos demais tribunais 

esse andamento processual é acessível no primeiro e no segundo grau 

(tribunal).1 Nos Tribunais de Justiça do Tocantins e do Amazonas, o 

sistema de acompanhamento processual pela internet não cobre todas 

as comarcas, mas somente a da capital. No Pará e em Pernambuco, o 

acompanhamento processual pela internet cobre somente parte das 

comarcas do interior. 

No endereço eletrônico de alguns tribunais, é possível fazer 

essa consulta com o número do advogado inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil. Na Região Sul, isso é possível em todos os 

tribunais (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná); na Região 

Sudeste, isso é possível nas páginas da internet dos tribunais de São 

Paulo e do Espírito Santo; na Região Nordeste, pode-se fazer essa 

consulta em todos os tribunais, com exceção do Tribunal de Justiça de 

Sergipe; no Centro-Oeste, pode-se fazer essa consulta em todos os 

tribunais, menos no endereço na internet do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso; por fim, na Região Norte, isso é possível nos tribunais do 

Amapá, do Amazonas, do Acre e de Rondônia. 

A pesquisa de acompanhamento processual também pode 

ser feita pelo nome do advogado, pelo nome de uma das partes do 

processo ou pelo número da carteira de identidade (Registro Geral – 

RG), pelo nome do advogado, número da carta precatória, número do 

protocolo do processo ou petição inicial, número do boletim de 

ocorrência ou mesmo pela data de distribuição. O Tribunal de Justiça 

mais completo na forma de acompanhamento processual por internet é 

o de Santa Catarina, onde é possível fazer a consulta do andamento 

processual utilizando o nome das partes, o nome do advogado, o 

número da carta precatória ou do inquérito policial, o número da 
                                                 
1 No Tribunal de Justiça do Tocantins, somente é possível acompanhar processos em segundo 
grau.  
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carteira de identidade de uma das partes ou o número da petição 

inicial. Alagoas, Rio Grande do Norte, Acre e Mato Grosso do Sul 

também disponibilizam em sua página na internet uma grande 

variedade de formas de consulta de acompanhamento processual. Nos 

três maiores tribunais do País, quanto ao número de processos que 

deram entrada em 2003, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

pode-se fazer a consulta processual, por meio da internet, utilizando o 

número do processo, o nome de uma das partes e o nome do advogado. 

Em São Paulo, é possível fazer a consulta pelo número do advogado 

inscrito na OAB. 

Desde 1979, por meio da Lei Orgânica da Magistratura (Lei 

nº 35, de 1979), as corregedorias dos Tribunais de Justiça recebem, até 

o dia 10 de cada mês, informações sobre os processos que cada juiz tem 

em seu poder, a quantidade de audiências que foram presididas e o 

número de sentenças proferidas no mês anterior.2 De 1979 até hoje, as 

informações que as corregedorias recebem e que são utilizadas para 

quantificar as atividades dos Tribunais de Justiça não sofreram grandes 

mudanças.3 Essas informações constam do Relatório Mensal de 

Atividades: uma planilha simples, preenchida mensalmente pelos 

próprios juízes, que, por meio de números, relatam suas atividades. No 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, os juízes de 

primeiro grau que atuam na área cível preenchem uma planilha que 

contém as seguintes informações: total de processos em andamento; 

número de precatórias de processos cíveis, de crimes falimentares e de 

processos nos tribunais; processos distribuídos no mês e as precatórias 

e os processos desarquivados; número de audiências realizadas; a 

pauta das audiências para o juiz e o número de sentenças registradas 

no mês anterior. 

                                                 
2 Lei Complementar nº 35 de 1979, Lei Orgânica da Magistratura, artigo 39: "Os juízes 
remeterão, até o dia 10 (dez) de cada mês, ao órgão corregedor competente da segunda instância 
informação a respeito dos feitos em seu poder cujos prazos para despacho ou decisão hajam 
sido excedidos, bem como indicação do número de sentenças proferidas no mês anterior." 
3 Talvez a grande mudança que o Relatório Mensal de Atividades sofreu ao longo deste tempo foi 
o fato de que em alguns Estados ele passou a ser remetido pela internet. 
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Os Ministérios Públicos e as Procuradorias do Estado 

seguem basicamente o mesmo modelo de Relatório de Atividades 

produzido mensalmente pelos Tribunais de Justiça. Com pequenos 

ajustes sobre as atividades específicas de cada instituição, cada 

promotor de Justiça ou procurador do Estado envia às suas 

corregedorias informações das suas atividades. 

Os relatórios mensais de atividades são a maior fonte de 

informação das corregedorias e, por conseguinte, das cúpulas das 

instituições do sistema de Justiça. É com base nessas informações e em 

estudos específicos em áreas relativas ao direito processual, seja pelo 

surgimento de um novo instituto processual, seja por modificações na 

legislação, que os Tribunais de Justiça, as Procuradorias de Justiça e 

as Procuradorias do Estado quantificam suas atividades, analisam o 

desempenho de seus integrantes e estabelecem políticas institucionais 

de alocação de recursos, criação ou extinção de cargos, edição de 

concursos, etc.  

O que ocorre, porém, é que essas informações são 

descoladas dos processos, não sendo capazes de informar a qualidade 

ou a complexidade dos casos e tampouco servindo como banco de 

dados de análise de processos ou de jurisprudência. 

O Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário – BNDPJ é 

um órgão do Supremo Tribunal Federal que produz e disponibiliza 

informações do Poder Judiciário brasileiro. Esse banco de dados pode 

ser acessado pela internet, na página do Supremo Tribunal Federal.4 

Assim, é possível ter acesso a: movimento processual (número de 

processos recebidos, distribuídos, número de julgamentos e de acórdãos 

publicados) do STF, por ano, desde a década de 40; mesmos números 

por classe processual5, desde 1990; número de processos protocolados 

                                                 
4 http://www.stf.gov.br. 
5 Ação Cível Originária, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, Ação Originária, Ação Originária Especial, Ação Penal, Ação Rescisória, 
Agravo de Instrumento, Apelação Cível, Argüição de Relevância, Argüição de Suspeição, Carta 
Rogatória, Comunicação, Conflito de Atribuições, Conflito de Competência, Exceção da Verdade, 
Extradição, Habeas Corpus, Habeas Data, Inquérito, Intervenção Federal, Mandado de 
Injunção, Mandado de Segurança, Oposição em Ação Cível Originária, Pedido de Avocação, 
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nas áreas cível, constitucional, penal, trabalhista, tributária e 

administrativa; movimentação processual dos processos de competência 

do presidente do tribunal, das ações originárias distribuídas, das ações 

diretas de inconstitucionalidade e das ações declaratórias de 

constitucionalidade.  

O BNDPJ também contém dados dos Tribunais Superiores 

(Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal 

Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho) e da Justiça 

Especializada (Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar 

Estadual e Federal) a partir de 1990, com informação sobre a população 

de juízes. Essas mesmas informações estão disponíveis para a Justiça 

Comum (primeiro e segundo graus e Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais) e para a Justiça Federal. As fontes dessas informações são, 

segundo o BNDPJ, os próprios tribunais. Esses números são 

manipulados pela Secretaria de Informática do Supremo Tribunal 

Federal que produz as tabelas e as estatísticas. 

Durante a pesquisa, constatou-se, porém, que nem sempre 

os dados apresentados pelo BNDPJ correspondem àqueles fornecidos 

pelos tribunais. 

Apesar de existir já há alguns anos, somente em março de 

2004 é que o BNDPJ foi regulamentado pelo STF. De acordo com a 

Resolução nº 285 do STF, o BNDPJ deve ser um instrumento "de 

planejamento, gerência e transparência a fim de que possa justificar 

medidas de racionalização de procedimentos e fundamentar proposições 

legislativas, além de servir como fonte de pesquisa e estudos sobre o 

Judiciário".6 Ainda de acordo com essa resolução, o BNDPJ deverá 

conter, além das informações de movimentação processual dos 

                                                                                                                                               
Petição, Petição Avulsa, Prisão Preventiva para Extradição, Queixa-Crime, Reclamação, Recurso 
Extraordinário, Recurso Ordinário Criminal, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Recurso 
Ordinário em Habeas Data, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, Representação, 
Revisão Criminal, Sentença Estrangeira, Sentença Estrangeira Contestada, Revisão Criminal, 
Sentença Estrangeira, Sentença Estrangeira Contestada, Suspensão de Segurança. 
6 Resolução nº 285, de 22 de março de 2004, STF, artigo 2º: "São objetivos do BNDPJ:  
I - constituir instrumento de planejamento, gerência e transparência; II - justificar medidas de 
racionalização de procedimentos; III - fundamentar proposições legislativas; IV - compor fonte 
de pesquisa e estudos sobre o Poder Judiciário."  
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Tribunais Superiores, das Justiças Especializadas, da Justiça Federal e 

da Justiça Comum, indicadores judiciários. Esses indicadores, segundo 

a resolução, são: "I - número de ações x 100.000 habitantes;  

II - proporção de ações cíveis e criminais; III - porcentagem de processos 

cuja parte seja a Administração Direta ou Indireta da União, dos 

Estados ou dos municípios, identificando-os; IV - proporção juiz de 

primeiro grau x população; V - proporção juiz de primeiro grau x 

processos; VI - tempo médio para o julgamento final na instância, 

contado do recebimento do processo; VII - tempo médio da data do 

julgamento até a publicação da sentença ou acórdão".7  

O BNDPJ deverá ser atualizado trimestralmente com essas 

informações fornecidas pelos tribunais para o STF, por meio da 

Assessoria de Planejamento e Organização, com o apoio da Secretaria 

de Informática do STF.  

Segundo a resolução do STF, será formado nesse tribunal 

um Comitê Gestor da Estatística, que terá como finalidade unificar a 

terminologia utilizada pelos diversos tribunais, padronizar o conteúdo 

dos dados, detalhar as informações requeridas e elaborar os modelos 

dos cálculos dos indicadores.  

Durante a pesquisa, não foi constatado, no entanto, 

nenhum movimento nesse sentido. Somente a Justiça Federal, por meio 

do Conselho da Justiça Federal, definiu que até 1º de novembro de 

2004 deverá estar implementada uma tabela única de classes 

processuais. Em nota publicada pelo Conselho de Justiça Federal: "esse 

é o primeiro passo para uniformizar o Poder Judiciário e permitir 

estatísticas mais confiáveis sobre a Justiça, além da possibilidade de 

                                                 
7 Resolução nº 285, de 22 de março de 2004, STF, artigo 5º, § 2º: "Sem prejuízo de outros, 
consideram-se indicadores judiciários, conforme a natureza do tribunal: I - número de ações x 
100.000 habitantes; II - proporção de ações cíveis e criminais; III - porcentagem de processos 
cuja parte seja a Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados ou dos municípios, 
identificando-os; IV - proporção juiz de primeiro grau x população; V - proporção juiz de 
primeiro grau x processos; VI - tempo médio para o julgamento final na instância, contado do 
recebimento do processo; VII - tempo médio da data do julgamento até a publicação da sentença 
ou acórdão."  
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expedição, de qualquer ponto do País, de certidão negativa de ações 

federais com abrangência nacional".8 

O Brasil conta com 8.685 juízes atuando na Justiça 

Comum, em primeiro grau. Esses juízes receberam, em 2003, 

11.949.825 novos processos. Sem levar em conta os processos que 

deram entrada antes de 2002, e imaginando uma uniformidade em 

termos de processo por Estado, seria possível afirmar que, no Brasil, 

cada juiz processa 1.376 causas por ano. É certo que esse número não 

corresponde às diferenças regionais, econômicas, sociais e geográficas 

do País. Mas, mesmo assim, é possível ter uma idéia geral do volume 

das atividades do Judiciário brasileiro. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Supremo Tribunal 

Federal em 16 Estados brasileiros em 2003, existe um déficit de 21% de 

juízes na Justiça Comum. Essa pesquisa levou em conta os cargos 

estipulados por lei e os números de cargos ocupados. Dentre os 

judiciários pesquisados, o caso mais complicado é o de Minas Gerais 

onde faltam 433 juízes. Esse Estado é também um dos que possuem a 

maior relação de juízes por habitante: de acordo com a pesquisa que 

utilizou informações do último senso do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, órgão responsável por indicadores 

populacionais, ligado ao Ministério do Planejamento e Gestão do 

Governo Federal, em Minas Gerais existe 1 juiz para 25.004 habitantes. 

O Estado brasileiro que apresenta o maior número na relação de juízes 

por habitante é o Estado do Pará, onde existe 1 juiz para  

27.282 habitantes. No Rio de Janeiro, essa relação é de 1 juiz para 

24.076 habitantes, seguido por São Paulo onde a relação é de 1 juiz 

para 20.067 habitantes. O Estado do Amapá é aquele que possui o 

menor número na relação de juizes por habitante: 1 juiz para 6.946 

habitantes. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, essa relação na 

Alemanha é de 1 juiz para 4.000 habitantes. 

 

                                                 
8 http://www.cjf.gov.br/Noticias/Noticias.asp, acessado em 23 de abril de 2004. 
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Tabela – Juízes, Justiça Comum, primeiro grau 

 Cargos previstos em
lei Cargos ocupados Cargos vagos Relação de 

habitantes por juiz 
São Paulo 1.967 1.929 38 20.067
Minas Gerais 1.175 742 433 25.004
Rio de Janeiro 828 618 210 24.076
Rio Grande do Sul  745 603 142 17.431
Santa Catarina 453 299 154 18.754
Espírito Santo 431 269 162 12.083
Goiás 387 270 117 19.659
Distrito Federal 323 211 112 10.378
Pará 279 241 38 27.282
Piauí 227 151 76 19.362
Mato Grosso 179 179  14.812
Mato Grosso do Sul  157 145 12 14.963
Roraima 127 88 39 16.544
Tocantins 115 82 33 15.002
Acre 95 44 51 13.650
Amapá 77 77   6.946 

 

No Estado da Bahia, de acordo com pesquisa realizada pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, em 64 das 281 comarcas não existem 

juízes titulares. O município de Serrinha, de 85.000 habitantes, 

localizado a 173 km da capital do Estado, Salvador, não possui juiz 

titular. A segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana, com  

320 mil habitantes, possui 16 juízes, ou seja, um índice de 0,32 juízes 

para 100.000 habitantes. O Tribunal de Justiça da Bahia possui  

480 juízes com média de 0,26 juiz por 100.000 habitantes. 

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) propôs 

ação no Supremo Tribunal Federal contra o Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás.9 Com 117 cargos de juiz vagos, o Estado possui, 

segundo a AMB, 56 comarcas sem juiz titular, algumas delas há mais 

de dez anos. De acordo com a AMB, o presidente do Tribunal de Justiça 

de Goiás estaria sendo omisso no dever de preencher as vagas abertas 

no Poder Judiciário Estadual.10 Essas omissões seriam incompatíveis 

com os princípios do juiz natural, de igualdade, de impessoalidade e de 

moralidade administrativa. A Constituição Estadual de Goiás, em seu 

                                                 
9 Ação de Argüição de descumprimento de preceito fundamental.  
10 Constituição Federal, artigo 93, inciso II. 
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artigo 51, inciso IV, institui o prazo máximo de 30 dias para um novo 

titular assumir o cargo em aberto. 

O número de juízes e de comarcas é definido pelo Tribunal 

de Justiça11 de cada Estado. Segundo a Lei Orgânica da Magistratura 

(Lei nº 35, de 1979), a criação e a extinção de comarcas e de cargos 

devem ser definidas por lei estadual de acordo com a extensão 

territorial, o número de habitantes, o número de eleitores, a receita 

tributária e o movimento forense. O que se nota, porém, é que não 

existe um critério uniforme para a definição desse número, dependendo, 

normalmente, de decisão política.  

No Estado de São Paulo, segundo depoimento do presidente 

do Tribunal de Justiça, desembargador Luis Elias Tâmbara12, a Lei de 

Organização Judiciária do Estado define que cada juiz deve cuidar de 

no máximo 300 processos. Ultrapassando esse número, o Tribunal de 

Justiça, por meio de lei, deve criar mais cargos.  

No Estado do Pará, o número de comarcas é definido pela 

Constituição Estadual, segundo a qual cada município, não 

interessando sua área, número de habitantes ou movimento processual, 

será sede de uma comarca.13  

A seguir são apresentadas as informações coletadas 

durante a pesquisa nos Tribunais de Justiça, nos Ministérios Públicos e 

nas Procuradorias dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Pernambuco. O foco principal é a apresentação da estrutura de cada 

uma das instituições e o sistema de dados disponível.  

 

 

 

 
                                                 
11 Constituição Federal, artigo 96, I, a), b), c); Lei Orgânica da Magistratura Nacional  
(Lei nº 35/79), artigos 16 a 21. 
12 Depoimento do desembargador Luis Elias Tâmbara, presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, em 18 de junho de 2004. 
13 Constituição do Estado do Pará, artigo 154. 
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SÃO PAULO 

 

1. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

 

O Estado de São Paulo possui 1.593 juízes na primeira 

instância, 332 juízes atuando nos Tribunais de Alçada e  

129 desembargadores, como mostra a tabela a seguir: 

Tabela – Número de juízes, por instância e entrância, em 2004 
Substitutos na Circunscrição Judicial 181 
Primeira Entrância 130 
Segunda Entrância 233 
Terceira Entrância  347 
Entrância Especial 219 
Substitutos em Segundo Grau 83 

Primeira 
Instância 

TOTAL – PRIMEIRA INSTÂNCIA (A) 1.593 
Juízes de Alçada (1o e 2o TAC e Tacrim) 203 
Desembargadores 129 Segunda 

Instância 
TOTAL – SEGUNDA INSTÂNCIA (B) 332 

TOTAL – ESTADO (A+B) 1.925 
Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo (Departamento da Magistratura). 

 

A jurisdição divide-se em quatro entrâncias: primeira, 

segunda, terceira e especial (capital).14 

A entrância especial, que inclui a capital, possui uma 

comarca, dividida em 22 foros regionais. A primeira entrância conta 

com 165 comarcas, a segunda com 119 e a terceira com 58. 

A jurisdição do Estado conta com um total de 1.041 varas15, 

localizadas na capital (228) e no interior (813), divididas de acordo com 

a tabela a seguir:  

Tabela – Número de varas, divididas em capital e interior16 
 Capital Interior Total – Estado 

    
Cíveis 88 198 286 
Criminais 54 107 161 
Acidentes do Trabalho 8 1 9 

                                                 
14 Fonte: Página eletrônica do Tribunal de Justiça de São Paulo (http://www.tj.sp.gov.br). 
15 Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo (Departamento de Instalação). 
16 Excluídos os números relativos às varas cumulativas de comarcas, às cumulativas de foros 
distritais e às cumulativas de foros regionais em 17 de março de 2004. 
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Fazenda Pública 14 2 16 
Execuções Criminais 1 9 10 
Júri, Execuções Criminais e Inf. e Juv. 0 5 5 
Júri e Execuções Criminais 0 8 8 
Infância e Juventude 11 9 20 
Família e das Sucessões 39 3 42 
Registros Públicos 2 0 2 
Especial da Infância e Juventude 4 0 4 
Júri 5 1 6 
Relações de Consumo e Demandas Coletivas 0 0 0 
TOTAL 226 343 569 

Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo (Departamento de Instalação). 

 

Sistema de Dados 

 

Não existe no Tribunal de Justiça, com relação à  

primeira instância, sistema de estatística, mas sim o que chamam de 

controle de processos. O controle de processos é formulado com base em 

relatórios fornecidos pelas comarcas de todo o Estado. A manipulação 

desses relatórios e a produção de dados são feitas por um grupo de 

trabalho ligado ao Conselho Superior da Magistratura.  

Esse grupo é composto de um técnico em informática e 

quatro funcionários que cadastram as informações e organizam os 

dados. O ingresso no Tribunal de Justiça depende sempre de concurso 

público para cargos específicos do Judiciário (exemplo: escrevente, 

oficial de Justiça, etc.). O pessoal do grupo, portanto, é detentor de 

cargo/função-atividade do Judiciário, sendo escolhido para compor o 

grupo em razão de conhecimentos técnicos específicos (exemplo: 

informática, estatística, etc.).17 

Esse sistema é alimentado manualmente. As comarcas 

enviam as informações (todas elas têm um programa de computador em 

                                                 
17 Fonte: Grupo de Trabalho do Conselho Superior da Magistratura. 
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formato DOS, que gera a “Planilha de Prestação de Informações”; não 

são formulários), que são recadastradas pelo tribunal.18 

O envio dos dados é realizado uma vez por mês, em função 

da Lei Orgânica da Magistratura, que determina que o juiz informe ao 

corregedor, com essa freqüência, quantos processos estão em seu poder 

e indique o número de sentenças emitidas por ele no mês anterior.19 

Uma vez por ano, é feito também um levantamento, por 

área, com o distribuidor da comarca, que é por onde todos os processos 

“entram” no TJSP. Cada distribuidor tem uma classificação fixa das 

ações, para que estas sejam distribuídas de acordo com a classe.  

(Evita-se assim que um mesmo juiz tenha diversas ações de uma 

mesma classe, o que poderia ocorrer se a distribuição fosse aleatória.) 

Se o juiz, ao receber a ação, discordar da classificação do distribuidor, 

haverá nova distribuição. Por isso, faz-se necessário o levantamento 

anual com o distribuidor. A lista de classes, obrigatória para todas as 

unidades do Estado, encontra-se no Anexo 2 ("Classes de distribuição 

de ações – segunda instância"). 

Esse sistema abrange todas as comarcas do Estado e seu 

tempo de existência coincide com o surgimento da equipe que o criou – 

12 anos – e por ela vem sendo aprimorado. O levantamento dos 

números da atividade jurisdicional foi iniciado pouco antes dessa época 

pelo juiz Ricardo Cintra Torres de Camargo, em parceria com técnicos 

da Unicamp. 

As planilhas, elaboradas pelas comarcas, são divididas em 

cível, criminal (abarcando júri), infância e juventude, execuções fiscais e 

Juizados Especiais Criminais (Jecrims)20 e produzem as informações 

                                                 
18 Em breve (estimativa de um ano), as comarcas estarão online, o que eliminará a duplicidade 
do registro dos números. A mudança só não é possível ainda porque algumas comarcas do 
interior não teriam computadores compatíveis com o sistema Windows que será utilizado. 
19 Lei nº 35, de 14 de março de 1979, art. 39: “Os juízes remeterão, até o dia 10 (dez) de cada 
mês, ao órgão corregedor competente de segunda instância informação a respeito dos feitos em 
seu poder cujos prazos para despacho ou decisão hajam sido excedidos, bem como indicação do 
número de sentenças proferidas no mês anterior.” 
20 Os Juizados Especiais Cíveis têm um sistema de informações próprio, que inclui os números 
do Colégio Recursal – órgão correspondente, nos Juizados Especiais, à segunda instância. 
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constantes do Anexo 1 (“Informações produzidas pelas planilhas de 

acompanhamento processual – primeira instância”). 

Não é possível identificar o tipo/assunto da ação. Segundo 

a responsável pelo grupo de trabalho21, dois problemas impediriam que 

o tribunal exigisse uma prestação de informações desse tipo das 

comarcas: 1) falta de uniformidade na classificação das ações;  

2) defasagem de pessoal nas varas do interior, mesmo aquelas que não 

têm tanto volume de demanda, já que as varas nas cidades do interior 

muitas vezes reúnem todo tipo de ação. 

Dessa forma, os relatórios informam a produtividade por 

vara e por juiz (ainda que esta última seja de circulação interna 

somente). Pode-se, portanto, avaliar a causa da demora no processo: 

volume de trabalho ou produtividade do magistrado. 

Uma vez recebidas pelo tribunal, as informações são 

registradas e são resumidas para publicação mensal, apresentadas de 

forma "global", no Diário Oficial e na página eletrônica do Tribunal de 

Justiça, sob o título de Estatística. 

Essas informações são utilizadas pela corregedoria, para 

fins estratégicos (administração e organização da atividade, como 

abertura de varas, foros distritais, etc.) e de controle da atividade 

(critério de promoção do juiz por merecimento). Assim sendo, recebem 

esses dados os órgãos da denominada Administração Superior 

(Presidência, Corregedoria-Geral, Vice-Presidência, Decano, Conselho 

Supervisor dos Juizados Especiais, Conselho Superior da Magistratura, 

Departamento da Magistratura, Comissão de Organização Judiciária). 

Quanto à informação Tipo de sentença (com/sem 

julgamento do mérito): no momento não é uma variável do sistema, 

mas, de acordo com a funcionária entrevistada, um novo provimento do 

Conselho Superior da Magistratura determinou que o sistema passasse 

a registrar tal informação também. Seria uma tentativa de controlar o 

                                                 
21 Entrevista concedida no dia 14 de abril de 2004. 
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número de sentenças extintas sem julgamento de mérito, o que 

permitiria que uma ação extinta por um juiz, no caso de ser 

reapresentada, fosse julgada procedente por outro. 

A instituição disponibiliza em sua página eletrônica22 os 

números sobre o movimento judiciário de primeira instância que 

correspondem ao número de feitos em andamento no fim do mês 

corrente e feitos distribuídos nesse mês, divididos em cíveis, criminais 

comuns, criminais especiais, infância e juventude, júri (após 

pronúncia), execuções criminais, execuções fiscais, Juizado Especial 

Cível, Juizado Especial Criminal. Essas informações são atualizadas 

mensalmente.  

Esses dados são apresentados pelo Tribunal de Justiça por 

circunscrição (56 circunscrições que incluem todas as comarcas e 

municípios) ou por localidade (pesquisa por nome da cidade).23 Assim, o 

usuário pode obter as informações sobre o número de processos em 

andamento, em cada uma das áreas, seja por circunscrição, seja por 

comarca, seja por vara. E pode chegar a essas informações seja por 

circunscrição, seja por localidade.  

É possível identificar também quais os municípios que 

fazem parte da circunscrição, qual a sede da comarca, quantas 

comarcas fazem parte da circunscrição, se existem ou não foros 

distritais ou regionais, quantas comarcas existem e qual a entrância 

delas. Para cada uma das comarcas ou foros distritais, existem 

informações sobre feitos em andamento e feitos distribuídos, nas áreas 

cível e criminal, casos de competência do Tribunal do Júri, na execução 

criminal, nos Juizados Especiais Criminais e Cíveis, na área da infância 

e juventude e na execução fiscal.  

Também informa quais as varas em funcionamento, quando 

foram criadas e aquelas criadas porém não instaladas.  

                                                 
22 www.tj.sp.gov.br.  
23 Página eletrônica do Tribunal de Justiça de São Paulo (www.tj.sp.gov.br).  
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Existem também dados anuais do período de 1994 a 

200324, com as informações sobre os processos distribuídos e os 

processos em andamento, por área. 

Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo (Grupo de Trabalho de Estatísticas de Primeira Instância).  

 

Com relação aos processos em andamento, pode-se 

observar um crescimento constante entre 1994 e 1998. Em 1999, há 

uma queda abrupta de 90%, seguida de leves variações até 2003, 

quando há uma enorme explosão (aumento de 94%).25 Essa grande 

variação no número de feitos em andamento se deve ao mutirão 

realizado pela gestão do tribunal na época, que buscou, por meio de 

turnos extras dos próprios funcionários do tribunal, baixar o volume de 

trabalho. A partir de 2003, esses mutirões deixaram de acontecer, o que 

explica o grande crescimento de 2003 sem que tenha havido 

correspondente variação no número de processos distribuídos. 

Essas grandes variações se dão em todas as áreas (cível, 

criminal, infância e juventude e execuções fiscais). Serão analisados em 

detalhe os processos cíveis e criminais e a movimentação processual 

nos Juizados Especiais em cada uma dessas áreas.26 

                                                 
24 Grupo de Trabalho do Conselho Superior da Magistratura. 
25 Os números de 2004 indicam uma provável manutenção dessa alta, já que, apenas nos 
meses de janeiro a março, há mais que o dobro do total de 2002. 
26 Lei nº 9.099/95. 

Gráfico – Processos em andamento, 31 de dezembro, por área, 1994-2003
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Com relação aos processos distribuídos, nota-se um 

crescimento constante. (Apenas leves quedas ocorrem em 2000 e 2001.) 

Esses números também confirmam que a criação dos juizados não 

alterou o movimento da Justiça Comum Cível e Criminal. 

 
Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo (Grupo de Trabalho de Estatísticas de Primeira Instância).  

 

É interessante, portanto, notar que a grande queda (em 

1999) e o grande aumento (em 2003) no número de feitos em 

andamento analisados anteriormente têm outra razão que não o 

aumento na entrada de processos ao longo dos anos, exceto, talvez, nos 

Juizados Especiais Cíveis, nos quais em 2003 há um crescimento 

significativo do número de feitos distribuídos. 

Analisando isoladamente o número de feitos em andamento 

na área cível, percebe-se grande semelhança com o “Gráfico – Processos 

em andamento, 31 de dezembro, por área, 1994-2003”, destacando-se, 

conforme já feito, a queda abrupta em 1999 e o grande boom em 2003.  

 

 

 

Gráfico, processos distribuídos, por área, 1994 - 2003

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cível Criminal Infância Ex Fiscal JEC JECrim



 
 

 
20

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo (Grupo de Trabalho de Estatísticas de Primeira Instância).  
* Até março de 2004. 
 

O registro das atividades dos Juizados Especiais Cíveis 

passou a ser feito pelo TJSP em 1998, apesar de eles estarem em 

funcionamento desde 1996. 

Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo (Grupo de Trabalho de Estatísticas de Primeira Instância). 

 

Com relação aos processos em andamento, a queda na área 

cível, no ano de 1999, é de cerca de 21 mil processos. Como nesse 

mesmo ano, o tribunal registra uma entrada de 270.972 processos nos 

Juizados Especiais Cíveis, pelos números não é possível dizer que haja 

uma relação entre a diminuição do movimento da Justiça Comum Cível 

e os juizados. 

Gráfico – Processos em andamento, Juizados Especiais Cíveis, 1999-2003
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Gráfico – Processos em andamento, em 31 de dezembro, área cível , 
1994-2004*
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Quanto à explosão do número de feitos em andamento em 

2003, observa-se que ela se dá também nos Juizados Especiais: é 

interessante notar que ambos os crescimentos são de cerca de 93%. 

Na área criminal, também é encontrado o mesmo padrão, 

com relação ao número de processos em andamento: queda em 1999 e 

explosão em 2003. 

Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo (Grupo de Trabalho de Estatísticas de Primeira Instância). 

 

Foram acrescentados a seguir os números dos Juizados 

Especiais Criminais, implementados em 1996 no Estado de São Paulo, 

com registro de dados a partir desse ano. 

Gráfico – Processos em andamento, 31 de dezembro, área criminal, 
1994-2003
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Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo (Grupo de Trabalho de Estatísticas de Primeira Instância).  

 

O padrão nos Juizados Especiais Criminais é semelhante ao 

encontrado nos Juizados Especiais Cíveis: as variações mencionadas, 

em 1999 e 2003, não se explicam pelo movimento do juizado (apenas 

seguem essas mudanças). Com relação ao início das atividades do 

juizado em 1996, nota-se uma queda na Justiça Comum de cerca de 

1,5 milhão de processos (mantidos, em média, até a grande queda de 

1999), número bastante próximo aos feitos no ano de estréia do Jecrim: 

cerca de 1,2 milhão de processos, sem que com isso seja possível 

afirmar uma relação necessária. 

Nos dados sobre as audiências realizadas e as sentenças 

registradas, observa-se uma evolução crescente e constante ao longo da 

década analisada. 

Gráfico – Processos em andamento, 31 de dezembro, juizado especial criminal, 
1996-2003
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O tribunal produz ainda relatórios denominados 

comunicados da corregedoria27, com estatísticas relativas aos anos de 

2001, 2002 e 2003. Esses comunicados possuem dados sobre o número 

de sentenças registradas, o número de audiências realizadas, o número 

de precatórias cumpridas, o número de adoções realizadas, o número 

de acordos nos Juizados Especiais Cíveis e o número de denúncias nos 

Juizados Especiais Criminais. 

 

                                                 
27 Página eletrônica do Tribunal de Justiça (www.tj.sp.gov.br).  

Gráfico, audiências realizadas, por área, 1994 - 2003
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São fornecidas também informações diversas, não 

tabuladas, como número de atendimentos e orientações a causas que 

não eram competências dos Juizados Especiais, número de reclamações 

recebidas nos Juizados de Instrução e Conciliação, número de adoções, 

número de execuções extrajudiciais registradas nos Juizados Especiais 

Cíveis, entre outras. 

A segunda instância do TJSP possui um departamento 

responsável pela coleta e manipulação das informações sobre as suas 

atividades. Esse departamento, denominado Departamento de 

Processamento – Depro, é ligado à corregedoria do TJSP. Ele conta com 

seis funcionários, escreventes, direcionados para atuar nesse órgão. 

Em 2003, o TJSP disponibilizou, por meio do Relatório de 

Gestão Anual, informações sobre as atividades anuais do tribunal no 

período de 1998 a 2002. Essas informações dizem respeito ao número 

de agravos entrados, distribuídos e julgados, ao número de processos 

aguardando distribuição e ao número de processos entrados, 

distribuídos e julgados, por área.28 

                                                 
28 Relatório de Gestão Anual (2002) do Tribunal de Justiça de São Paulo e documentos do 
Departamento de Estatística do tribunal.   

Gráfico, sentenças realizadas por área, 1994 -2003
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Com relação aos agravos, de acordo com o gráfico a seguir, 

nota-se um aumento constante no número de agravos entrados no 

tribunal, em uma média porcentual de 20% no período analisado, tendo 

ocorrido o maior aumento em 1999 (33,74%) e o menor em 2001 

(0,72%).  

Não há déficit entre os agravos entrados e os distribuídos, 

exceto no ano de 1998. Quanto aos agravos julgados, em relação aos 

agravos distribuídos, a melhor relação é a do ano de 2001, em que 

foram julgados 89% dos agravos distribuídos; a pior é a do ano de 2002: 

74%. (A média do período é 79%.) 

A entrada de agravos no Tribunal de Justiça tem um 

crescimento médio de 16,22% no período (média que seria de 26,13%, 

não fosse o ano atípico de 2001); o maior aumento ocorreu em 2002: 

36,18%. 

Gráfico – Movimentação de agravos no Tribunal de Justiça, na 
seção de direito privado, 1998-2002
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Dos processos distribuídos no tribunal, em média 91% são 

julgados no mesmo ano. (A média tem apenas um desvio significativo no 

ano de 2002, em que o número é de 85%.) 

 

Com relação aos processos distribuídos, tanto na seção de 

direito público como na de direito privado, não há déficit entre os 

processos entrados e os distribuídos, mas a diferença é menor. (No 

direito público, o superávit médio é de 202 processos, enquanto no 

direito privado é de 75.) 

Gráfico – Processos distribuídos no Tribunal de Justiça, por área, 
1998-2003
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Gráfico – Movimentação de agravos no Tribunal de Justiça, 
seção de direito público, 1998-2002
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Pelo gráfico acima, nota-se um decréscimo do número total 

de processos nos anos de 1999 (apesar do aumento em todas as áreas, 

a área criminal teve um decréscimo bastante significativo que fez com 

que o total diminuísse) e 2001 (em que houve diminuição do número de 

feitos distribuídos em todas as áreas). 

Exceto no ano atípico de 1999, os processos distribuídos na 

área de direito privado apresentam crescimento constante; já em direito 

público, depois de quedas consecutivas em 2000 e 2001 vem ocorrendo 

progressivo aumento. Já nos órgãos superiores, o número de processos 

distribuídos nos últimos três anos apresenta queda, sem que haja, no 

entanto, reflexo negativo no acervo de processos aguardando 

distribuição, conforme gráfico a seguir.  

O número de processos aguardando distribuição é 

crescente, para todas as áreas, em todos os anos (exceto nos órgãos 

superiores, como já destacado anteriormente). O crescimento mais 

significativo se dá nos processos de direito público (aumento médio de 

31% de um ano para outro, com destaque para o ano de 2000, em que o 

aumento foi de 50% em relação a 1999). 

 

Gráfico – Processos aguardando distribuição no Tribunal de 
Justiça, por área, 1998-2002
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O Depro produz ainda uma relação mensal, com 

totalizações anuais, dos processos entrados no tribunal, classificados 

por natureza do processo e divididos por áreas: direito privado, público, 

seção criminal e órgãos superiores29. Cada uma dessas áreas abrange 

cerca de 200 tipos de ações. (Apenas direito privado ultrapassa esse 

número: existem mais de 400 categorias diferentes.)  

Essas classes não são fixas; conforme surgem novas 

classes, a Diretoria de Entrada solicita à Prodesp que as inclua no 

sistema. 

O Tribunal de Justiça30 disponibilizou os dados de 2000, 

2001 e 2002. Na tabela a seguir, são apresentados os totais anuais do 

período, divididos por área.  

 
Tabela – Processos entrados nos órgãos superiores, por classe 

2000-2002 
  2000 2001 2002 
Indenização 224 165 180 
Reintegração de posse 185 47 19 
Representação 208 185 160 
Natureza alimentar 509 417 182 
Ordinária 769 315 251 
Atos administrativos 752 6.325 548 

                                                 
29 Órgãos superiores: Órgão Especial (Tribunal Pleno), Câmara Especial e Grupo Especial. 
30 Departamento de Estatística do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Gráfico – Movimentação processual no Tribunal de Justiça, 
1998-2002
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Ação civil pública 577 660 628 
Mandado de segurança 552 861 611 
Desapropriação 2.452 553 169 
Sindicância de menores 3.245 2.456 3.450 

Fonte: Departamento de Estatística do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

Pela tabela acima, pode-se observar que o número de ações 

relacionadas à sindicância de menores é significativamente superior aos 

demais, representando, no ano de 2002, 38% das entradas de ações nos 

órgãos superiores. 

Chama também a atenção o decréscimo nas ações de 

reintegração de posse (queda de 89% em 2002 com relação a 2001) e 

nas ações de desapropriação (queda de 74% para o mesmo período). 

Na área criminal, os dois tipos de ação de entrada mais 

comuns são os relativos a entorpecentes e homicídio doloso (aquele 

praticado com a intenção de matar). Juntos, esses tipos de ação 

representam, em 2002, 49% das ações criminais entradas. As ações de 

entorpecentes, sozinhas, representam, no mesmo período, 34% dessas 

ações (ver tabela a seguir). 

Tabela – Processos entrados, área criminal, por classe 
2000-2002 

  2000 2001 2002 
Crime contra a fé pública 589 662 785 
Bando 835 907 1.339 
Estupro 1.025 991 1.233 
Latrocínio 1.117 965 1.147 
Atentado violento ao pudor 1.147 1.172 1.514 
Lei nº 9.437/97 (porte ilegal de arma de 
fogo) 1.370 1.656 1.893 
Roubo 1.473 1.747 1.446 
Tentativa de homicídio 1.902 2.068 2.155 
Homicídio doloso 4.942 5.083 5.447 
Entorpecentes 10.410 10.463 12.660 

Fonte: Departamento de Estatística do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

As ações de entorpecentes correspondem ao tipo de ação 

que mais cresceu ao longo dos anos analisados, seguidas de: porte 

ilegal de armas, homicídio doloso, bando, atentado violento ao pudor, 
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tentativa de homicídio, estupro, crime contra a fé pública, latrocínio e 

roubo.31 

Com relação às ações entradas na área de direito privado, 

nota-se um equilíbrio entre as dez ações mais comuns; destaca-se 

apenas o fato de figurarem entre as ações de maior entrada as relativas 

à indenização por danos morais. 

 
 

Tabela – Processos entrados, direito privado, por classe 
2000-2002 

  2000 2001 2002 
Plano de saúde 1.005 921 1.324 
Pedido de falência 1.154 965 1.156 
Compromisso de compra e venda 1.394 1.464 2.385 
Investigação de paternidade 1.466 1.064 1.425 
Revisional de alimento 1.717 1.603 2.357 
Alimentos 1.889 1.886 2.608 
Contribuição sindical 2.507 499 14 
Execução de prestação de alimentos 2.628 2.391 3.479 
Rescisão de compromisso de compra e venda 3.592 4.022 3.973 
Indenização por danos morais 5.576 4.602 5.335 

Fonte: Departamento de Estatística do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

Quanto à evolução no período, nota-se um grande 

decréscimo nas ações de contribuição sindical e a menor entrada, no 

ano de 2001, de oito dos dez tipos de ações de maior entrada. 

Observa-se que as ações de investigação de paternidade 

(que não raro cumulam pedido de prestação de alimentos), as ações de 

alimentos e as de execução de prestação de alimentos e as revisionais 

de alimentos, se somadas, representariam 20% das ações entradas na 

área de direito privado em 2001 e, ultrapassando as de indenização por 

danos morais, ficariam em primeiro lugar. Em segundo, ficariam, 

somadas, as ações de compromisso de compra e venda e as ações de 

rescisão de compromisso de compra e venda (13% em 2001). 

                                                 
31 A análise desses dados é relativa, já que estes se referem apenas à entrada das ações, nada 
informando sobre o efetivo deferimento da petição inicial – que pode ser desconsiderada pelo 
juiz antes mesmo do efetivo início do processo. 
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Na área de direito público, conforme tabela a seguir,  

pode-se observar que, excluindo a grande contribuição dos mandados 

de segurança, o peso das ações relativas à execução fiscal (embargos à 

execução fiscal e ações de execução fiscal), juntas, representa 20% das 

ações propostas na área de direito público no ano de 2002. 

Tabela – Processos entrados, direito público, por classe 
2000-2002 

  2000 2001 2002 
Declaratória 1.083 790 760 
Complemento de pensão 1.153 1.014 1.394 
Ação civil pública 1.188 959 1.411 
Complemento de proventos 1.417 1.298 2.073 
Desapropriação 1.512 1.230 1.969 
Mand. de seg. contra funcionário estadual 2.127 2.400 2.322 
Diferenças salariais 4.443 2.204 2.505 
Execução fiscal 5.333 1.940 4.212 
Embargos à execução fiscal 8.176 7.531 7.232 
Mandado de segurança 16.316 14.038 14.585 

Fonte: Departamento de Estatística do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

O TJSP, desde março de 2003, realiza conciliações em  

segundo grau.32 Idealizadas pelo professor Kazuo Watanabe, foram 

implementadas por uma comissão formada pelos desembargadores 

Antonio Vilenilson Vilar Feitos, Laerte Nordi e Hamilton Elliot Ackel. 

(Hoje a comissão inclui também o desembargador Evaldo Veríssimo 

Monteiro dos Santos e é responsável por acompanhar o trabalho dos 

conciliadores.) 

Segundo funcionária33 que está no Setor de Conciliação 

desde seu surgimento, a criação desse setor não teve como objetivo 

diminuir o número de processos aguardando a distribuição, e sim 

aperfeiçoar a prestação jurisdicional, dando às partes dispostas à 

conciliação a chance de fazê-lo. De fato, o provimento que cria o Setor 

de Conciliação traz em seu preâmbulo, como justificativa de tal criação, 

                                                 
32 Provimentos do Conselho Superior da Magistratura: Provimento nº 783/02 – cria o "Plano-
piloto de Conciliação em Segundo Grau de Jurisdição"; Provimento nº 843/04 – cria o "Setor de 
Conciliação em Segundo Grau de Jurisdição”. 
33 Depoimento concedido em 18/06/2004 durante o evento: Juizados Especiais e Acesso à 
justiça, ocorrido na Fundação Getulio Vargas e organizado pela Escola de Direito da FGV – 
Edesp e pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais.  
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“a necessidade de disseminar a cultura da conciliação, que propicia 

maior rapidez na pacificação dos conflitos e não apenas na solução da 

lide, obtendo-se assim resultados com acentuada utilidade social, 

podendo ser tentada a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 125, IV, 

do Código de Processo Civil”, e não a diminuição da quantidade de 

processos aguardando julgamento.  

O Setor de Conciliação possui cinco funcionários 

emprestados de outros setores do próprio tribunal. A atividade é 

desenvolvida por 60 conciliadores que são profissionais da área 

(desembargadores aposentados e advogados) com 20 ou mais anos de 

exercício. 

O procedimento estabelecido pelo tribunal é o seguinte: o 

Setor de Conciliação solicita ao Departamento de Processamento – 

Depro os processos cuja expectativa de distribuição é de um ano ou 

mais.34 A funcionária, então, com a petição e o nome das partes em 

mão, consegue na OAB o telefone da parte contrária para contatá-la e 

indagar do interesse numa audiência de conciliação. Hoje as partes 

podem ser também intimadas pela imprensa. Se as partes se 

interessam pela conciliação, é marcada audiência.35 

Desde o início da atividade, o setor registra os números de 

tentativas, de audiências marcadas, realizadas, bem-sucedidas e 

malsucedidas (totais e por conciliador). O Setor de Informática 

desenvolveu e implementou recentemente um programa de computador 

que facilita esse processo e também a geração de estatísticas. Quando o 

processo “chega” à conciliação (o que significa que ambas as partes têm 

interesse na tentativa), ele é cadastrado com seu número, nome e 

natureza das partes (pessoa física ou jurídica), natureza do processo36, 

                                                 
34 Hoje em dia, os próprios advogados, conhecendo da existência da conciliação em segundo 
grau, pedem pela tentativa. Em razão da quantidade de trabalho acumulada por causa disso, já 
há uma grande fila de espera pela conciliação, o que faz com que a solicitação ao Depro esteja 
por hora suspensa. 
35 Caso não haja interesse, o processo é devolvido ao Depro e a petição de conciliação não é 
juntada aos autos, e sim arquivada separadamente. 
36 Campo aberto – esse dado já é registrado quando da entrada do processo no tribunal, mas a 
funcionária diz que às vezes “melhora” a classificação. 
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etc. O programa então acompanha todas as fases do processo (até 

mesmo registrando seu resultado), o que permite gerar estatísticas 

diversas. 

Dos números disponibilizados pelo tribunal, pode-se 

perceber que, dos processos encaminhados para a tentativa de 

conciliação em 2003, em 46% deles (548 processos) havia interesse das 

partes na tentativa de conciliação.  

Das 530 audiências agendadas, 352 efetivamente 

realizaram-se, 119 resultaram em acordo e 233 não obtiveram sucesso. 

Assim sendo, 33% das audiências realizadas resultaram em conciliação.  

Já no ano de 2004, dos 293 processos triados, em 68 deles 

as partes tinham interesse em tentar a conciliação (23%).  

Das 153 audiências agendadas, 108 realizaram-se, das 

quais 50% resultaram em acordo (55 audiências com conciliação e 53 

sem sucesso). 

 

Tabela – Atividades do Tribunal de Conciliação em Segundo Grau 
2003-2004 

 2003 2004* 
Processos solicitados ao Depro para tentativa de 
conciliação (A) 1.172 293 

Devolvidos ao Depro – não havia interesse de nenhuma 
das partes 624 225 

Audiências de conciliação agendadas (C) [D+E+F) 530 153 
Acordos realizados em audiência (D) 119 55 
Acordos rejeitados em audiência (E)  233 53 
Audiências adiadas (F) 178 45 
Fonte: Setor de Conciliação em Segundo Grau (Tribunal de Justiça de São Paulo). 
*Dados de janeiro e fevereiro de 2004. 

 

Segundo uma conciliadora entrevistada, esses números 

poderiam ser maiores, não fosse a atitude dos advogados 

representantes das partes, que, muitas vezes, mesmo diante do visível 
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interesse destas na celebração do acordo, insistem para que estas não o 

façam.37 

 

2. TRIBUNAIS DE ALÇADA 

 

A história dos Tribunais de Alçada remonta ao ano de 1946, 

quando foi possibilitada, por intermédio da Constituição, a criação de 

Tribunais de Alçada inferiores aos Tribunais de Justiça. 

Tal previsão constitucional permitiu maior flexibilidade na 

organização judiciária dos Estados e abriu caminho para a instituição 

de pequenos tribunais que se mostrassem eficazes na distribuição da 

Justiça. 

No Estado de São Paulo, tal mudança ocorreu com a Lei nº 

1.162, em 1951, que criou o Tribunal de Alçada, com sede na capital do 

Estado e jurisdição em todo o território paulista, o qual contou, na 

época, com 15 juízes indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados 

pelo governador, que compunham duas Câmaras Civis e duas 

Criminais. 

Com o aumento do número de demandas judiciais, passou 

a haver uma natural sobrecarga de processos no Tribunal de Alçada. 

Assim, em 1965 a Lei nº 9.125 determinou o desdobramento do 

Tribunal de Alçada em 1º Tribunal de Alçada Civil (1º TAC), 2º Tribunal 

de Alçada Civil (2º TAC) e Tribunal de Alçada Criminal (Tacrim) – todos 

os três com suas competências devidamente delimitadas quanto à 

matéria. 

Em termos práticos, a tripartição iniciou-se em 1967 com a 

instalação do Tribunal de Alçada Criminal, encerrando-se em 1972 com 

a divisão do então único Tribunal de Alçada Civil em 1° Tribunal de 

Alçada Civil e 2° Tribunal de Alçada Civil. 
                                                 
37 Fátima M. Silva Alves, advogada – declaração de 17 de junho de 2003, em evento sobre os 
Juizados Especiais, realizado pela Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas e pelo Centro 
Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais – CEBEPEJ. 
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Em 1999, a Emenda nº 8 alterou a Constituição do Estado 

de São Paulo, transformando os Tribunais de Alçada em seções do 

Tribunal de Justiça e promovendo a desembargadores os juízes de 

alçada. Essa emenda teve sua eficácia suspensa liminarmente pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

A questão da extinção ou manutenção dos Tribunais de 

Alçada está sendo questionada no projeto de reforma do Poder 

Judiciário que tramita no Legislativo – isso porque o texto do projeto da 

reforma do Judiciário estabelece a extinção dos Tribunais de Alçada 

onde existirem38, passando seus membros a integrar os Tribunais de 

Justiça dos respectivos Estados, respeitadas a antigüidade e a classe de 

origem.  

 

1° Tribunal de Alçada Civil de São Paulo 

 
O 1º Tribunal de Alçada Civil é órgão de segunda instância 

do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. 

Sua competência abrange39, entre outras atribuições: ações 

que versem sobre a posse, sobre o domínio ou o negócio jurídico de 

coisas móveis; ações de reparação de danos causados em acidente de 

veículo e respectivo seguro; ações oriundas de representação comercial, 

da comissão mercantil, do comodato, da condução e do transporte, do 

depósito de mercadorias e da edição; ações e execuções relativas à 

dívida ativa das Fazendas Municipais; ações relativas a contratos 

bancários; ações relativas à franquia (franchising), etc. 

Institucionalmente, o tribunal é composto de40: Tribunal 

Pleno – competente para o julgamento das uniformizações de 

jurisprudência e das argüições de inconstitucionalidade; Órgão Especial 

– composto dos 25 juízes mais antigos (20 desses egressos da carreira e 
                                                 
38 Os Tribunais de Alçada existem, atualmente, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e 
Paraná. 
39 Fonte: Site ou regimento? 

40 Regimento Interno do 1° Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, arts. 1º a 36. 
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5 do quinto constitucional), delibera sobre o regimento, aprova súmulas 

de jurisprudência, julga mandados de segurança e ações rescisórias 

(funções jurisdicionais), além de exercer funções administrativas; 

Grupos de Câmaras – são nove grupos, com número variável de 

membros, competentes para julgar ações rescisórias, mandados de 

segurança e habeas corpus contra juízes de sua competência, entre 

outras atribuições; Câmaras – compostas de um número variável de 

membros, julgam os mandados de segurança e os habeas corpus 

impetrados contra atos de juízes de primeiro grau de jurisdição, as 

ações rescisórias de sentenças e os recursos e embargos opostos às 

respectivas execuções, etc.; Comissões permanentes – previstas no 

regimento interno do tribunal, têm competência em assuntos 

administrativos e em assuntos relacionados à jurisprudência, à 

informática e à redação; Juízes supervisores, juízes orientadores e 

juízes diretores. 

Administrativamente, o 1º Tribunal de Alçada Civil do 

Estado de São Paulo é estruturado em três departamentos que se 

subordinam à Presidência, à Vice-Presidência e à Secretaria-Geral (a 

qual está vinculada à Assistência Militar):  

a) o Departamento de Assistência Jurídica e Contábil, que inclui 

Assistência Técnica do Gabinete da Vice-Presidência e 

Departamento de Contabilidade (Departamento de Contabilidade I: 

Subdepartamento de Orçamento, Subdepartamento de Tomada de 

Contas, Subdepartamento de Gestão de Fundo de Despesas e 

Patrimônios, Subdepartamento da Tesouraria, Contadoria Judiciária 

e Consultoria Econômica; Departamento de Contabilidade II: 

Subdepartamento de Aquisição de Materiais e Licitações, 

Subdepartamento de Contratos, Subdepartamento de Controle e 

Distribuição de Materiais); 

b) o Departamento Judiciário, organizado em Departamento de 

Assistência aos Magistrados (Subdepartamento do Expediente da 

Presidência e Assessoria de Imprensa, Subdepartamento da 
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Magistratura, Subdepartamento CEPES e Cerimonial, 

Subdepartamento da Informática, Subdepartamento da 

Jurisprudência, Subdepartamento da Biblioteca e da Pesquisa e 

Subdepartamento de Apoio ao Gabinete dos Juízes) e Departamento 

Judiciário (Departamento Judiciário I: Subdepartamento do 

Protocolo Judiciário, Subdepartamento da Entrada de Autos, 

Subdepartamento da Distribuição, Subdepartamento do Expediente, 

Subdepartamento de Remessa de Autos e Arquivo; Departamento 

Judiciário II: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° Cartórios e 

Subdepartamento de Recursos Originários);  

c) o Departamento Administrativo, que se subdivide em Departamento 

de Recursos Humanos (Subdepartamento de Planejamento e 

Controle, Subdepartamento de Administração de Pessoal, 

Subdepartamentos de Processamento do Pagamento I e II, 

Subdepartamento de Contagem de Tempo e Arquivo, Central de 

Treinamento, Organização e Metodologia e Expediente do 

Secretário-Diretor-Geral), Departamento de Manutenção e 

Transportes (Subdepartamento de Fiscalização Judiciária, 

Subdepartamento de Microfilmagem, Subdepartamento de 

Reprodução de Documentos, Subdepartamento de Construção de 

Prédios e Telefonia, Subdepartamento da Manutenção e da Limpeza, 

Subdepartamento dos Transportes e Garagem) e Ambulatório 

Médico (Ambulatório Médico, Ambulatório Odontológico e Unidade 

de Atendimento Psicossocial). 

O 1º Tribunal de Alçada Civil é composto de  

60 magistrados, 38 desses vinculados, por meio de concurso, ao 

tribunal e 22 juízes que são convocados, como auxiliares, da primeira 

instância. 

 

Sistema de Dados 
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Os dados coletados no tribunal consistem em dados da 

movimentação processual, informados com base no registro do 

protocolo de ingresso no tribunal e no registro, em tempo real, dos atos 

praticados pelos magistrados ou pelas partes no processo.41 

A classificação do processo é feita manualmente por 

funcionário do tribunal, observando os seguintes critérios: a) número do 

processo na primeira instância; b) comarca de origem; c) vara de 

origem; d) data da autuação; e) nome das partes (com especificação do 

nome da entidade, se esta for parte); f) nome dos advogados (com 

especificação do número da OAB); g) tipo do recurso e área (ex.: 

apelação cível); h) órgão julgador no tribunal; i) relator sorteado;  

j) relator para acórdão; l) relator-revisor; m) número do processo no 

tribunal. 

A essa tabela se adicionam dados referentes ao histórico 

dos atos praticados no processo no tribunal, às petições juntadas no 

processo e à data e à especificação do último movimento processual. 

O sistema de informática utilizado para a coleta e 

organização das informações referentes à movimentação processual, 

desenvolvido no tribunal, é o SYBASE e foi implantado em 1992, 

embora os dados já fossem coletados desde 1988 por meio de outro 

sistema.  

Esse sistema, segundo demonstrado pela chefe do 

Departamento Judiciário em visita à instituição em maio de 2004, 

permite a produção de relatórios capazes de informar, por exemplo, em 

tempo real, o número de recursos, por tipo de recurso, que foram 

distribuídos no tribunal, para cada magistrado, sendo possível 

consultar os dados referentes aos últimos anos, ao último ano, ao 

último mês, à última hora e aos últimos minutos no tribunal.  

Também é possível verificar o número de processos 

enviados pelas varas da primeira instância, o tempo médio da 

                                                 
41 Informações de acesso restrito ao tribunal. 
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distribuição no tribunal (quatro anos), os tipos de decisões, os tipos de 

recursos e, dentre estes, os que são interpostos mais freqüentemente. 

Cálculos estatísticos são realizados pelos departamentos do 

tribunal – Departamento de Assistência Jurídica e Contábil, 

Departamento Judiciário e Departamento Administrativo – com base em 

dados específicos e em verificações funcionais da atividade e da 

competência de cada departamento. 

É no Departamento Judiciário que a produção de 

estatísticas aproveita as informações da movimentação processual. 

Nesse departamento, a funcionalidade das estatísticas 

produzidas orienta-se para a produção de um diagnóstico da gestão no 

tribunal. Um exemplo do uso desses dados é a "distribuição forçada", 

que consiste em mudar o sistema automático de distribuição de recurso 

por matéria para sua distribuição manual, e isso pode ocorrer de acordo 

com o volume de trabalho de cada desembargador ou, como pretendem, 

com base no cruzamento entre dados como a natureza da ação e o 

nome dos advogados, que possibilitam a identificação de “ações 

idênticas”, induzindo o direcionamento de todas as ações acerca de 

determinada matéria a um determinado magistrado, o que permitirá 

que este possa dedicar mais tempo de estudo a determinado assunto e 

redigir uma mesma decisão que seja potencialmente adequada a todos 

os casos identificados, proporcionando maior eficiência no tribunal.42  

Portanto, o que se observa é que a maioria das estatísticas 

produzidas pelo Departamento Judiciário serve para verificações da 

gestão interna do tribunal. Dentre estas, as verificações relativas aos 

processos entrados e julgados no tribunal, com o número total do 

acervo43, são publicadas anualmente no Diário Oficial.  

                                                 
42 O que se deve observar a respeito da potencialidade dos dados que são centralizados no 
tribunal (os quais são efetivamente utilizados para diagnosticar a gestão interna da instituição) 
é que esta será comprometida tendo em vista a pretensão da extinção dos Tribunais de Alçada e 
do Tacrim com a reforma do Judiciário que tramita no Legislativo (30 de junho de 2004), já que 
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não dispõe de programa ou de pessoal apto a 
realizar essas estatísticas e não há uma predisposição de que esse sistema venha a ser aceito 
como um sistema-padrão. 
43 Dados compreendidos no período dos últimos dez anos. 
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Os dados coletados no tribunal, os quais são centralizados 

pelo Departamento de Organização e Metodologia e aproveitados por 

todos os departamentos que compõem o tribunal, servem para, além de 

diagnosticar a produtividade da instituição e de seus membros, orientar 

a gestão interna da instituição. 

Esses dados44 compreendem: o número de processos 

entrados no tribunal, discriminados por tipo de recurso; o número de 

decisões proferidas, discriminadas pelo tipo de recurso; o cálculo do 

tempo médio de distribuição de cada recurso. A amostra analisada 

desses dados compreende os últimos cinco anos: 1999 a 2003. 

Em relação ao número de processos entrados nesse 

período, o que se observa é um crescimento acentuado do número de 

demandas protocoladas no tribunal. Excepcionalmente no ano de 2001, 

verifica-se uma queda nessa expectativa, a qual se justifica, porém, pelo 

período de greve dos funcionários e magistrados nesse ano. 
 

Tabela – Processos entrados no tribunal 
1999 a 2003 

  1999 2000 2001 2002 2003 
Apelação 41.958 47.929 40.929 52.667 55.029 
Agravo de instrumento 21.367 25.427 24.020 37.656 39.814 
Apelação no rito sumário 5.237 5.563 4.312 5.450 6.173 
Apelação ex officio 681 603 1.144 1.044 341 
Mandado de segurança 675 671 632 849 1.058 
Ação rescisória 181 218 153 132 159 
Habeas corpus 138 154 116 137 171 
Medida cautelar 53 122 136 172 127 
Apelação ex officio no rito sumário 45 31 43 29 15 
Ação declaratória incidental 0 1 0 0 0 
Correição parcial 22 21 23 22 31 
Embargos à execução 1 0 0 0 0 
Reclamação 0 0 0 3 2 
Recurso administrativo 0 0 0 1 0 
Antecipação de tutela 0 2 0 0 2 
Restauração de autos 0 0 0 1 0 

                                                 
44 Os dados que neste tópico serão analisados não correspondem a todos os dados que são 
coletados e produzidos pelo tribunal, mas sim a um recorte deles, fornecido para a Escola de 
Direito da Fundação Getulio Vargas para atender aos objetivos desta pesquisa. 
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Revogação de pedido de assistência 
judiciária 0 1 0 0 0 

Suspensão de execução de sentença 1 8 1 2 5 
Suspensão de medida liminar 32 5 22 43 11 
Total 70.391 80.756 71.531 98.208 102.938 

Fonte: Dados fornecidos pelo Departamento Judiciário do 1° Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. 

 

Dentre os entrados nesse período, a apelação no rito 

ordinário, o agravo de instrumento, a apelação no rito sumário, a 

apelação ex officio e o mandado de segurança foram as ações ou os 

recursos mais interpostos. 

O número de agravos de instrumento interpostos nos 

últimos cinco anos cresceu 86% do ano de 1999 ao ano de 2003 – o que 

se justifica, já que a lei que institui o agravo de instrumento data de 

1996 – enquanto a apelação, no mesmo período, cresceu 31% e os 

demais recursos/ações mantiveram-se estáveis. 

 

Fonte: Adaptação dos dados fornecidos pelo Departamento Judiciário do 1° Tribunal de Alçada Civil de São 
Paulo. 

 

Quanto aos processos julgados, também se pode notar um 

crescimento acentuado da produtividade do tribunal no período 

compreendido entre 1999 e 2003.  
 

Grafico - Processo entrados no 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
 1999 a 2003
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Tabela – Processos julgados no 1° Tribunal de Alçada Civil de São Paulo 
1999 a 2003 

  1999 2000 2001 2002 2003 
Mandado de Segurança 320 197 183 262 237 
Embragos de Declaração 4.657 4.947 4.113 5.803 5.922 
Agravo Regimental 944 1.224 1.111 2.103 2.186 
Agravo de Instrumento 17.731 21.750 21.018 30.581 32.234 
Apelação no Rito Sumário 5.749 4.214 6.116 5.072 4.432 
Apelação no Rito Ordinário 22.328 16.775 11.068 10.997 15.453 
Embargos Infringentes 858 630 424 326 214 
Ação Rescisória 98 127 152 108 90 
Habeas Corpus 112 119 82 88 94 
Medida Cautelar 71 142 213 242 238 
Reclamação 8 4 6 14 21 
Correição Parcial 14 15 16 10 17 
Dúvida de Competência 31 16 15 13 11 
Uniformização da Jurisprudência 1 0 0 0 4 
Exceção de Suspeição 0 0 3 1 1 
Diversos 11 13 31 46 14 
Total 52.933 50.173 44.551 55.666 61.168 
Fonte: Dados fornecidos pelo Departamento Judiciário do 1° Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. 

 

Esse crescimento incide, principalmente, no julgamento dos 

agravos de instrumento, que cresceu 82% nos últimos cinco anos, 

enquanto, no mesmo período, o julgamento da apelação no rito 

ordinário decaiu 31%. Deve-se, porém, fazer a ressalva de que, 

enquanto o agravo de instrumento tem sua distribuição imediata, a 

apelação no rito ordinário demora, em média, 60 meses para ser 

distribuída. 

 



 
 

 
43

 
 

 

 

 
Fonte: Adaptação dos dados fornecidos pelo Departamento Judiciário do 1° Tribunal de Alçada Civil de São 
Paulo. 
 
 
 

A distribuição desses processos, que ocorre por sorteio ou 

prevenção, obedece à ordem cronológica da entrada dos feitos, 

respeitadas as classes e preferências de acordo com os critérios 

estabelecidos no regimento interno do tribunal. Assim, o tempo médio 

de distribuição de um recurso está diretamente vinculado à sua 

natureza, à data de entrada no tribunal e ao número de processos 

remetidos ao tribunal. 

Atualmente, segundo informações fornecidas pelo 

Departamento Judiciário do tribunal, o quadro mostra-se da seguinte 

forma: 

 
Quadro – Distribuição dos processos entrados no tribunal  

por natureza da ação/recurso 
2003 

Agravo de instrumento, medida cautelar, ação rescisória, 
mandado de segurança, habeas corpus, suspensão de 
liminar e processo vindo de outro tribunal por acórdão 

distribuição imediata 

Apelação de sentença que extingue a ação antes de 
formada a relação processual (indeferimento da inicial) 

8 meses da data da 
entrada no tribunal 

Apelação em processos de rito sumário (sem revisão) 6 meses da data da 
entrada no tribunal 

Apelação em processos preferenciais (em fase de execução 
de sentença, liquidação, embargos de terceiro) 

48 meses da data da 
entrada no tribunal 

Apelação em processos de rito ordinário 60 meses da data da 

Grafico - Processos julgados - 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo 1999 a 2003
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entrada no tribunal 
 

Fonte: Adaptação dos dados fornecidos pelo Departamento Judiciário do 1° Tribunal de Alçada 
Civil de São Paulo. 

 

2° Tribunal de Alçada Civil de São Paulo 

 

O 2º Tribunal de Alçada Civil é órgão de segunda instância 

do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. 

Compete-lhe julgar, entre outras: ações de cobrança a 

condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio; ações de 

ressarcimento por dano em prédios; ações e execuções oriundas de 

contrato de alienação fiduciária em garantia; ações relativas a direito de 

vizinhança e uso nocivo da propriedade; ações e execuções relativas a 

honorários de profissionais liberais; ações relativas a acidente de 

trabalho fundadas no direito especial ou comum, bem como ações de 

prevenção de acidentes e segurança do trabalho; ações e execuções 

relativas a locação de bem móvel ou imóvel; ações e execuções 

referentes a seguro de vida e acidentes pessoais; ações e execuções 

relativas a arrendamento mercantil, mobiliário ou imobiliário, etc. 

Institucionalmente, o 2º Tribunal de Alçada é composto 

de45: Plenário – constituído por todos os juízes titulares, é competente 

para eleger o presidente e o vice-presidente do tribunal, aprovar seu 

regimento interno, decidir sobre remoções e promoções, além de exercer 

funções administrativas e jurisdicionais; Grupos de Câmaras – são  

6 grupos, compostos de número variável de membros (em torno de 12, 

em geral), competentes para o julgamento das ações rescisórias, dos 

mandados de segurança e dos habeas corpus contra juízes de sua 

competência, entre outras funções jurisdicionais; Câmaras – em 

número de 12, são compostas de um número variável de membros  

(6, em geral) e têm por competência o julgamento dos mandados de 

segurança e dos habeas corpus impetrados contra atos de juízes de 

                                                 
45 Regimento Interno do 2º Tribunal de Alçada Civil, arts. 1º a 32. 
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primeira jurisdição, além do julgamento das ações rescisórias de 

sentenças e dos recursos e embargos opostos às respectivas execuções; 

Juízes supervisores – competentes para supervisão de assuntos 

diversos (finanças e orçamento, biblioteca e jurisprudência, informática, 

patrimônio e transportes e Gabinetes); Centro de Estudos e Debates – 

Cedes. 

Em relação ao número de cargos, o 2º Tribunal de Alçada 

Civil é composto de 74 desembargadores. 

 

Sistema de Dados 

 

Compondo a estrutura administrativa do tribunal, o 

Departamento de Processamento de Dados é o órgão responsável pela 

centralização das informações e estatísticas no tribunal. Criado em 

1991, é diretoria vinculada ao Gabinete da Secretaria e atua na área de 

tecnologia da comunicação, abrangendo 8 seções: 3 seções de suporte, 

1 seção de desenvolvimento, 1 seção de internet, 1 seção de 

telecomunicação, 1 seção de telefonia, 1 seção de recursos humanos 

(telefonistas). Não há comunicação direta do Departamento de 

Processamento de Dados com a corregedoria. 

Esse departamento é composto de 60 funcionários 

concursados na área de informática (abrangendo o auxiliar judiciário e 

o escrevente técnico-judiciário) e funcionários nomeados na área de 

desenvolvimento. (Os cargos de analistas de sistemas são cargos de 

confiança.) 

Os processos que ingressam no tribunal são cadastrados e 

reclassificados com base em informações da primeira instância, as 

quais não são eletrônicas e respondem à determinação da corregedoria, 

que estabeleceu a obrigatoriedade da emissão da certidão dos dados do 

processo que ingressa na segunda instância. 
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A classificação do processo, que é feita manualmente por 

funcionário do tribunal, dá-se em observância aos seguintes critérios: 

data de entrada no 2° TAC; a procedência ou não de outro tribunal; 

número do processo na primeira instância; comarca; número e código 

da vara; tipo de recurso (ex.: mandado de segurança); competência (ex.: 

acidente de trabalho); tipo de ação (ex.: executiva, declaratória, 

condenatória, constitutiva); fase processual (ex.: exceção de suspeição); 

situação especial (ex.: carta de sentença); quantidade de volumes; 

quantidade de apensos; nomes dos juízes prolatores da sentença e do 

despacho; anulatória de sentença; ordem de preferência (60 anos ou 

mais); existência do preparo; número do protocolo da petição na 

segunda instância e referência ao ano da interposição; tipo de 

documento (se a petição foi enviada por fax ou por e-mail ou se foi 

protocolada fisicamente no tribunal); existência do agravo retido; 

remessa (ex.: remessa para a Vice-Presidência); motivo da remessa (ex.: 

para parecer); andamentos. 

Operacionalmente, todos os itens mencionados (exceto o 

item “andamentos”) compõem-se de opções específicas, cujo 

preenchimento não é discricionário, mas restringe-se à seleção de uma 

das situações enumeradas pelo sistema. Existe uma vinculação entre os 

critérios, de forma que a segunda, terceira ou quarta opção, etc. estará 

condicionada à primeira opção, isto é, se o “recurso” é o Mandado de 

Segurança, as opções da “competência” e do “tipo de ação” estarão 

condicionadas a esse tipo de recurso. 

O sistema de cadastramento de dados ainda comporta uma 

segunda tela de informações, que reúne dados sobre o número do 

processo e os nomes das partes e dos respectivos advogados. 

Esse sistema, que se denomina Genexus (ferramenta 

genesis), foi desenvolvido no tribunal e, segundo o coordenador da 

informática do Departamento de Processamento de Dados do tribunal, 

por trabalhar com a normalização dos dados, permite o gerenciamento e 
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a manutenção dos dados, facilitando a extração de relatórios 

específicos. 

Com base nesses dados, coletados no cadastramento dos 

processos na segunda instância, são organizadas as seguintes 

informações: 

1. processos entrados, mensalmente, no período compreendido entre 

1999 e 2003; 

2. processos entrados, distribuídos, julgados ou aguardando 

distribuição, mensalmente, no ano de 2004 (total mensal e média 

diária em cada mês); 

3. petições protocoladas, mensalmente, no período compreendido 

entre 1999 e 2003; 

4. processos entrados por tipo de ação/recurso, mensalmente, no ano 

de 2003; 

5. processos entrados, por competência, mensalmente, no ano de 

2004; 

6. processos originários entrados, mensalmente, no período 

compreendido entre 1999 e 2001, classificados em correição 

parcial, medida cautelar, pedido de efeito suspensivo no recurso, 

reclamação, ação rescisória; 

7. processos originários entrados, mensalmente, no período 

compreendido entre 1998 e 2004;  

8. relação dos serviços mais solicitados (pesquisa fonética, 

jurisprudência, ementário, critérios para pesquisa de 

jurisprudência, pautas de julgamento, entre outros) com o número 

de solicitações.  

Com esses dados, são elaborados relatórios mensais, que 

correspondem a demandas específicas da Presidência e da  

Vice-Presidência (a corregedoria não participa da produção e não utiliza 
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esses relatórios) e têm como uma das funções fornecer informações 

sobre a atuação do magistrado, para fins de promoção. 

Dados sobre a movimentação processual, coletados com 

base no registro dos atos praticados no tribunal, são disponibilizados 

diariamente no site da instituição – podendo ser consultados por nome 

da parte ou por advogado – e publicados no Diário Oficial.  

As informações coletadas pelo tribunal, as quais consistem 

em dados sobre a movimentação processual, reúnem a potencialidade 

de oferecer um diagnóstico da atuação da instituição.  

Dados como o número de processos entrados e o número de 

petições protocoladas possibilitam a verificação comparativa, no período 

que compreende, do montante de trabalho que é levado ao grupo de 

magistrados do tribunal. 

 

 

Tabela – Processos entrados  
Janeiro de 1999 a abril de 2004 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 2.098 3.009 3.519 1.986 3.176 2.735 
Fevereiro 2.718 4.221 3.823 2.924 3.903 2.667 
Março 5.717 4.888 4.867 4.609 4.774 4.676 
Abril 4.583 5.041 4.698 5.459 4.802 4.425 
Maio 5.218 5.998 5.619 4.311 4.976   
Junho 4.816 5.556 4.850 4.876 4.678   
Julho 4.887 5.650 5.172 5.005 5.154   
Agosto 5.348 6.137 5.243 5.563 5.117   
Setembro 5.326 5.149 2.046 5.343 6.598   
Outubro 4.949 4.657 1.674 5.359 5.382   
Novembro 4.910 5.147 2.211 4.718 4.862   
Dezembro 4.160 4.034 3.544 4.279 3.936   
Total 54.730 59.487 47.266 54.432 57.358 14.503  
Fonte: Relatório produzido pelo 2º Tribunal de Alçada Civil em São Paulo, restrito à 

circulação interna à instituição. 

 

Desde 1999, constata-se que o número de processos 

entrados no tribunal manteve-se estável. A diminuição expressada no 

ano de 2001, concentrada entre agosto e novembro, corresponde a 
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período em que houve paralisação parcial dos trabalhos em virtude de 

greve.  

Observando-se, porém, o número de petições protocoladas 

nessa instância, o que se nota é um expressivo aumento, em torno de 

15%, desde 1999 até 2004. 

Tabela – Petições protocoladas 
Janeiro de 1999 a abril de 2004 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Janeiro 2.471 3.009 3.519 1.986 3.176 2.735 
Fevereiro 4.055 5.186 5.661 7.119 8.875 7.649 
Março 6.091 6.366 7.171 8.764 9.605 11.373 
Abril 5.676 5.728 6.629 10.247 9.991 9.522 
Maio 6.603 6.686 8.840 9.508 10.007   
Junho 5.932 6.413 7.873 9.035 9.714   
Julho 4.873 5.909 8.468 8.985 11.290   
Agosto 5.692 7.405 8.961 10.093 10.159   
Setembro 5.565 6.403 5.563 10.777 11.787   
Outubro 5.184 6.572 7.035 10.646 10.788   
Novembro 5.099 6.627 6.764 9.281 9.642   
Dezembro 4.508 4.580 6.420 7.223 7.112   
Total 61.749 71.447 84.730 107.895 115.407 33.244 

Fonte: Relatório produzido pelo 2º Tribunal de Alçada Civil em São Paulo, restrito à 
circulação interna à instituição. 

Sobre a movimentação processual, é possível verificar a 

diferença entre os números dos processos entrados, distribuídos, 

julgados e aguardando distribuição e, portanto, calcular o montante de 

trabalho realizado pelo grupo de magistrado e o trabalho pendente, 

apenas em relação ao período compreendido entre janeiro e abril de 

2004. 

 

Tabela – Movimentação processual 
Janeiro a abril de 2004 

 
Entrados Distribuídos Julgados Aguardando 

Distribuição 
Janeiro 2.735 1.918 1.773 78.607 
Fevereiro 2.667 4.051 3.569 76.656 
Março 4.676 5.047 5.588 75.894 
Abril 4.425 4.011 3.673 75.896 

Fonte: Relatório produzido pelo 2º Tribunal de Alçada Civil em São 
Paulo, restrito à circulação interna à instituição. 
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Dos processos que estão aguardando distribuição, a data de 

entrada do processo mais antigo é 17 de outubro de 2000, o que 

significa que o máximo do tempo de espera para distribuição no 

tribunal é de 43 meses. Dos processos cuja matéria é acidente de 

trânsito, a entrada do processo mais antigo data de 17 de maio de 

2002, estimando-se a distribuição em 22 meses. Processos que versam 

sobre condomínio têm a data do processo mais antigo aguardando 

distribuição em 8 de março de 2004, o que significa um tempo 

aproximado de distribuição de 15 dias. 

Calculando-se a diferença entre o número de processos 

julgados e o número de processos distribuídos, o montante de trabalho 

acumulado nas Câmaras, nos Grupos e no Plenário é de 145 processos 

no mês de janeiro, 482 no mês de fevereiro, 541 no mês de março e 338 

no mês de abril (descontados os processos que “sobraram” nos meses 

antecedentes, isto é, os que foram distribuídos mas não foram 

julgados), enquanto a composição do tribunal manteve-se estável, com 

74 magistrados. 

Sobre esses processos, no período compreendido entre 2001 

e 2003, quando foram computados os números de agravos de 

instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, correições 

parciais, medidas cautelares, pedidos de efeito suspensivo ao recurso, 

reclamações e ações rescisórias interpostas no tribunal, o agravo de 

instrumento foi o recurso mais incidente, cujos números superaram  

40 vezes o segundo recurso mais interposto, que foi o mandado de 

segurança. 

 
Tabela – Processos entrados 

por tipo de ação/recurso 
2001 a 2003 

 2001 2002 2003 
Agravo de Instrumento 13.618 16.908 17.656 
Mandado de Segurança 370 400 401 
Habeas Corpus 238 267 285 
Ação Rescisória 285 186 187 
Correição Parcial 16 10 15 
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Medida Cautelar 142 159 147 
Pedido de Efeito Suspensivo 5 15 13 
Reclamação 14 23 14 

Fonte: Relatório produzido pelo 2º Tribunal de Alçada Civil em São Paulo, restrito 
à circulação interna à instituição. 

 

No ano de 2004, dos autos entrados no tribunal, a apelação 

e o agravo de instrumento, no período compreendido entre janeiro e 

abril, quando também foram computados os recursos de apelação e os 

recursos de ofício além daqueles registrados nos anos anteriores, foram 

os recursos mais interpostos. 

 

Tabela – Processos entrados por tipo de ação/recurso 
Janeiro a abril de 2004 

  Janeiro Fevereiro Março Abril TOTAL 
Apelação sem Revisão 1.172 902 1.707 1.553 5.334 
Apelação com Revisão 886 633 1.137 1.059 3.715 
Agravo de Instrumento 395 888 1.412 1.436 4.131 
Recurso Ex officio 30 12 61 45 148 
Ação Rescisória 9 10 20 11 50 
Mandado de Segurança 16 23 27 15 81 
Habeas Corpus 13 15 35 23 86 
Ação Cautelar 8 21 13 14 56 
Correição Parcial 0 2 0 0 2 
Reclamações 1 3 3 5 12 
Pedido de Efeito Suspensivo a 
Recurso 2 1 2 3 8 
Matéria de Outro Tribunal 42 21 47 45 155 
Matéria Não Enquadrada no Tribunal 161 125 212 216 714 

Fonte: Relatório produzido pelo 2º Tribunal de Alçada Civil em São Paulo, restrito à circulação interna à 
instituição. 

 

Desses processos, as matérias mais incidentes nas ações ou 

nos recursos interpostos no ano de 2004 referem-se a competência de 

acidentes de trabalho, locação de imóveis e alienação fiduciária: 

 

Tabela – Autos entrados por matéria 
Janeiro a abril de 2004 

 Janeiro Fevereiro Março Abril TOTAL 
Acidente de Trabalho 821 736 1.384 1.135 4.076 
Locação de Imóveis 512 506 788 813 2.619 
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Alienação Fiduciária 291 326 589 550 1.756 
Arrendamento Mercantil Imobiliário 172 161 227 236 796 
Acidente do Trabalho/Direito Comum  191 268 503 553 1.515 
Matéria Não Enquadrada 87 107 160 178 532 
Despesas de Condomínio 187 158 287 298 930 
Reserva de Domínio 19 28 58 37 142 
Seguro de Vida/Acidentes Pessoais 97 102 162 147 508 
Honorários Profissionais 52 54 86 74 266 
Mandato 34 23 51 52 160 
Locação de Bens Móveis 19 16 38 33 106 
Direito de Vizinhança  47 20 60 36 163 
Mediação 21 16 27 23 87 
Arrendamento Rural 5 9 11 14 39 
Parceria Agrícola 12 5 10 15 42 
Crédito Serviços para Justiça 
(perito/tradutor/intérprete) 3 1 12 8 24 
Gestão de Negócios 0 1 1 0 2 
Administrativo – 2° TAC 0 0 1 1 2 
Arrendamento Mercantil Imobiliário 1 2 0 1 4 

Fonte: Relatório produzido pelo 2º Tribunal de Alçada Civil em São Paulo, restrito à circulação interna à instituição. 
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Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo  

 

O Tribunal de Alçada Criminal é composto dos seguintes 

órgãos46: Tribunal Pleno – constitui-se de todos os juízes do tribunal e 

compete-lhe elaborar súmulas e julgar tipos específicos de processo 

(como mandados de segurança contra atos do próprio tribunal). Tem 

também funções administrativas (aprova o regimento interno, decide 

sobre remoções, etc.); Câmaras – possuem, pelo regimento, cinco juízes 

cada uma; no momento existem no tribunal 16 câmaras. Julgam 

mandados de segurança e habeas corpus contra atos dos juízes e 

representantes do Ministério Público de primeira instância, entre outros 

tipos de processo; Grupos de Câmaras – são oito grupos, com dez 

membros cada um. Julgam tipos específicos de processos, como 

embargos de declaração sobre as decisões do órgão, conflitos de 

competência, etc.; Comissões Permanentes e Temporárias – as 

Comissões Permanentes são a judiciária, a de regimento interno, a de 

serviços internos e a jurisprudência. Já as Comissões Temporárias 

podem ser criadas pelo presidente do tribunal conforme a necessidade 

de sua existência; Grupo de Estudos – promove o aprimoramento dos 

membros do tribunal (magistrados e funcionários); Ouvidoria – o 

tribunal possui ainda uma ouvidoria, órgão não previsto pelo seu 

regimento interno. 

Ao todo, o TACrim tem 82 juízes. 

 

Sistema de Dados 

 

O Tribunal de Alçada Criminal não possui um 

departamento de estatística, mas sim um departamento chamado 

Sistema de Processamento Judiciário, que controla: a) as petições 

protocoladas por assunto; b) os processos entrados no tribunal 

                                                 
46 Regimento Interno do Tribunal de Alçada Criminal, arts. 1º a 32. 
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classificados por tipo de recurso, comarca e enquadramentos; c) os 

processos distribuídos; d) os processos julgados por órgão julgador.  

Produz também um mapa estatístico mensal de juízes (processos 

distribuídos e votos proferidos).47 

Esse sistema é alimentado automaticamente pelos sistemas 

de autuação, distribuição, julgamento e movimentação de processos 

efetuados nos terminais de computador de entrada. A atualização é 

diária, sendo efetuados fechamentos mensais e anuais. 

Os controles estatísticos fazem parte do Sistema de 

Processamento Judiciário, sendo um dos módulos do sistema. Foram 

desenvolvidos em linguagem COBOL e DATAFLEX.  

As informações do sistema são controladas por tabelas de 

dados, sendo elas: assuntos do protocolo; recursos; comarcas/varas; 

enquadramentos; juízes; pontos de passagem de processos. 

A cobertura dos controles estatísticos de processos é 

estadual/anual. 

A finalidade é a de controlar a entrada/saída dos processos 

de cada ponto de passagem, podendo-se a qualquer momento emitir 

relações que identifiquem os feitos em processamento, dando 

conhecimento do acervo do tribunal e tornando transparente a situação 

de todos os processos, segundo o próprio tribunal. 

A alimentação dos dados é efetuada pelos pontos de 

passagem (unidade de trabalho) em sua atividade (entrada de autos, 

intimação de acórdãos), sendo digitada nos terminais de computador 

por meio de cargas de recebimento/remessa ou em grandes lotes de 

atividade mediante movimentação automática (distribuição e 

julgamentos). Assim, a movimentação do processo resulta na 

atualização das tabelas (entrada/saída) das diversas atividades. 

                                                 
47 Previsto na Lei Complementar nº 35/79. 
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As variáveis produzidas são as de controle das atividades 

(entrada/saída, distribuídas e julgadas) e de controle do acervo presente 

nesse tribunal. 

Os controles estatísticos são utilizados pela Presidência, 

pela Vice-Presidência e pelas unidades do Departamento Judiciário. 

As informações são publicadas no Diário Oficial do Estado. 

Os processos distribuídos são publicados semanal e mensalmente; o 

mapa estatístico dos juízes, mensalmente; os processos julgados por 

órgão julgador, semestralmente.48 

De acordo com a tabela a seguir, 79% do movimento total 

de processos originários49 interpostos no ano de 2003 refere-se a 

habeas corpus. Em segundo lugar, estão as revisões criminais, seguidas 

do mandado de segurança, da reclamação e do agravo regimental. 

 

Tabela – Processos entrados, originários, por tipo de recurso 
2003 

Tipo de processo Nº 

Habeas corpus 11.400 

Revisão criminal 2.608 

Mandado de segurança 417 

Reclamação 4 

Agravo regimental 1 

Total 14.340 
Fonte: Tribunal de Alçada Criminal. 

 
 

Tabela – Processos entrados, não originários50, por tipo de recurso  
2003 

Tipo de processo Nº 
Conflito competência 2 
Apelação/recurso de ofício 6 
Agravo de instrumento 10 
Apelação/recurso de sentido estrito 14 
Apelação/mandado de segurança 17 
Recurso de habeas corpus 108 

                                                 
48 No Caderno I, Parte I. 
49 Processos originários são aqueles que, pela lei processual ou pelo regimento interno, têm de 
ser interpostos diretamente no tribunal.  
50 Processos não originários são recursos. 
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Recurso de ofício 209 
Correição parcial 209 
Apelação 326 
Apelação – contravenção 430 
Recurso de sentido estrito 1.555 
Agravo em execução 2.285 
Apelação contra detenção 5.519 
Apelação contra reclusão 21.708 
Total 32.417 

Fonte: Tribunal de Alçada Criminal. 

 

Nota-se, pelo quadro, a grande participação, no movimento 

de processos não originários, das apelações contra reclusão (67%). 

Infelizmente não é possível saber a razão desse grande movimento sem 

os dados da primeira instância.  

 
Tabela – Processos entrados, originários, por artigo51 

2003 
Tipo de processo Total 

Extorsão mediante seqüestro 110 
Lei nº 9.503/9752 118 
Apropriação indébita 150 
Extorsão 152 
Receptação culposa 254 
Lei nº 9.437/9753 428 
Receptação 781 
Estelionato 782 
Furto 1.998 
Roubo 8.260 
Total 14.340 

Fonte: Tribunal de Alçada Criminal. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabela – Processos entrados, não originários, por artigo54 
                                                 
51 Mostrados na tabela os processos com número acima de 100. 
52 Código de Trânsito Brasileiro. 
53 Lei que se refere ao comércio e uso ilegal de arma de fogo. 
54 Mostrados na tabela os processos com número acima de 100. 
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2003 
Tipo de processo Total 

Resistência 104
Porte de arma 131
Homicídio simples  136
Violação de conduta  145
Extorsão mediante seqüestro 150
Lei nº 9.605/9855 166
Lei nº 5.250/6756 223
Dano  242
Ameaça  324
Receptação culposa 344
Desacato 467
Lesão corporal  479
Crimes contra a honra 624
Apropriação indébita  674
Receptação dolosa  1.266
Lei nº 9.503/9757 1.566
Lei nº 9.437/9758 1.833
Estelionato  1.939
Furto 7.778
Roubo 12.364
Total 32.417
Fonte: Tribunal de Alçada Criminal. 

 

Nos quadros “Processos entrados, originários, por artigo” e 

“Processos entrados, não originários, por artigo”, o roubo aparece em 

primeiro lugar, seguido de furto e estelionato. Aqui, também pela 

ausência de dados de primeira instância, uma análise mais profunda 

não é possível. 

 

                                                 
55 Lei de Crimes Ambientais. 
56 Lei de Imprensa. 
57 Código de Trânsito. 
58 Lei que se refere ao comércio e uso ilegal de arma de fogo. 
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3. Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

O Ministério Público de São Paulo atua nas quatro 

entrâncias nas quais está organizada a Justiça paulista: entrância 

especial, primeira entrância, segunda entrância e terceira entrância. A 

entrância especial é composta de 50 promotorias, a primeira entrância 

de 131, a segunda de 76 e a terceira de 121. As entrâncias, seguindo a 

organização do Poder Judiciário Estadual, são divididas por comarcas, 

foros distritais e foros regionais:  

 
Tabela – Número de comarcas, foros regionais e distritais por entrância 

Atualizado em 15 de março de 2001 

Entrância 
Número de comarcas, foros 

regionais e distritais por 
entrância 

Número de promotorias 

20 promotorias na capital 
Especial 15 comarcas 30 promotorias junto aos foros 

regionais e distritais da capital 
Primeira 90 comarcas e 41 foros distritais 131 promotorias 
Segunda 116 comarcas e 5 foros distritais 76 promotorias 

Terceira 55 comarcas, 1 foro distrital e  
1 foro regional 121 promotorias 

Fonte: www.mp.sp.gov.br. 
 

O Ministério Público do Estado de São Paulo possui duas 

grandes áreas de atuação: a área cível e a criminal.  

Na área cível, além das atividades típicas desse ramo do 

Direito, como família, falência e registros públicos, estão incluídas 

também as atividades correspondentes a direitos difusos, acidentes do 

trabalho e os casos disciplinados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Infância e Juventude), bem como os mandados de 

segurança.  

A área criminal inclui a Justiça Criminal Comum, o 

Tribunal do Júri, o Tribunal Militar e as execuções penais. Segundo a 

Corregedoria-Geral, a área cível possui 381 cargos de promotores e 

procuradores de Justiça, no interior e na capital do Estado, e a área 

criminal conta com 472 cargos de promotores e procuradores de 
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Justiça. Além dessas áreas específicas, nas quais os promotores atuam 

em uma única área, o Ministério Público possui 527 cargos que são 

exercidos de forma cumulativa, nos quais os promotores de Justiça 

atuam em mais de uma área.  

Segundo a Corregedoria-Geral, o Ministério Público do 

Estado de São Paulo possui mais 623 cargos de promotores e 

procuradores de Justiça que não estão classificados em nenhuma 

dessas áreas de atuação, correspondendo aos grupos especiais, aos 

grupos de apoio às promotorias, aos centros de estudos e aos cargos 

administrativos. Esses dados correspondem ao mês de novembro de 

2003, estando alocados nas áreas especializadas da seguinte forma: 

 
Tabela – Cargos por áreas especializadas 

Atualizado em novembro de 2003 

Especialização do Cargo Número de 
Cargos 

Cível – acidentes do trabalho – capital 15 
Cível – acidentes do trabalho – interior 1 
Cível cumulativo (com difusos) – interior 118 
Cível – difusos* – capital 25 
Cível especializada (só difusos) – interior 19 
Cível – falência –  capital 20 
Cível – família – capital 16 
Cível geral (sem difusos) – interior 43 
Cível geral – capital 15 
Cível – infância e juventude (carentes) – capital 2 
Cível – infância e juventude (infratores) – capital 15 
Cível – infância e juventude – interior 11 
Cível – mandados de segurança – capital 9 
Cível regional – capital 55 
Cível – registros públicos – capital 5 
Criminal cumulativo (com júri ou execuções) –
interior 70 

Criminal – execuções – capital 20 
Criminal – execuções – interior 12 
Criminal geral – capital 120 
Criminal geral – interior 118 
Criminal – júri – capital 48 
Criminal – júri – interior 14 
Criminal militar – capital 4 
Criminal regional – capital 51 
Cumulativa geral – interior 471 
Distrital ou regional – interior 54 
Função administrativa 2 
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Função de apoio 29 
Não classificado 419 
Procurador de Justiça 202 
Total 2.003 

*Na área de direitos difusos, estão localizadas as Promotorias de Direitos do 
Consumidor, Cidadania, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. 

 

Os 1.549 cargos de promotores no Estado de São Paulo 

estão distribuídos entre a entrância especial (589 cargos), a  

primeira entrância (163 cargos), a segunda entrância (295 cargos) e a 

terceira entrância (502 cargos): 

 

Tabela – Número de cargos, por entrância 
Novembro de 2003 

Entrância Especial 589 
Primeira Entrância 163 
Segunda Entrância 295 
Terceira Entrância 502 
Total 1.539 

Fonte: http://www.mp.sp.gov.br. 

 
 

Na entrância especial, há 170 cargos de promotores na 

Promotoria de Justiça da Área Criminal junto ao Foro Central, 122 na 

Promotoria de Justiça da Área Cível junto ao Foro Central, 147 na 

Promotoria de Justiça junto aos foros regionais e da capital e 150 

cargos numerados de promotores de Justiça da capital:  

 

Tabela – Entrância especial 
Promotoria de Justiça da Área Criminal junto ao Foro Central 

1ª Promotoria 20 promotores de Justiça Criminal 
2ª Promotoria 20 promotores de Justiça Criminal 
3ª Promotoria 20 promotores de Justiça Criminal 
4ª Promotoria 20 promotores de Justiça Criminal 
5ª Promotoria 20 promotores de Justiça Criminal 
6ª Promotoria  20 promotores de Justiça Criminal 
Promotoria de Justiça Militar 8 promotores 
Promotoria de Execuções Criminais 21 promotores 
Promotoria de Justiça do 1° Tribunal do 
Júri 

21 promotores 

Número total de cargos 170 promotores 
Fonte: www.mp.sp.gov.br. 
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Tabela – Entrância especial 
Promotoria de Justiça da Área Cível junto ao Foro Central 

Promotoria Cível  14 promotores 
Promotoria de Falências 20 promotores  
Promotoria de Acidentes de Trabalho 18 promotores  
Promotoria da Infância e da Juventude 19 promotores  
Promotoria da Justiça de Família 18 promotores  
Promotoria de Registros Públicos 5 promotores  
Promotoria do Meio Ambiente 4 promotores 
Promotoria do Consumidor 3 promotores 
Promotoria de Mandados de Segurança 9 promotores 
Promotoria da Cidadania 10 promotores 
Promotoria de Habitação e Urbanismo 2 promotores 
Número total de cargos 122 promotores 

Fonte: www.mp.sp.gov.br. 

 
Tabela – Entrância especial 

Promotoria de Justiça junto aos foros regionais e da capital  
Foro Regional de Santana 
Promotoria Criminal  12 promotores 
Promotoria Cível 9 promotores  
Foro Regional de Santo Amaro 
Promotoria Criminal  8 promotores 
Promotoria do 3° Tribunal do Júri 8 promotores 
Promotoria Cível 8 promotores  
Foro Regional do Jabaquara 
Promotoria Criminal  3 promotores 
Promotoria do 2° Tribunal do Júri 8 promotores 
Promotoria Cível 5 promotores  
Foro Regional da Lapa 
Promotoria Criminal  4 promotores 
Promotoria Cível 5 promotores  
Foro Regional de São Miguel Paulista 
Promotoria Criminal  6 promotores 
Promotoria Cível 5 promotores  
Foro Regional da Penha de França 
Promotoria Criminal  4 promotores 
Promotoria do 4° Tribunal do Júri 8 promotores 
Promotoria Cível 4 promotores  
Foro Regional de Itaquera 
Promotoria Criminal  6 promotores 
Promotoria Cível 4 promotores  
Foro Regional do Tatuapé 
Promotoria Criminal  4 promotores 
Promotoria Cível 4 promotores  
Foro Regional da Vila Prudente 
Promotoria Criminal  4 promotores 
Promotoria Cível 3 promotores  
Foro Regional do Ipiranga 
Promotoria Criminal  2 promotores 
Promotoria Cível 3 promotores  
Foro Regional de Pinheiros 
Promotoria Criminal  2 promotores 
Promotoria do 5° Tribunal do Júri 4 promotores 
Promotoria Cível 5 promotores  
Foro Regional de Nossa Senhora do Ó 
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Promotoria Criminal  3 promotores 
Promotoria Cível 2 promotores  
Foro Distrital de Perus 
Promotoria de Justiça 2 promotores 
Foro Distrital de Parelheiros 
Promotoria de Justiça 2 promotores 
Número total de cargos 147 promotores 
Fonte: www.mp.sp.gov.br. 

 
Na primeira entrância, há 163 cargos, sendo 98 nas 

comarcas de primeira entrância, 46 nos foros distritais de primeira 

entrância e 19 para promotores de Justiça com atribuições para as 

comarcas e foros distritais de primeira entrância, criados pelo artigo 

299, inciso V, da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 

1996:  

 

Tabela – Cargos na primeira entrância 

Comarcas de primeira entrância 98 promotores 
Distritais de primeira entrância 46 promotores 
Promotores com atribuições para 
comarcas e foros distritais 19 promotores 

Número total de cargos 163 promotores 
Fonte: www.mp.sp.gov.br. 

 

Na segunda entrância, há 295 cargos, sendo 273 nas 

comarcas de segunda entrância, 11 nos foros distritais de segunda 

entrância e 11 para promotores de Justiça com atribuições para as 

comarcas e foros distritais de segunda entrância, criados pelo artigo 

299, inciso IV, da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 

1996, e ainda não destinados. 

Tabela – Cargos na segunda entrância 
Comarcas de segunda entrância 273 promotores 
Distritais de segunda entrância 11 promotores  
Promotores com atribuições para 
comarcas e foros distritais 

11 promotores  

Número total de cargos 295 promotores 
Fonte: www.mp.sp.gov.br. 

 

Na terceira entrância, há 502 cargos, sendo 492 nas 

comarcas de terceira entrância, 2 nos foros distritais de terceira 

entrância, 3 nos foros regionais de terceira entrância e 5 para 
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promotores de Justiça com atribuições para as comarcas e foros 

distritais de terceira entrância, criados pelo artigo 299, inciso III, da Lei 

Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1996, e ainda não 

destinados. 

 
Tabela – Cargos na terceira entrância 

Comarcas de terceira entrância 492 promotores 
Distritais de terceira entrância 2 promotores  
Foros regionais de terceira entrância 3 promotores 
Promotores com atribuições para 
comarcas e foros distritais 

5 promotores  

Número total de cargos 502 promotores 
Fonte: www.mp.sp.gov.br. 

 

Por fim, há 228 cargos de promotores substitutos, sendo 

222 nas 56 circunscrições judiciárias e 6 para promotores de Justiça 

substituto, criados pelo artigo 299, inciso VI, da Lei Complementar  

nº 734, de 26 de novembro de 1996, e ainda não destinados. 

O MPSP possui cinco procuradorias: a 1ª Procuradoria de 

Justiça, que conta com 33 procuradores de Justiça, com atribuições na 

Seção Criminal do Tribunal de Justiça; a 2ª Procuradoria de Justiça, 

composta de 69 procuradores de Justiça, com atribuição de oficiar no 

Tribunal de Alçada Criminal; a 3ª Procuradoria de Justiça, que totaliza 

24 procuradores de Justiça, com atribuição de oficiar em todos os 

processos de habeas corpus, nas áreas cível e criminal, e em mandados 

de segurança da área criminal de competência originária; a  

4ª Procuradoria de Justiça, que possui 42 procuradores de Justiça, com 

atribuição de oficiar nas Seções Civis do Tribunal de Justiça; a  

5ª Procuradoria de Justiça, que é composta de 34 procuradores de 

Justiça, com atribuição de oficiar no 1º e no 2º Tribunal de Alçada Civil 

e em ações civis públicas acidentárias, conflitos de competência em 

questões acidentárias e respectivos mandados de segurança.  

O MPSP conta com grupos de atuação especial e com 

centros de apoio operacional nas áreas criminal, cível e de cidadão, 

consumidor, infância e juventude e urbanismo e meio ambiente. 
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A existência de grupos de atuação em áreas específicas 

pode indicar quais as áreas prioritárias para o MP paulista.  

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime 

Organizado – Gaerco atua nos procedimentos investigatórios e nos 

processos relativos às organizações criminosas. Além do Gaerco que 

atua na capital do Estado, existem grupos atuando na região do ABC 

(periferia da cidade), em Campinas, em Guarulhos, em Ribeirão Preto, 

em Santos, em São José do Rio Preto e no Vale do Paraíba. 

O Centro de Apoio Operacional e das Promotorias de 

Justiça Criminais – CAEx/Crim atua como agente facilitador das 

atividades do promotor de Justiça e do procurador de Justiça. Para 

tanto, o CAEx/Crim dispõe de um corpo de apoio técnico e de um 

centro de apoio técnico e administrativo, compostos de profissionais 

aptos a realizar pareceres técnicos em áreas como Medicina, 

Engenharia, Contabilidade e Auditoria. Além disso, dispõe de uma 

ampla gama de informações provenientes de bases de dados obtidas por 

intermédio de convênios firmados com entidades públicas e privadas, 

dentre as quais universidades, entidades de pesquisa, secretarias de 

governo (Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD, Agência Nacional do 

Petróleo – ANP, Secretaria de Estado da Fazenda, Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras – COAF).  

O Centro de Apoio Operacional Cível – CAO Cível visa dar 

suporte jurídico ao promotor/procurador nas áreas de acidentes do 

trabalho, falências, concordata e liquidações, família, fundações, idosos, 

mandados de segurança, deficientes, registros públicos e saúde pública. 

O Centro de Apoio Operacional ao Cidadão – CAO Cidadão 

presta auxílio material e jurídico aos promotores de Justiça da 

Cidadania. 

O Centro de Apoio Operacional ao Consumidor – CENACON 

é órgão integrante do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do 

Ministério Público de São Paulo e coordena a atuação dos promotores 

de Justiça do Consumidor do Estado de São Paulo, centralizando as 
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informações sobre toda a atuação das Promotorias de Justiça do 

Consumidor do Estado e também as informações sobre todos os 

acontecimentos relevantes da área, sejam legislativos, sejam 

jurisprudenciais.  

O Centro de Apoio Operacional à Infância e Juventude – 

CAO Infância e Juventude é órgão auxiliar da atividade funcional do 

Ministério Público nessa área. 

O Centro de Apoio Operacional ao Urbanismo e Meio 

Ambiente – CAO Urbanismo e Meio Ambiente visa dar suporte jurídico 

aos promotores e procuradores nas áreas de ambiente, habitação e 

urbanismo.  

 

Sistema de Dados 

 

O MPSP possui uma única forma de controle funcional 

institucionalizado, que é realizado pela Corregedoria-Geral do Ministério 

Público. Esta é responsável pela orientação e fiscalização das atividades 

funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, de acordo 

com a Lei Estadual nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. 

Essa fiscalização é feita por meio de visitas (correições) a 

cada uma das Promotorias de Justiça e por meio de relatórios mensais 

elaborados pelos promotores de Justiça e enviados para a corregedoria. 

De acordo com a entrevista realizada com um dos assessores da 

corregedoria em novembro de 2003, em 90% dos casos os relatórios são 

preenchidos e enviados para o órgão fiscalizador por meio eletrônico. 

Esse relatório, específico para cada área, possui as seguintes 

informações: 
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Relatório Mensal da Corregedoria-Geral do Ministério Público59 
 

1. Área Criminal 
1.1. Inquérito policial 

• Acervo anterior 
• Recebidos durante o período 
• Sobram na promotoria 
• Denúncias oferecidas 
• Pedidos de arquivamento 
• Diligências requeridas 
• Requerimentos de audiência preliminar 
• Representações criminais recebidas 
• Inquéritos policiais requisitados 
• Comunicações de prisão em flagrante 

1.2. Lei nº 9.099/95 
• Acervo anterior 
• Recebidos durante o período 
• Sobram na promotoria 
• Requerimentos de audiência preliminar 
• Transações 
• Denúncias oferecidas 
• Pedidos de arquivamento 
• Diligências requeridas 

1.3. Processos 
• Acervo anterior 
• Recebidos durante o período 
• Sobram na promotoria 
• Alegações finais escritas 
• Pareceres com cópia em arquivo 

1.4. Audiências do Juízo Singular 
• Audiências realizadas 
• Alegações orais em audiência 

1.5. Sentenças e decisões do Juízo Singular 
• Absolutórias 
• Condenatórias 
• Que reconheceram a prescrição 
• Que reconheceram decadência ou renúncia 

1.6. Recursos do Juízo Singular 
• Apelações 
• Outros 
• Contra-razões 

1.7. Plenários do Júri, audiências e libelos 
• Libelos 
• Plenários previstos 
• Plenários efetivamente realizados 
• Audiências realizadas 

1.8. Sentenças e decisões do Tribunal do Júri 
• Absolutórias 
• Condenatórias 
• Pronúncias 
• Impronúncias 
• Desclassificações 
• Absolvições sumárias 
 

                                                 
59 Os números sobre processos ou atividades desenvolvidas no Ministério Público estão 
localizados em áreas de acesso restritas aos seus membros. 
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1.9. Recursos do Tribunal do Júri 
• Apelações 
• Outros 
• Contra-razões 

1.10. Processos de execução 
• Acervo anterior 
• Recebidos durante o período 
• Sobram na promotoria 
• Pareceres com cópia em arquivo 
• Recursos 
• Contra-razões de recurso 
• Visitas a estabelecimentos prisionais 

1.11. Atendimento ao público 
• Número de pessoas atendidas 

1.12. Controle externo da atividade policial 
• Visitas a distritos policiais 

1.13. Autos enviados pelo regime de mutirão 
1.14. Autos recebidos do regime de mutirão 
 
2. Área Civil 
2.1. Movimentação geral de autos 

• Acervo anterior 
• Recebidos durante o período 
• Sobram na promotoria 
• Audiências realizadas 
• Memoriais e pareceres com cópia em arquivo 

2.2. Recursos 
• Razões de recurso 
• Contra-razões de recurso 
• Manifestações baseadas em atos de racionalização 

2.3. Atendimento ao público 
• Número de pessoas atendidas 
• Acordos extrajudiciais referendados 
• Declarações reduzidas a termo 
• Procedimentos em andamento 
• Ações ajuizadas pelo Ministério Público 

2.4. Atividades externas 
• Visitas 
• Arrecadações (processos falimentares) 
• Outras atividades 

 
3. Área da Infância e Juventude – Infracional 
3.1. Movimentação geral de autos 

• Acervo anterior 
• Recebidos durante o período 
• Sobram na promotoria 
• Representações 
• Remissões 
• Arquivamentos 
• Audiências 
• Memoriais e alegações finais 
• Pareceres com cópia em arquivo 

3.2. Outros 
• Ações ajuizadas pelo Ministério Público 
• Visitas 
• Reuniões 
• Número de pessoas atendidas 
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3.3. Recursos 
• Razões de recurso 
• Contra-razões de recurso 

 
4. Área de Interesses Difusos e Coletivos 
4.1. Representações 

• Recebidas 
• Arquivadas 

4.2. Protocolados 
• Em andamento 
• Instaurados 
• Arquivados 
• Remetidos a outro órgão de execução 

4.3. Procedimentos preparatórios de inquérito civil 
• Em andamento 
• Instaurados 
• Arquivados 
• Remetidos a outro órgão de execução 

4.4. Inquéritos civis 
• Em andamento 
• Instaurados 
• Arquivados 
• Remetidos a outro órgão de execução 

4.5. Termos de compromisso de ajustamento 
• Firmados 
• Em verificação 
• Cumpridos 
• Execuções judiciais 

4.6. Total de expedientes em andamento por área de atuação 
4.7. Ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público 

• Em andamento 
• Propostas 
• Manifestações 
• Acordos judiciais 
• Audiências 

4.8. Ações civis públicas ajuizadas por terceiros 
• Em andamento 
• Propostas 
• Manifestações 
• Acordos judiciais 
• Audiências 

4.9. Sentenças 
• Procedência 
• Improcedência 

4.10. Recursos 
• Razões 
• Contra-razões 

4.11. Total de ações civis públicas em andamento 
 
 

5. Grupos Especiais 
5.1. Dados gerais 

• Feitos recebidos 
• Denúncias 
• Arquivamentos 
• Alegações finais e memoriais 
• Pareceres com cópia em arquivo 
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• Razões de recurso 
• Contra-razões 
• Manifestações em pedido de prisão preventiva 
• Manifestações em pedido de prisão temporária 
• Manifestações em pedido de prisão em flagrante 
• Manifestações diversas 
• Diligências requeridas  
• Inquéritos policiais e sindicâncias requisitadas 
• Audiências 
• Ofícios expedidos 
• Ofícios recebidos 
• Pessoas atendidas 
• Visitas a estabelecimentos prisionais 
• Visitas a distritos policiais 
• Outras visitas 
• Ações propostas 
• Reuniões 

5.2. Procedimentos administrativos 
• Recebidos 
• Instaurados 
• Arquivados 
• Remetidos a outro órgão de execução 
• Total em andamento 

 

Em 2003, houve uma alteração no Relatório Mensal de 

Atividades que os promotores de Justiça enviam à corregedoria, 

instituída por meio de ato editado pelo corregedor-geral do Ministério 

Público. O novo relatório possui os mesmos critérios  

supramencionados, mas peculiarmente exige dados mais concretos 

sobre as pessoas envolvidas direta ou indiretamente nos autos e 

procedimentos em que haja atuação do Ministério Público, reunindo as 

seguintes informações: a) identificação do promotor (entrância, 

comarca, promotoria, cargo) – ponto de divergência em relação ao 

modelo de relatório elaborado até dezembro de 2003; b) atividades 

desempenhadas pelo promotor no período relativo ao relatório.  

Paralelamente a esse instrumento de controle, o Grupo de 

Estudos do Ministério Público está desenvolvendo um banco de dados 

que utiliza informações do funcionamento do MP (dados fornecidos pela 

corregedoria sobre os relatórios mensais dos promotores de Justiça e 

aqueles relativos à estrutura administrativa) e dados externos ao MP 

como demografia, saúde, educação, saneamento, índice de 

desenvolvimento humano, criminalidade e dados do Poder Judiciário. 
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Os índices relativos a demografia, saúde, educação, saneamento, índice 

de desenvolvimento humano e criminalidade possuem como fonte a 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade, ligada ao 

governo do Estado e que faz o levantamento oficial desses dados. A idéia 

é que esse banco de dados sirva como instrumento para controlar e 

comparar o rendimento das atividades dos promotores de Justiça, 

identificar as áreas ou regiões do Estado de São Paulo e medir a 

capacidade do MP de transformar/modificar esses índices. Não existe 

previsão para que esse modelo de relatório entre em vigor.  

Os dados provenientes dos relatórios anuais consolidados 

pela corregedoria, com base nas informações enviadas pelos promotores 

de Justiça, apresentam-se digitalizados a partir do ano de 2002, já 

tendo sido registradas as informações referentes às atividades 

compreendidas no ano de 2003. 

Na área criminal, esses dados subdividem-se em Inquérito 

Policial, Lei nº 9.099/95, que disciplina Juizados Especiais, Processos, 

Audiências do Juízo Singular, Sentenças e decisões do Juízo Singular, 

Recursos do Juízo Singular, Plenários do Júri, audiências e libelos, 

Sentenças e decisões do Tribunal do Júri, Recursos do Tribunal do Júri, 

Processos de Execução, Atendimento ao Público, Controle externo da 

atividade policial, Autos enviados pelo regime de mutirão e Autos 

recebidos do regime de mutirão, e estão representados pelos seguintes 

números: 

 

 

 

 

 

Tabela – Inquéritos policiais 
2002 a 2003 

Inquéritos Policiais 2002 2003 
Acervo Anterior 78.198 76.466 
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Recebidos no Período 1.655.497 1.676.235 
Denúncias Oferecidas 133.650 137.115 
Pedidos de Arquivamento 152.263 154.663 
Diligências Requeridas 34.345 116.989 
Requerimentos de Audiência 
Preliminar 45.011 37.720 

Representações Criminais 
Recebidas 15.731 14.868 

Inquéritos Policiais Requisitados 18.256 17.796 
Comunicações de Prisão em 
Flagrante 9.692 50.941 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

Para a leitura dessa tabela, como também das demais neste 

relatório, deve-se fazer a ressalva de que foram computadas pela 

Corregedoria-Geral apenas as ações do Ministério Público que foram 

valoradas como relevantes. As manifestações de ciência da instituição 

ou, por exemplo, a opinião acerca de pedido da autoridade policial ao 

juiz de extensão de prazo para conclusão de relatório, que não se deu 

nos 30 dias previstos pela lei, não foram computadas. Isso justifica 

porque, tendo sido recebidos, em 2002, 1.655.497 inquéritos e 15.731 

representações criminais, além dos 78.198 que compunham o acervo 

anterior, a sobra no ano de 2003 é de apenas 76.466, enquanto a soma 

do número de denúncias oferecidas, pedidos de arquivamento, 

diligências requeridas, requerimentos de audiência preliminar e 

representações criminais não se aproxima do número de recebidos no 

ano de 2002 menos o acervo em 2003. 

A respeito da tabela acima, feita a ressalva, o que se pode 

verificar é que, dentre o número de inquéritos recebidos nos anos de 

2002 e de 2003, o número de denúncias oferecidas pelo Ministério 

Público é muito pequeno, o que pode significar má atuação das 

delegacias de polícia, que não suprem os inquéritos policiais com os 

requisitos mínimos à identificação da autoria e da materialidade do 

delito. Nesse ponto, poderiam, pela mesma razão, ser justificados, 

comparativamente ao número de denúncias oferecidas, os grandes 

números de pedidos de arquivamento e de requisição de diligências.  
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A esse respeito, Eugenio Raúl Zaffaroni60, ao observar a 

Justiça Penal brasileira, tendo como pressuposto que a legalidade penal 

exige que os órgãos do sistema penal exerçam seu poder para tentar 

criminalizar todos os autores de ações típicas, antijurídicas e culpáveis, 

conclui que a estrutura do sistema penal – referindo-se tanto às leis 

quanto aos órgãos penais – é seletiva e somente exerce seu poder 

repressivo legal em um número insignificante de hipóteses, o que 

indica, segundo o autor, falsidade da legalidade processual proclamada 

pelo discurso jurídico-penal. 

As conclusões levantadas pelo autor permitem comparar o 

sistema penal a um funil, em alusão às cinco reduções que presenciam 

o processo compreendido entre a ocorrência do delito e a punição de 

seu autor.  

Dessa forma, a parte mais larga do funil consiste nas 

condutas potencialmente criminosas em determinado espaço e tempo. 

Dessas condutas potencialmente criminosas, nem todas ingressarão no 

sistema processual penal, porque, como uma primeira forma de 

redução, a vítima pode não registrar o ocorrido ou a conduta pode não 

ser “identificável”, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. As 

condutas potencialmente criminosas que não ingressam no sistema 

processual penal são denominadas de “cifra negra” e não podem ser 

quantitativamente identificadas. 

A segunda redução dar-se-ia porque, uma vez ingressadas 

as condutas potencialmente criminosas no sistema processual penal, a 

autoridade policial pode não oferecer o inquérito, seja por entender que 

não constituem condutas típicas, seja por motivos de corrupção. 

A terceira redução é operada no momento da denúncia, em 

que o Ministério Público pode entender que não houve crime ou que não 

existem indícios de autoria e materialidade suficientes para oferecer a 

denúncia. 

                                                 
60 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema 
penal. Rio de Janeiro: Revan, 1991.  
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Já a quarta redução dá-se no momento da prolação da 

sentença, em que o magistrado pode condenar ou absolver o réu, se 

entender que não ocorreu crime, que não tem indícios suficientes para a 

condenação ou que houve causa superveniente que isenta o réu de 

pena. 

O susris, a fuga do condenado, a transformação da pena de 

prisão em pena de restrição de direitos ou em prestação social farão 

com que, desses condenados, nem todos cumpram a pena, o que revela 

a quinta e última redução.  

A conclusão é que o número de pessoas efetivamente 

punidas é irrisório em relação ao número de condutas potencialmente 

criminosas. Em relação ao Ministério Público, esse processo passará 

pela instituição no momento da análise do inquérito para oferecimento 

da denúncia (momento em que pode requerer diligências à autoridade 

policial ou investigar61 os fatos). 

Ainda com base na tabela, verifica-se que o número de 

comunicações de prisão em flagrante no ano de 2003 é cinco vezes 

maior que em 2002, o que pode apontar melhor atividade, nesse 

aspecto, da polícia. 

A respeito da atuação do Ministério Público nos Juizados 

Especiais Criminais, nos anos de 2002 e 2003, tendo-se como um 

critério para análise o fim almejado pelos juizados, isto é, a ocorrência 

da transação62, o que se verifica é que, dos que foram efetivamente 

analisados, no ano de 2002, foram realizadas 4,5 vezes mais transações 

                                                 
61 Acerca da possibilidade da investigação do fato potencialmente criminoso pelo Ministério 
Público, segundo relatado pelo assessor da corregedoria da instituição em junho de 2004, existe 
a possibilidade, que se expressa em ações pendentes no STF (TRR-SP, Santo André, Sudam, 
Banco Marka, Operação Vampiro e Maluf/Jersey) pelos ministros Nelson Jobim e Marco Aurélio 
de Mello, de que seja proibida a investigação pela instituição, o que leva à conclusão de que o 
número de denúncias oferecidas poderá vir a ser ainda menor em relação ao número de 
inquéritos policiais recebidos em determinado período.  
62 A transação consiste na suspensão do processo, no momento do oferecimento da denúncia, 
por dois a quatro anos, dos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um 
ano, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro 
crime, sendo submetido a período de prova, sob as condições de que repare o dano, não 
freqüente determinados lugares, não se ausente da comarca onde reside sem autorização do juiz 
e compareça pessoalmente em juízo todo mês, para informar e justificar suas atividades  
(Lei n° 9.066/95). 
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do que oferecidas denúncias63 e, no ano de 2003, esse número 

representa a relação de 3,8 vezes mais realizações de transações do que 

denúncias, o que indica um bom resultado para a instituição dos 

Juizados Especiais Criminais. 

 
Tabela – Movimentação nos Juizados Especiais Criminais 

2002 e 2003 

Lei n° 9.099/95 2002 2003 
Acervo anterior 30.416 21.427 
Recebidos durante o período 1.018.188 1.080.777 
Requerimentos de audiência 
preliminar 28.336 122.027 

Transações 89.810 86.317 
Denúncias oferecidas 19.208 22.732 
Pedidos de arquivamento 110.612 108.789 
Diligências requeridas 89.302 83.798 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

Quanto aos processos que se desenvolvem no rito ordinário, 

considerando-se que as alegações escritas (denúncia e alegações finais) 

e os pareceres constituem as peças mais complexas, pelo fato de 

requererem maior dedicação do promotor, é possível computar a 

produtividade do Ministério Público na esfera penal. Assim, pode-se 

concluir que houve um crescimento dessa produtividade no ano de 

2003 (107.751 alegações escritas e pareceres) em relação ao ano de 

2002 (90.005 alegações escritas e pareceres).  

 

 

 

 

Tabela – Movimentação de processos no rito penal ordinário 
2002 e 2003 

Processos  2002 2003 

                                                 
63 No caso dos Juizados Especiais Criminais, as denúncias são oferecidas ante a  
não-possibilidade do sucesso da transação, seja porque o réu é reincidente, seja porque está 
sendo processado pela prática de outro crime. 
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Acervo 165.256 16.386 
Recebidos 1.628.552 1.612.149 
Alegações Escritas 86.566 90.869 
Pareceres (segunda instância) 3.439 16.882 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 
Quanto à qualidade dessa atuação, considerando-se que, 

embora o Ministério Público possa atuar em juízo requerendo a 

condenação ou a absolvição do réu, ele atua, na maioria dos casos, na 

acusação, pode-se verificar, como uma hipótese (uma vez que não foram 

fornecidos, porque não contabilizados pela instituição, os números de 

condenações e de absolvições pleiteadas pelo Ministério Público), que, 

pela diferença entre o número de sentenças condenatórias e o número 

de sentenças absolutórias, no ano de 2002 sua atuação foi procedente 

em, aproximadamente, 90% dos casos. Já em 2003, essa proporção não 

se manteve: a condenação deu-se em 76% dos casos. 

 
Tabela – Sentenças prolatadas por juiz singular  

nos processos de rito penal ordinário 
2002 e 2003 

Sentenças – Juiz Singular 2002 2003 
Absolutórias 165.256 22.277 
Condenatórias 1.628.552 65.722 
Que reconheceram a prescrição 14.465 9.772 
Que reconheceram a decadência 86.566 85.401 
Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

Pela mesma hipótese acerca da atuação do Ministério 

Público, analisando-se o número de sentenças que reconheceram a 

prescrição, que é a extinção de uma ação judicial possível, em virtude 

da inércia de seu titular por um certo lapso de tempo, e a decadência, 

que é a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua 

eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro 

de um prazo prefixado e este se esgotou sem que esse exercício tivesse 

se verificado, nota-se que, dada a hipótese de que o número de ações 

analisadas tenha se mantido estável em relação a 2002, o número de 

sentenças que reconheceram a prescrição foi reduzido em 32% no ano 
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de 2003, enquanto o número de reconhecimentos da decadência 

manteve-se estável. 

Já na órbita da recorribilidade, embora exista um número 

aparentemente grande de apelações, contra-razões e outros recursos, 

que totalizam 51.797 em 2002 e 54.373 em 2003, não é possível, por 

exemplo, diagnosticar a atuação do Ministério Público ou calcular o 

grau de conflituosidade de interpretação da lei entre o Ministério 

Público e o Judiciário, porque a instituição não contabiliza o número de 

processos em andamento. Também não é possível verificar a qualidade 

desse recurso, porque não há referência ao provimento dado pelos 

tribunais. 

 
Tabela – Número de recursos no Juízo Singular 

2002 e 2003 
Recursos no Juízo Singular 2002 2003 

Apelações 8.711 9.642 
Outros 3.450 3.233 
Contra-razões 39.636 41.498 
Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

O Ministério Público ainda participa do processo de 

execução, seja na produção de pareceres64, manifestando-se acerca da 

progressividade do regime da pena, seja na interposição de recursos e  

contra-razões.  

Sobre essa intervenção, o que se pode concluir é que o 

número de pareceres é pequeno se comparado ao número de processos 

em fase de execução, tanto em 2002 como em 2003, já que na maioria 

das penas a progressividade do regime deve ser considerada. 

Também o número de recursos em geral (recursos e  

contra-razões), em relação aos processos recebidos, nos anos de 2002 e 

2003, é pequeno, o que pode indicar que a defesa é falha ou que há 

baixa conflituosidade entre o Ministério Público e o Judiciário acerca do 

processo de execução. 

                                                 
64 Artigo 112 da Lei de Execuções Penais, Lei n° 7.210/84. 
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Tabela – Atuação do Ministério Público no processo de execução 

2002 e 2003 
Execução 2002 2003 
Acervo 7.994 7.982 
Recebidos 654.973 642.228 
Pareceres 124.296 89.110 
Recursos 1.912 2.513 
Contra-razões 2.784 2.911 
Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

No procedimento do júri, destinado ao julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida, o Ministério Público atua nos plenários, 

nas audiências e nos libelos acusatórios65, além de manifestar-se em 

outros momentos do processo.  

Em relação a essa atuação do Ministério Público no júri, 

pode-se apenas verificar que o número de plenários realizados no ano 

de 2002, em relação ao número de plenários previstos para esse ano, é 

bastante inferior, relação essa que se mantém no ano de 2003.  

Em relação ao grande crescimento do número de libelos 

ocorrido no ano de 2003, em relação ao ano de 2002, a instituição não 

fornece dados suficientes para que possa ser realizada qualquer 

estatística adequada acerca da própria instituição – isso porque o 

Ministério Público não fornece e também não contabiliza dados sobre o 

número de crimes ocorridos que estão sujeitos ao Tribunal de Júri, 

sobre possível melhoria na elucidação desses crimes por parte da 

polícia ou ainda sobre qualquer outro fator, externo ao Ministério 

Público, que interfira no aumento do número de libelos. 

 

 

 

Tabela – Movimentação de processos no júri 
2002 e 2003 

                                                 
65 O libelo acusatório é uma peça processual que contém a acusação para os crimes de 
competência do Tribunal do Júri. Código de Processo Penal, artigo 417.  
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Plenários do Júri, Audiências e 
Libelos 2002 2003 

Libelos 1.320 4.349 
Plenários previstos 7.159 6.627 
Plenários realizados 4.741 4.423 
Audiências realizadas 13.186 12.738 
Atendimento ao público 2.002 2.003 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 
 

Sobre a resposta da atuação do Ministério Público, isto é, 

as sentenças prolatadas no júri, pode-se somente notar que o número 

de pronúncias, impronúncias, desclassificações, absolvições sumárias, 

absolvições e condenações manteve-se estável. 

Não se sabe em quantos processos o promotor pediu a 

mesma providência tomada pelo juiz, o que seria relevante para analisar 

o nível de conflituosidade de interpretação entre uma e outra instituição 

acerca dos fatos que ensejaram o processo. 

 

Tabela – Decisões nos processos do Tribunal do Júri 
2002 e 2003 

Sentenças do júri 2002 2003 
Absolutórias 1.320 970 
Condenatórias 3.094 3.048 
Pronúncias 3.662 3.436 
Impronúncias 592 671 
Desclassificações 522 504 
Absolvições sumárias 131 99 
Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

Também em relação aos recursos interpostos nos processos 

do Tribunal do Júri, não é possível mensurar a conflituosidade entre 

uma e outra instituição, porque a instituição não fornece – e também 

não contabiliza – o número de processos em tramitação e o provimento 

dado pelo magistrado como resposta ao recurso. 
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Tabela – Recursos nos processos do Tribunal do Júri 

2002 e 2003 
Recursos do Júri 2002 2003 
Apelações 588 590 
Outros 705 555 
Contra-razões 2.214 2.098 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

Por fim, na esfera penal, o Ministério Público também atua 

na fiscalização das instituições policiais, inspecionando a regularidade 

dos inquéritos policiais e requerendo as providências necessárias ao seu 

desenvolvimento.66 Acerca dessa atuação, nota-se uma queda em 40% 

no ano de 2003, em relação a 2002, dessa fiscalização. 

 
Tabela – Controle externo das instituições policiais 

2002 e 2003 
Controle Externo 2002 2003 
Visitas a Distritos Policiais 2.041 1.353 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

Na área civil, os dados compreendem a movimentação geral 

de autos, os recursos, as informações referentes ao atendimento ao 

público e as atividades externas. Na maioria desses casos, a instituição 

atua como custos legis.  

Nos processos, essa atuação é exercida na seguinte 

proporção: 

Tabela – Movimentação dos processos na esfera civil 
2002 e 2003 

Movimentação Geral 2002 2003 
Acervo anterior 43.975 27.734 
Recebidos durante o período 2.898.666 2.816.583 
Audiências realizadas 331.746 327.333 
Memoriais e pareceres  162.436 155.241 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

                                                 
66 Artigo 68 da Lei de Execução Penal. 
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Sobre a atuação do Ministério Público na interposição de 

recursos na esfera civil, deve-se fazer a mesma ressalva já feita neste 

relatório em relação aos recursos na esfera penal: a ausência do 

número de processos em tramitação e da qualidade do provimento dado 

pelo magistrado dificulta a realização de diagnóstico da instituição 

quanto à atuação em recursos. 

 

Tabela – Recursos interpostos na esfera civil 
2002 e 2003 

Recursos 2002 2003 
Razões de recurso 1.581 1.262 
Contra-razões de recurso 2.343 2.005 
Manifestações baseadas em atos 
de racionalização 4.335 28.141 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

Na área da infância e juventude, as informações 

correspondem à movimentação geral de autos, às ações ajuizadas pelo 

Ministério Público, às visitas, às reuniões, ao número de pessoas 

atendidas e ao número de recursos interpostos: 

 
Tabela – Movimentação dos processos, área da infância e juventude 

2002 e 2003 
Tipo  2002 2003 
Acervo anterior 22.053 10.641 
Recebidos no período 675.937 671.258 
Representações 22.776 25.036 
Remissões 43.950 42.395 
Arquivamentos 18.519 16.824 
Audiências 61.892 54.924 
Memoriais e alegações finais 1.879 9.861 
Pareceres 1.115 4.698 
Ações ajuizadas  1.636 1.593 
Visitas 617 503 
Reuniões 2.989 1.978 
Número de pessoas atendidas 83.322 83.210 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 
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Tabela – Número de recursos, área da infância e juventude 
2002 e 2003 

Recursos 2002 2003 
Razões de recurso 399 391 
Contra-razões de recurso 1.864 2.068 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo. 

 

Na área de interesses difusos e coletivos, os dados 

abrangem os números das representações e os números dos processos 

protocolados, dos procedimentos preparatórios de inquérito civil, dos 

inquéritos civis, dos termos de compromisso de ajustamento, do total de 

expedientes em andamento por área de atuação, das ações civis 

públicas ajuizadas pelo Ministério Público, das ações civis públicas 

ajuizadas por terceiros, das sentenças, dos recursos e das ações civis 

públicas em andamento. 

Na esfera de interesses difusos e coletivos, as 

representações, feitas pelo povo, visam obter a garantia desses 

interesses. A atuação do Ministério Público, nesse sentido, dá-se para 

dar efetividade a essa garantia efetuada. 

Nos anos de 2002 e 2003, o que se nota, analisando-se a 

tabela a seguir, é que houve um aumento em relação ao índice de  

não-arquivamento, o que significa que, das recebidas, o Ministério 

Público atuou em maior número das representações no ano de 2003 do 

que em 2002. 

Tabela – Número de representações  
2002 e 2003 

Representações 2002 2003 
Recebidas 8.816 10.712 
Arquivadas 1.830 2.004 

Fonte: Dados fornecidos pela  
Corregedoria-Geral do Ministério Público de 
São Paulo. 

 

Sobre os procedimentos preparatórios de inquéritos civis, 

que envolvem a instauração, o arquivamento, a remissão e a realização 

de audiências nos inquéritos, nos anos de 2002 e 2003, o que se nota é 

que, do total dos inquéritos instaurados e dos que estão em andamento, 
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aproximadamente 20% foram arquivados, o que faz questionar os 

critérios adotados para a instauração desses inquéritos sobre a 

precipitação da instituição nessa atividade.  

Tabela – Procedimentos preparatórios de inquéritos civis  
2002 e 2003 

Inquéritos Civis 2002 2003 
Em andamento 6.948 8.174 
Instaurados 4.078 4.148 
Arquivados 2.337 2.658 
Remetidos 373 996 
Audiências 6.150 6.779 

Fonte: Dados fornecidos pela  
Corregedoria-Geral do Ministério Público de 
São Paulo. 

 
Tabela – Termos de compromisso de ajustamento  

2002 e 2003 
Termos de 

Compromisso de 
Ajustamento 

2002 2003 

Firmados 2.256 1.982 
Em verificação 1.689 3.088 
Cumpridos 1.051 1.215 
Execuções judiciais 2.777 3.511 

Fonte: Dados fornecidos pela  
Corregedoria-Geral do Ministério Público de 
São Paulo. 

 

Analisando a atuação do Ministério Público nas diferentes 

áreas de interesses difusos e coletivos, o que se verifica é que, no ano de 

2002, a área em que foi apresentada maior conflituosidade foi a 

relacionada aos direitos do consumidor, sendo seu número 100 vezes 

maior do que a segunda área em que ocorreu mais conflito, que se 

relaciona às pessoas portadoras de deficiência. 

Comparando o número de expedientes realizados em 2003, 

em relação aos números de 2002, o que se verifica é uma grande queda. 

É questionável o motivo dessa expressiva diferença.  
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Tabela – Total de expedientes em andamento por área de atuação 
2002 e 2003 

Total de expedientes 2002 2003 
Ações Trabalhistas 22.053 1.116 
Consumidor 675.937 1.129 
Cidadão 16.226 8.739 
Infância e Juventude 22.776 2.514 
Habitação e Urbanismo 43.950 4.240 
Meio Ambiente 18.519 9.500 
Pessoa Deficiente 61.892 388 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do 
Ministério Público de São Paulo. 

 
Tabela – Total de expedientes em andamento por área de atuação 

2002 e 2003 
  2002 2003 

Em andamento 8.288 9.343 
Propostas 2.404 2.327 
Manifestações 15.781 15.908 
Ações judiciais 258 219 

Ações civis 
públicas 

ajuizadas pelo 
Ministério Público 

Audiências 1.134 896 
Em andamento 755 1.006 
Pareceres 1.405 1.164 
Acordos 38 34 

Ações civis 
públicas 

ajuizadas por 
terceiros Audiências 121 43 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do Ministério Público 
de São Paulo. 

 

Sobre o número total de ações civis públicas, o que se nota 

é que o Ministério Público ajuizou mais de 80% delas, o que pode ser 

compreendido, dadas as melhores condições de sua instauração pela 

instituição. (O Ministério Público, por exemplo, diferentemente do 

particular, não necessitará realizar o pagamento das custas judiciais.)  

Sobre os Grupos Especiais, os dados abrangem o número 

de feitos recebidos, de denúncias, de arquivamentos, de alegações finais 

e memoriais, de pareceres, de razões de recurso, de contra-razões, de 

manifestações em pedido de prisão preventiva, de manifestações em 

pedido de prisão temporária, de manifestações em pedido de prisão em 

flagrante, de diligências requeridas, de inquéritos policiais e 

sindicâncias requisitadas, de audiências realizadas, de ofícios 

expedidos, de ofícios recebidos, de pessoas atendidas, de visitas 

realizadas a estabelecimentos prisionais e a distritos policiais, de ações 
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propostas e de reuniões realizadas, além de dados sobre procedimentos 

administrativos:  

 

Tabela – Atividades, Grupos Especiais, Ministério Público 
2002 e 2003 

 
 2002 2003 
Recebidos 32.272 88.963 
Denúncias 2.746 1.034 
Arquivados 1.125 4.232 
Memoriais e alegações 
finais 357 513 

Pareceres 1.180 2.021 
Razões de recurso 81 95 
Contra-razões 89 250 
Prisões preventivas 360 356 
Prisões temporárias 1.496 698 
Prisões em flagrante 10.366 11.839 
Manifestações diversas 8.474 24.065 
Diligências requeridas 1.070 4.243 
Inquéritos policiais e 
sindicâncias requisitadas 999 1.590 

Audiências 3.924 6.220 
Ofícios expedidos 11.465 20.306 
Ofícios recebidos 3.828 12.970 
Pessoas atendidas 4.695 12.431 
Visitas a prisões 60 155 
Visitas a distritos policiais 190 462 
Outras visitas 229 471 
Ações propostas 392 1.148 
Reuniões 707 1.624 
Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria-Geral do 
Ministério Público de São Paulo. 

 

O que se nota, com base na análise dos dados reunidos e 

disponibilizados pelo Ministério Público, conforme se verificou na seção 

anterior deste relatório, é que os critérios dos dados que devem ser 

fornecidos pelos promotores e que serão organizados pela corregedoria 

não potencializam a realização de estatísticas, mas apenas funcionam 

como indicativo do que foi produzido pela instituição.  
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Orçamento 

 

Desde a Constituição Federal de 1988, o MP possui 

autonomia orçamentária e administrativa (CF 88, art. 127, § 3º). Assim, 

o MP elabora o seu orçamento e o envia ao Poder Executivo, que, por 

sua vez, não pode alterar seu conteúdo. De acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, o 

orçamento do MP, em todos os Estados, não pode ultrapassar o limite 

de 2% do total orçamentário do governo, incluindo os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário e as instituições de Administração 

Indireta. Nos últimos anos, porém, a proposta orçamentária do MPSP 

não atinge os 2% previstos em lei, compondo uma média de 1,25% do 

orçamento do governo paulista, conforme tabela a seguir:  

 
Previsão orçamentária – Participação no total do Estado (%) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ministério Público 1,33 1,21 1,21 1,27 1,20 1,14 1,06 
Legislativo 0,99 0,87 0,91 0,93 0,95 1,01 0,95 
Judiciário 5,12 4,74 4,90 5,22 5,24 5,25 4,98 
Executivo 92,56 93,18 92,98 92,58 92,61 92,60 93,01 
Despesa total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: FABBRINI, Renato Nascimento (Coord). O Ministério Público e a crise orçamentária. São Paulo: Associação 
Paulista do Ministério Público, 2002. 

 

Em 2003, a proposta orçamentária relativa ao Ministério 

Público foi de R$ 734.231.885,00, correspondendo a 1,29% do 

orçamento do Estado, de acordo com a tabela a seguir:  
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Previsão orçamentária – Ministério Público do Estado de São Paulo – 2003 
 

  Total Pessoal e Encargos Outras Despesas Investimentos 
1. Previdência dos Servidores Públicos do Estado e 
Inativos  174.880.710,00 174.880.710,00   

2. Defesa de Interesses Sociais, Individuais e da Ordem 
Jurídica 548.166.009,00 521.419.290,00 25.746.719,00 1.000.000,00

3. Aquisições, Obras e Instalações 500.001,00  500.001,00  
4. Fundo de Ingresso à Carreira do MP 632.030,00  569.336,00 62.694,00
5.Fundo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 786.050,00  686.050,00 100.000,00
6. Fundo Especial de Despesa do MP 1.133.100,00  810.696,00 322.394,00
7. Informatização do MP 2.000.000,00   2.000.000,00
8. Informática 5.053.955,00  5.053.955,00  
9. Direitos da Cidadania 1.080.030,00  862.846,00 217.184,00

Total 734.231.885,00 696.300.000,00 
(94,8%) 34.229.613,00 (4,7%) 3.702.272,00 (0,5%)

Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo (http://www.sep.sp.gov.br/). 
(1) Atender a despesas com pagamento de aposentadorias aos funcionários e servidores inativos do órgão, bem como pensões a seus dependentes e 

outros benefícios na conformidade da legislação vigente. 
(2) Viabilizar o desenvolvimento das funções precípuas da instituição, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. 
(3) Prover a instituição de instalações adequadas, bem como instalar na sede o auditório e construir sede para Promotorias de Justiça. 
(4) Dar suporte e cobertura administrativa e de equipamentos, visando à preparação e execução de concursos públicos para ingresso à carreira do MP. 
(5) Atender às necessidades do fundo, promovendo a modernização administrativa e o desenvolvimento de programas internos de aperfeiçoamento. 
(6) Atender à despesas extras do Ministério Público com questões não previstas. 
(7) Prover as Procuradorias e Promotorias de Justiça e demais áreas da administração com equipamentos de informática necessários à agilização e ao 

aprimoramento de suas atividades, interligando-as à rede estadual (internet e intranet). 
(8) Manter e formalizar contratos de prestação de serviços, visando ao desenvolvimento de sistemas e aplicativos e objetivando o desenvolvimento das 

funções precípuas da instituição, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
(9) Administrar os recursos do fundo de forma que sejam defendidos e reparados danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, bem como a bens 

de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e de qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 
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4. Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo 

 

A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, instituição 

vinculada diretamente ao governo do Estado, integrante da Secretaria 

da Justiça, é responsável pela defesa do Estado em juízo. 

Com exclusividade, incumbe-lhe representar o Estado em 

juízo, prestar assessoria e consultoria jurídica ao Poder Executivo e 

ainda prestar assistência jurídica gratuita à população carente do 

Estado. 

A Procuradoria-Geral do Estado atua em todas as 

atividades do contencioso de todo o território paulista por meio de  

12 procuradorias regionais, sendo 11 no interior do Estado (Regional de 

Santos, Regional de Taubaté, Regional de Sorocaba, Regional de 

Campinas, Regional de Ribeirão Preto, Regional de Bauru, Regional de 

São José do Rio Preto, Regional de Araçatuba, Regional de Presidente 

Prudente, Regional de Marília, Regional de São Carlos) e 1 na Grande 

São Paulo. Sua competência é extensiva a toda e qualquer ação judicial 

de interesse da Fazenda Estadual, qualquer que seja a matéria. 

Organizacionalmente, a Procuradoria-Geral do Estado 

compreende: o Gabinete do procurador-geral do Estado, o Conselho da 

Procuradoria-Geral do Estado, a Corregedoria da Procuradoria-Geral do 

Estado – como órgãos superiores da instituição; a  

Subprocuradoria-Geral do Estado da Área do Contencioso e a 

Subprocuradoria-Geral do Estado da Área da Consultoria – como órgãos 

de organização setorial; órgãos de execução.  

Integrando essa estrutura, administrativamente, a 

Procuradoria-Geral do Estado compreende: o Conselho, que sugere e 

opina sobre alterações na estrutura do órgão, organiza o concurso de 

ingresso na carreira de procurador do Estado, etc.; a Corregedoria, que 

fiscaliza as atividades do órgão, realizando sindicâncias e correições; o 

Centro de Estudos, que se propõe a promover o aperfeiçoamento dos 
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membros do órgão; a Ouvidoria, que é o órgão de comunicação com os 

cidadãos (recebe e encaminha queixas, reclamações e sugestões), 

composto de 1 ouvidor-geral e 12 subouvidores. 

A corregedoria, especificamente composta do  

corregedor-geral (nomeado em comissão pelo governador dentre 

integrantes da carreira de procurador do Estado indicados em lista 

tríplice pelos membros do Conselho) e de corregedores auxiliares (em 

número máximo de 12, são indicados pelo corregedor-geral e 

designados pelo procurador-geral do Estado, entre procuradores do 

Estado com o mínimo de cinco anos na carreira e representantes, em 

igual número, das três áreas de atuação da Procuradoria-Geral do 

Estado), divide-se em três áreas de atuação: assistência judiciária, 

consultoria e divisão contenciosa.  

Por fim, integra a Procuradoria-Geral do Estado, por força 

do disposto na Lei Complementar nº 478/86 e no artigo 10 das 

Disposições Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo, a 

Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado, à qual será destinada 

seção específica neste relatório.  

A procuradoria é composta do procurador-geral, do 

procurador adjunto, do chefe de Gabinete, dos  

subprocuradores-gerais, dos assessores, do corregedor-geral e do 

ouvidor.67 

A Consultoria Jurídica, composta de 80 procuradores do 

Estado (segundo informações prestadas pela Ouvidoria da  

Procuradoria-Geral do Estado em visita à instituição em junho de 

2004), é integrada pela Procuradoria Administrativa, pelas Consultorias 

Jurídicas (das Secretarias de Estado, da Polícia Militar e da 

Coordenadoria de Recursos Humanos), pelas Procuradorias de 

Assistência Jurídica aos Municípios e da Fazenda junto ao Tribunal de 

Contas, pela Procuradoria da Junta Comercial e pelos órgãos 

                                                 
67 www.pge.sp.gov.br. 
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complementares (Assessoria Jurídica ao Governador e Assessoria 

Técnico-Legislativa). 

Sua atuação é predominantemente preventiva e 

compreende: assessoria na implantação de programas, projetos e ações 

governamentais; orientação na elaboração de projetos de lei, minutas de 

decreto e demais atos normativos e sua aplicação; análise de 

procedimentos administrativos, exame de procedimentos licitatórios e 

orientação para elaboração de minutas de licitações e contratos; exame 

de convênios e outras formas de parcerias; exame sobre a 

inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais.  

A esse respeito, conforme destacado no Relatório Anual de 

Atividades da instituição, no ano de 2003, a Procuradoria-Geral do 

Estado foi responsável, principalmente, pela orientação para o 

cumprimento das chamadas “Via Rápida” (Lei Complementar  

nº 922/2002, que alterou dispositivos da Lei Orgânica da Polícia Civil; 

Lei Complementar nº 207/79; Lei Complementar nº 942/2003, que 

provocou alterações no Estatuto dos Funcionários Públicos; Lei 

Complementar nº 10.261/68), pelo fornecimento de subsídios para 

defesa dos interesses do Estado no Poder Judiciário quanto ao 

fornecimento de medicamentos e critério de inclusão na fila única dos 

transplantes, pela elaboração de estudos objetivando a ampliação dos 

sistemas eletrônicos de aquisição de bens e serviços (Resolução CC-53, 

de 3 de setembro de 2003), entre outros.  

Inserida nessa estrutura, a Procuradoria Administrativa, 

especificamente, tem como atribuições, entre outras, propor súmulas 

para uniformização da jurisprudência administrativa do Estado, 

elaborar minutas de ações diretas de inconstitucionalidade de leis, 

emitir pareceres em processos sobre matéria jurídica de interesse da 

Administração Pública em geral, ensejando a fixação, pelo  

procurador-geral, de diretrizes jurídicas a serem seguidas pelos 

administradores no Estado. 

Já a Procuradoria da Junta Comercial destina-se ao 
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exercício das funções de consultoria jurídica e de fiscalização da Junta 

Comercial do Estado (art. 2º, V, da Lei Orgânica), o que inclui a 

observância do fiel cumprimento das normas legais e executivas (art. 28 

da Lei nº 8.934/94). 

Os órgãos que complementam a estrutura da procuradoria 

são: a Assessoria Jurídica do governador, cuja atribuição é examinar e 

opinar sobre assuntos que envolvam matéria jurídica encaminhada ao 

governador do Estado, à Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, à 

Casa Civil, à Casa Militar, à Corregedoria da Administração e ao Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo; a Assessoria  

Técnico-Legislativa, que presta assessoramento jurídico ao exercício das 

funções legislativas outorgadas ao governador pela Constituição do 

Estado e acompanha a tramitação de todas as proposições legislativas.  

A Divisão Contenciosa, composta de 402 procuradores do 

Estado (segundo informações prestadas pela Ouvidoria da  

Procuradoria-Geral do Estado em visita à instituição em junho de 

2004), possui procuradorias especializadas na capital (Procuradorias 

Fiscal, Judicial e do Patrimônio Imobiliário), 12 procuradorias regionais 

no interior do Estado e a Procuradoria do Estado de São Paulo em 

Brasília. Compete-lhe a defesa em juízo da pessoa jurídica de direito 

público interno. Nesse escopo, cabe-lhe pleitear em juízo ações de 

ressarcimento de prejuízos causados ao Estado, bem como atuar na 

defesa das ações em que figura como réu. Por determinação legal  

(arts. 16 a 20 da Lei Complementar nº 478/86), a advocacia 

contenciosa cuida, dentre outras, das questões tributárias e de 

controle/arrecadação da dívida ativa, da propositura de ações civis 

públicas relacionadas aos direitos do consumidor, da defesa do 

patrimônio estadual e das ações para responsabilização civil daqueles 

que praticam atos lesivos ao patrimônio público. 

Na capital, a Procuradoria-Geral do Estado, por meio da 

advocacia contenciosa, atua, mediante unidades especializadas, nas 

esferas fiscal, judicial e do patrimônio imobiliário. 
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A Procuradoria Fiscal é responsável pela inscrição e pela 

cobrança da dívida ativa do Estado, decidindo sobre os pedidos de 

parcelamento dos débitos fiscais inscritos e ajuizados. Representa a 

Fazenda do Estado nos processos falimentares, de inventário, 

arrolamento, partilha, arrecadação de bens de ausentes, entre outros.  

Atua ainda em ações diretas de inconstitucionalidade e em ações que 

versem sobre questões tributárias e financeiras relacionadas com a 

arrecadação da dívida ativa. 

A Procuradoria Judicial representa a Fazenda do Estado em 

juízo nas ações civis, trabalhistas e em processos especiais, tais como 

ações civis públicas e ações populares. Defende o Estado em ações 

movidas por funcionários públicos e por particulares. Atua também nos 

mandados de segurança e nos mandados de injunção impetrados 

contra autoridade estadual, exceto aqueles relacionados com matéria 

tributária ou financeira. 

Por fim, a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário 

representa o Estado em processos e ações de qualquer natureza cujo 

objetivo principal verse sobre direitos reais ou possessórios, patrimônio 

imobiliário e águas do domínio do Estado, promove ações 

discriminatórias de terras devolutas e atua na legitimação de posses. 

Cuida também das ações de desapropriação direta ou indireta (ações de 

indenização por apossamento ou limitação administrativa). Na 

qualidade de especializada, orienta as procuradorias regionais na 

solução dos problemas fundiários do Estado, sempre na defesa do 

patrimônio público imobiliário. 

Em relação às atividades realizadas pela Divisão 

Contenciosa no ano de 2003, destacam-se, no relatório de atividades da 

Procuradoria-Geral do Estado referente a esse ano, como decorrência do 

trabalho combativo da procuradoria com o Poder Judiciário por meio de 

pedidos de suspensão de liminares ou de decisões com potencial lesivo 

ao Estado acolhidos pelo Tribunal de Justiça, especialmente: a) a 

substituição tributária de combustíveis, que evitou o afastamento da 
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evasão de recursos em torno de R$ 26 milhões; b) a suspensão da 

aposentadoria especial de policiais civis e delegados de polícia, que 

obtiveram liminares no Poder Judiciário, com base na Lei Federal  

n° 51/85, para concessão do benefício após 30 anos de serviço, sem a 

observância da idade mínima de 53 anos para homens e 48 anos para 

mulheres; c) a suspensão de liminares e sentenças concessivas de 

segurança, que, com base na Emenda Constitucional Federal n° 19/98, 

atribuem a servidores públicos o percebimento de salários em valores 

superiores ao teto fixado por lei estadual, o que representaria adicional 

às finanças públicas de mais de R$ 15 milhões ao mês; d) a suspensão 

da execução de liminares concedidas em mais de 40 mandados de 

segurança individuais e coletivos que impediam o desconto nos salários 

dos servidores estaduais de 5% da contribuição previdenciária  

(LC n° 943/03), entre outros.  

Integrando a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, a 

Procuradoria de Assistência Judiciária, composta de 342 procuradores 

do Estado (segundo informações prestadas pela Ouvidoria em visita à 

instituição em junho de 2004), incumbe-se de prestar assistência 

judiciária gratuita às famílias de baixa renda, assim compreendidas 

aquelas cuja renda não é superior a três salários-mínimos. 

A Assistência Judiciária da Procuradoria-Geral do Estado é 

prestada na Grande São Paulo (comarcas de Guarulhos, Osasco, Mauá, 

Poá, Mogi das Cruzes, Suzano, Diadema e Ribeirão Pires) e no interior 

(Araçatuba, Araraquara, São Carlos, Bauru, Jaú, Campinas, Jundiaí, 

Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Vicente, São 

José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e São José dos Campos). 

A PAJ atende na capital, nas regionais descentralizadas de 

São Miguel Paulista, Itaquera, Penha de França, Tatuapé e Santo Amaro 

e nas sedes e respectivas seccionais das 12 procuradorias regionais 

instaladas no interior do Estado, em todas as áreas do direito. 

A Assistência Judiciária ainda atua com as varas criminais 

do Foro Central, com os Foros Criminais de São Miguel Paulista, Santo 
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Amaro e Penha de França e com os Tribunais de Júri da capital, no 

atendimento aos presos e internos do Estado por meio da 

Coordenadoria-Geral de Assistência Judiciária ao Preso, e presta 

assistência aos menores infratores que cumprem medidas 

socioeducativas na Febem. Outro serviço desempenhado pela 

Assistência Judiciária é a orientação jurídica prestada à mulher, serviço 

esse desenvolvido pelo Centro de Orientação Jurídica e 

Encaminhamento à Mulher – Coje. 

No ano de 2003, segundo informações trazidas pelo 

relatório anual de atividades, consideradas as diversas áreas de 

atuação, foram prestados 616.450 atendimentos pelos procuradores da 

Assistência Judiciária, propriamente, além de 3.790 feitos pelo Centro 

de Orientação Jurídica e Encaminhamento à Mulher, especialmente na 

esfera do direito de família.  

Desses 616.450 atendimentos realizados diretamente por 

procuradores da Assistência Judiciária, realizaram-se, especificamente 

nas áreas criminal e cível. 

 

Sistema de Dados 

 

Os dados coletados na Procuradoria-Geral do Estado 

consistem naqueles relacionados à movimentação processual e que, 

potencialmente, oferecem diagnóstico da produtividade da instituição. 

Esses dados são coletados pela corregedoria com base em 

relatórios de atividades enviados mensalmente, pela internet, pelos 

procuradores em exercício em unidades das áreas consultiva, 

contenciosa e da Assistência Judiciária, bem como por aqueles 

designados para a presidência de unidades processantes permanentes 

ou para atuar no Centro de Orientação Jurídica e Encaminhamento à 
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Mulher e na fundação Procon.68 Esses relatórios correspondem ao 

preenchimento de formulários próprios, os quais são elaborados 

previamente pela corregedoria. 

Na esfera contenciosa da Procuradoria-Geral do Estado de 

São Paulo, foram registradas em 2003, segundo Relatório Anual de 

Atividades da instituição, 784.559 manifestações em processos 

judiciais. No mesmo período, foram elaboradas 26.438 

respostas/contestações, realizadas 2.536 audiências, interpostos 

24.321 recursos e respondidos 21.559 recursos. 

Na esfera consultiva da Procuradoria-Geral do Estado, 

foram emitidos em 2003, também segundo o Relatório Anual de 

Atividades da instituição, 17.541 pareceres jurídicos relativos a todas as 

áreas e ramos do Direito, foram preparadas 1.968 informações judiciais 

para a defesa de autoridades em mandados de segurança, foram 

prestados 15.124 atendimentos a agentes públicos e autoridades de 

todos os níveis hierárquicos, tanto em consultas verbais ou telefônicas 

como por meio de participação em reuniões, e foram elaborados  

62.964 ofícios e manifestações em geral sobre diversos assuntos de 

natureza jurídica. Na área disciplinar, houve 3.765 processos 

administrativos e sindicâncias, devendo ser também ressaltado o 

trabalho da Subprocuradoria-Geral da área, na elaboração e aprovação 

de pareceres, preparação de informações em Mandados de Segurança e 

Adins contra o governador, atendimento à administração em geral e 

participação em reuniões.   

Segundo Relatório Anual de Atividades da instituição, os 

números de pareceres, informações em Mandado de Segurança, 

atendimentos à administração e ofícios e manifestações totalizaram 

97.597 prestações: 

 
 
 

                                                 
68 Resolução da Corregedoria da PGE n° 61, de 28 de outubro de 2003, que institui a forma de 
entrega dos relatórios mensais pela internet. 
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Tabela – Atividades da área consultiva da Procuradoria-Geral do Estado 
Consultorias e unidades processantes permanentes 

 2003 

Consultorias Pareceres 
Informações 
em Mandado 
de Segurança 

Atendimentos 
à 

Administração 

Ofícios e 
Manifestações 

Administração 
Penitenciária 1.678 24 679 2.445 

Agricultura e 
Abastecimento 1.838 6 4.006 889 

Assistência Social 447 2 0 671 

Ciência 514 0 0 140 

Cultura 331 0 0 475 

Economia e Plan.* 380 7 674 869 

Educação 838 374 2.291 5.395 

Emprego 364 4 0 725 

Tribunal de Contas 234 0 130 9.944 

Juventude 429 1 1.092 518 

Fazenda 911 499 2.005 1.885 

Casa Civil 358 5 357 566 

Habitação 231 0 232 250 

Justiça 701 29 542 480 

Junta Comercial 720 28 103 2.309 

Meio Ambiente 668 2 0 1.458 

Recursos Hídricos** 86 0 253 166 

Saúde 2.061 609 0 6.082 

Segurança Pública 3.007 106 921 11.640 

Transportes 268 7 432 249 

Transporte 
Metropolitano 109 57 387 8.592 

Polícia Militar 639 190 403 4.532 

Processos 
Administrativos 466 18 (Adins) 573 2.684 

Procuradoria de 
Assistência Judiciária 

Municipal 
263 0 44 0 

TOTAL 17.541 1.968 15.124 62.964 
*Inclui os trabalhos realizados para a CJ da Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, a  

partir de agosto de 2003. 
**Inclui os trabalhos realizados até o mês de julho de 2003. 
Fonte: Relatório Anual da Procuradoria-Geral do Estado, 2003. 
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Conclui-se, com base na tabela da página anterior, que a 

atuação da Procuradoria-Geral, no que se refere à consultoria jurídica, 

voltou-se majoritariamente, no ano de 2003, à área de segurança. Essa 

diferença é expressiva na realização de pareceres e de ofícios e 

manifestações. Os pareceres concluídos pela procuradoria nas áreas de 

administração penitenciária, segurança pública e polícia militar 

totalizam 5.324, o que representa 30% do total de pareceres redigidos 

pela instituição. Os ofícios e manifestações nas referidas áreas totalizam 

18.617 – 29% do total. 

Em relação às prestações de informações em Mandado de 

Segurança69, no Estado de São Paulo, o que se verifica é que, 

potencialmente, as situações mais conflitivas entre o Estado e os 

particulares envolveram em 2003, progressivamente, autoridades 

relacionadas às áreas de educação (19%), Fazenda (25%) e  

saúde (31%).  

No que se refere aos atendimentos à administração, que 

representam a orientação da procuradoria sobre os procedimentos a 

serem adotados pela Administração Pública do Estado, a prestação  

deu-se em maior medida no ano de 2003 nas áreas de agricultura e 

abastecimento (26%), educação (15%) e saúde (13%).  

Na Procuradoria de Assistência Judiciária, os dados 

reunidos para o relatório anual da Procuradoria-Geral do Estado se 

referem a números das atividades exercidas pela Assistência Judiciária 

Cível, pela Assistência Judiciária nas varas criminais e do júri, pela 

Assistência à Infância e Juventude e na área das execuções criminais.  

Na esfera civil, considerando-se que os números de petições 

iniciais e de respostas/defesas consistem no início da fase judicial da 

prestação assistencial, a relação entre a assistência processual prestada 

e o número de atendimentos, no ano de 2003, conforme tabela a seguir, 

                                                 
69 O Mandado de Segurança é instituto que visa à garantia do direito líquido e certo, quando o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder contra esse direito for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (inciso LXIX do artigo 5° 
da Constituição Federal de 1988). 
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revela que a assistência se deu, efetivamente, em 9% dos casos 

atendidos pela procuradoria na órbita civil. 

 

Tabela – Assistência Judiciária Cível 
Atividades compreendidas no ano de 2003 

Atendimentos 439.718 
Audiências  34.802 
Declarações Iniciais   13.601 
Petições Iniciais  30.031 
Respostas/Defesas 9.313 
Manifestações em Recursos  4.883 
Plantões em Juizados Especiais   1.512 
Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria da 
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. 

 

Na esfera penal, considerando-se que os números de 

defesas prévias, habeas corpus, revisões criminais consistem, 

potencialmente, no início da fase judicial da prestação assistencial, 

pode-se verificar que a relação entre o número de atendimentos e as 

prestações processuais efetivamente realizadas foi de 32%. 

 

Tabela – Assistência Judiciária nas varas criminais e no júri 
Atividades compreendidas no ano de 2003 

Atendimentos 120.280 
Audiências 89.915 
Encaminhamentos ao Convênio 
PGE/OAB  22.825 

Defesas Prévias  23.640 
Habeas Corpus  2.344 
Plenário no Júri 430 
Manifestações em Recursos 13.122 
Plantões Judiciários   853 
Revisões Criminais 1.579 
Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria da 
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. 

 

Já na esfera da infância e juventude, a relação entre o 

número de atendidos e a soma do número de defesas prévias, habeas 

corpus e revisões criminais, como o início da fase judicial da prestação 

assistencial da Procuradoria-Geral do Estado, revela que em 31% dos 



 
 

 

98

casos atendidos houve prestação processual efetiva. 

 

Tabela – Assistência criminal na área da infância e juventude 
Atividades compreendidas no ano de 2003 

Atendimentos 6.960 
Defesas Prévias 1.338 
Audiências  9.694 
Habeas Corpus 651 
Manifestações em Recursos  670 
Revisões Criminais   175 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria da 
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. 

 

Em relação às execuções criminais, as prestações 

assistenciais referem-se ao acompanhamento do cumprimento da pena 

e exteriorizam-se por meio de habeas corpus, mandados de segurança, 

revisões criminais e manifestações em recursos. Os números dessas 

prestações processuais, no ano de 2003, encontram-se na tabela a 

seguir: 

Tabela – Execuções criminais  
Atividades compreendidas no ano de 2003 

Atendimentos 49.492 
Encaminhamentos ao Convênio 
PGE/OAB 319 

Habeas Corpus/Mandado de 
Segurança 372 

Revisões Criminais   175 
Manifestações em Recursos  1.322 

Fonte: Dados fornecidos pela Corregedoria da 
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. 

 
 
Precatórios Judiciais 
 

Os precatórios judiciais constituem ordenações de 

pagamento das dívidas judiciais decorrentes da execução contra a 

Fazenda Pública, quando sucumbente, regulada pelo artigo 730 do 

Código de Processo Civil, e serão incluídos no orçamento do exercício 

seguinte, se este for apresentado ao órgão responsável pelo pagamento 

até o dia 1º de julho. Os precatórios, segundo a Constituição Federal, 

serão pagos pela ordem cronológica, excetuando-se os de natureza 
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alimentícia. 

A atuação da Procuradoria-Geral do Estado nesse sentido 

dá-se por meio da Coordenadoria de Precatórios Judiciais, que se 

vincula diretamente ao procurador-geral do Estado e é composta de  

quatro procuradores. 

À Coordenadoria de Precatórios Judiciais incumbe:  

a) superintender as atividades da unidade técnica responsável ou da 

Coordenadoria-Geral da Administração, relativas aos precatórios 

judiciais; b) cuidar do cumprimento da ordem cronológica própria dos 

precatórios, zelando pela regularidade dos pagamentos efetuados;  

c) preparar as informações anuais para a elaboração do programa 

orçamentário referente ao pagamento dos precatórios judiciais, além de 

outras necessárias ao gerenciamento dos débitos; d) atuar em conjunto 

com a Presidência dos tribunais nas execuções de sentenças, 

requerendo medidas, apresentando defesas e interpondo recursos 

cabíveis; e) coordenar as atividades das procuradorias especializadas e 

regionais em matéria de precatórios judiciais, oferecendo apoio e 

subsídios técnicos; f) propor a edição de normas regulamentares para o 

processamento dos precatórios judiciais; g) manter contatos diretos com 

os órgãos de execução da Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da 

Fazenda e os estabelecimentos bancários para o cumprimento das 

requisições judiciais. 

Definidas as atribuições da Procuradoria-Geral do Estado 

em relação aos precatórios judiciais, o histórico do pagamento desses 

precatórios servirá de base para a análise da operosidade da instituição 

que será, porém, parcial, já que esse pagamento é também dependente 

da disponibilidade financeiro-orçamentária do Estado.  

Nesse sentido, em 1995, segundo informações trazidas pela 

Prefeitura de São Paulo, os pagamentos dos precatórios estavam 

atrasados. Como a ordem cronológica de apresentação e de exercício 

dos precatórios não pode ser desrespeitada, o governo teve, 

obrigatoriamente, de arcar com o pagamento do estoque da dívida 
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herdada da gestão anterior para então quitar os precatórios dos anos 

que se seguiram. De 1995 até hoje, não considerando os valores 

depositados em 28 de maio de 2004 para o pagamento de  

134 precatórios alimentares – os quais contabilizam R$ 35 milhões de 

reais, que poderão atender beneficiários com precatórios de 1998 –, o 

Estado pagou um total de R$ 5.888.422.163,13 em precatórios 

alimentares e não alimentares70 da Administração Direta e da 

Administração Indireta. Com o pagamento de R$ 35 milhões em 28 de 

maio de 2004, o Estado quitou um total de R$ 5.923.447.034,36.71 

Desse montante, especificamente no ano de 2002, foi pago 

mais de R$ 1 bilhão em precatórios pelo governo paulista. Em 2003, 

foram pagos R$ 825,1 milhões, valor superior ao previsto no orçamento 

desse ano, que era R$ 780 milhões.72 

No ano de 2004, o valor destinado ao pagamento dos 

precatórios totalizou 15 bilhões de reais, 1/3 dos quais relativos a 

créditos alimentares, que costumam envolver valores menores e 

pulverizados em muitos credores.73 Nos primeiros meses de 2004, o 

Estado pagou R$ 22,1 milhões em precatórios alimentares e  

R$ 319,5 milhões em precatórios não alimentares. No total, foram 

despendidos R$ 341,6 milhões em pagamento de precatórios.74 Os 

precatórios em atraso somam cerca de R$ 4,5 bilhões.75 

Especificamente em relação ao pagamento dos precatórios 

alimentares no dia 28 de maio de 2004, ele foi efetuado por  

                                                 
70 Em geral, os precatórios alimentares são aqueles decorrentes de indenizações trabalhistas, 
como férias e licenças não usufruídas; desvio de função; gratificações, etc. Também podem ser 
frutos de atos ilícitos cometidos por servidores públicos (responsabilidade do Estado) que 
resultem em dano pessoal, como, por exemplo, acidente envolvendo veículo oficial e particular, 
com lesão à pessoa do particular. Já os precatórios não alimentares são decorrentes de 
desapropriações, áreas declaradas de utilidade pública ou proteção ambiental,  
não-cumprimento de contrato, acidente envolvendo veículo do Estado sem danos pessoais, 
matérias fiscais tributária e não tributária, etc. 
71 Informações publicadas em 27 de maio de 2004 pelo governo do Estado de São Paulo: 
www.saopaulo.sp.gov.br. 
72 Ibid. 
73 Informações trazidas pela Ordem dos Advogados do Brasil em notícia publicada em maio de 
2004 no Jornal do Advogado (www.oabsp.org.br). 
74 Informações publicadas em 27 de maio de 2004 pelo governo do Estado de São Paulo: 
www.saopaulo.sp.gov.br. 
75 Informações trazidas pela Ordem dos Advogados do Brasil em notícia publicada em maio de 
2004 no Jornal do Advogado (www.oabsp.org.br). 
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sete autarquias76: a Caixa Beneficente da Polícia Militar – CBPM, que 

beneficiou os precatórios alimentares da Justiça Comum, de 1994 a 

1998, num total de 110 precatórios, com o depósito de  

R$ 19.525.353,51; o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza – CEETEPS, que beneficiou os precatórios alimentares da Justiça 

Comum, de 1998, num total de 9, com o depósito de  

R$ 387.156,69; o Departamento de Estradas e Rodagem – DER, que 

beneficiou os precatórios alimentares da Justiça Comum de 1994 e da 

Justiça Trabalhista de 1998, num total de 26, com o depósito de  

R$ 12.331.154,91; a Faculdade de Engenharia Química de Lorena –

Faenquil, que beneficiou os precatórios alimentares da Justiça do 

Trabalho, num total de 5, com o depósito de R$ 221.483,36; a 

Fundação Estadual Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel – Funap, 

que beneficiou os precatórios alimentares da Justiça Trabalhista, num 

total de 3, com o depósito de R$ 344.553,83; o Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP, que beneficiou os 

precatórios alimentares da Justiça do Trabalho, num total de 2, com o 

depósito de R$ 469.210,37; o Instituto de Assistência Médica ao 

Servidor Público Estadual – IAMSPE, que beneficiou os precatórios 

alimentares da Justiça Comum e do Trabalho, num total de 6, com o 

depósito de R$ 908.191,30.77 

Em relação à Administração Direta, foram quitados os 

precatórios até o número de ordem 654/97, tendo ocorrido o último 

depósito em 30 de abril de 2004.78 

Quanto ao saldo de precatórios da Administração Direta e 

da Administração Indireta, no que se refere às dívidas de curto prazo e 

de longo prazo, no primeiro quadrimestre de 2004 estas totalizaram 

R$ 12.354.527.064,78, segundo cálculo apresentado pela 

                                                 
76 Todas as autarquias têm listas de pagamentos próprias, pois possuem autonomia 
administrativa e financeira. 
77 Informações publicadas em 21 de maio de 2004 pelo governo do Estado de São Paulo: 
www.saopaulo.sp.gov.br. 
78 Informações publicadas em 27 de maio de 2004 pelo governo do Estado de São Paulo: 
www.saopaulo.sp.gov.br. 
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Coordenadoria de Precatórios da Procuradoria-Geral do Estado em maio 

de 2004. Desse montante, o saldo de precatórios da Administração 

Direta totaliza R$ 9.028.643.170,93 (73%), e o da Administração 

Indireta, R$ 3.325.883.893,85 (27%). 

Em relação especificamente à Administração Direta, as 

dívidas de curto prazo, referentes àquele período, totalizam  

R$ 6.072.634,91, e as de longo prazo, R$ 54.653.714,19.  

Tabela – Saldo dos precatórios 
Administração Direta 

1° quadrimestre de 2004  
(dados atualizados até abril) 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – TJ 4.220.343.011,69     
Alimentar – STJ 10.499.928,21     
Alimentar – Trabalhista 89.588.686,35     
Desapropriação 480.120.191,80 2.880.721.150,80   
Não alimentar 116.528.804,37 699.172.826,22   
Desapropriação 27.308.361,14 191.158.527,98   
Não alimentar 7.469.003,97 52.283.027,79   
Desapropriação 10.809.724,53 86.477.796,24   
Outras Espécies  
(não alimentar) 10.367.377,06 82.939.016,48   
Desapropriação 212.938,72 1.916.448,48   
Não alimentar 6.072.634,91 54.653.714,19 9.028.643.170,93 
Fonte: Relatório Quadrimestral do Saldo de Precatórios da Administração Direta e da Administração 
Indireta, elaborado pela Coordenadoria de Precatórios da Procuradoria-Geral do Estado em maio de 2004. 

 

Quanto à Administração Indireta, as dívidas de curto e de 

longo prazos totalizaram, no primeiro quadrimestre de 2004,  

R$ 3.325.883.893,85, segundo informações trazidas pelo Relatório 

Quadrimestral do Saldo de Precatórios da Administração Direta e da 

Administração Indireta, elaborado pela Coordenadoria de Precatórios da 

Procuradoria-Geral do Estado em maio de 2004. Desse montante, as 

dívidas de curto prazo totalizam R$ 2.027.581.571,81 (61%), e as de 

longo prazo, R$ 1.298.302.322,66 (39%). 

A dívida total do primeiro quadrimestre de 2004, isto é,  

R$ 3.325.883.893,85, representa o saldo de precatórios de  

22 autarquias. 
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Tabela – Saldo dos precatórios 
Administração Indireta 

1° quadrimestre de 2004  
(dados atualizados até abril) 

Caixa Beneficente da Polícia Militar – CBPM 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Trabalhista 11.427,79     
Alimentar – Justiça Comum 776.607.043,27   776.618.471,06 
    

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 2.100.959,98     
Alimentar – Trabalhista 7.628.665,91     
Não alimentar 5.196,45 31.178,70 9.766.001,04 
    

Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – Daesp 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 2.588.809,42     
Alimentar – Trabalhista 19.157.662,93     
Desapropriação 3.713.355,44 22.280.132,64   
Desapropriação 61.119,50 427.836,50 48.228.916,43 
    

Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 65.437.026,88     
Alimentar – Trabalhista 219.649.815,56     
Desapropriação 23.154.633,09 138.927.798,54   
Não alimentar 8.704.198,53 52.225.191,18   
Desapropriação 147.926,07 1.035.482,49   
Não alimentar 8.377,78 58.644,46   
Desapropriação 396.754,08 3.174.032,64   
Não alimentar 29.192,86 233.542,88   
Desapropriação 2.556.168,46 23.005.516,14   
Não alimentar 1.492,38 13.431,42 538.759.225,44 
    

Departamento de Estradas e Rodagem – DER 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 297.538.477,99     
Alimentar – Trabalhista 109.964.200,27     
Desapropriação 48.638.394,28 291.830.365,68   
Não alimentar 70.800.339,16 424.802.034,96   
Desapropriação 1.037.085,95 7.259.601,65   
Não alimentar 15.959.488,03 111.716.416,21   
Desapropriação 627.901,03 5.023.208,24   
Não alimentar 2.567.439,67 20.539.517,36   
Desapropriação 2.707.826,52 24.370.438,68   
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Não alimentar 7.137.362,52 64.236.262,68 1.506.756.360,88 
    

Faculdade de Medicina de Marília – Famema 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Não alimentar 121.390,23 728.341,38 849.731,61 
    

Faculdade de Engenharia Química de Lorena – Faenquil 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Trabalhista 2.115.874,16   2.115.874,16 
    

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Trabalhista 137.207,94   137.207,94 
    

Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor – Febem 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 104.194,09     
Alimentar – Trabalhista 46.894.960,61     
Não alimentar 19.748,44 118.490,64 47.137.393,78 
    

Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Trabalhista 1.212.994,76   1.212.994,76 
    

Fundação de Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo – 
FCPFESP 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Trabalhista 616.690,64   616.690,64 
    

Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Trabalhista 20.272.551,54   20.272.551,54 
    

Fundação Estadual Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel – Funap 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 721.826,17     
Alimentar – Trabalhista 2.772.170,89   3.493.997,06 
    

Fundação Memorial da América Latina – FMAL 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Trabalhista 136.464,02   136.464,02 
    

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Trabalhista 2.112.872,55     
Não alimentar 49.679,04 298.074,24 2.460.625,83 
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Guarda Noturna de Campinas – GNC 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 745.125,11   745.125,11 
    

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 160.266,63     
Alimentar – Trabalhista 19.445.660,38     
Não alimentar 54.263,06 325.578,36 19.985.768,43 
    

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 23.939.291,70     
Alimentar – Trabalhista 80.090.235,64     
Não alimentar 9.438.990,66 56.633.943,96   
Não alimentar 365.380,65 2.557.664,55   
Não alimentar 5.657.294,63 45.258.357,04   
Não alimentar     223.941.158,83 
    

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 6.356.522,00     
Alimentar – Trabalhista 36.052.334,96     
Não alimentar 104.995,39 629.972,34   
Não alimentar 59.374,89 474.999,12 43.678.198,70 
    

Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – Imesc 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 1.472,35   1.472,35 
    

Superintendência do Controle de Endemias – Sucen 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 1.575.511,62     
Alimentar – Trabalhista 75.882.577,02     
Não alimentar 11.944,67 71.668,72 77.541.701,41 
    

Superintendência do Trabalho Artesanal das Comunidades – Sutaco 

Natureza Curto Prazo Longo Prazo Total 
Alimentar – Justiça Comum 1.235.396,09     
Alimentar – Trabalhista 175.534,27     
Não alimentar 2.433,21 14.599,26 1.427.962,83 
Fonte: Relatório Quadrimestral do Saldo de Precatórios da Administração Direta e da Administração 
Indireta, elaborado pela Coordenadoria de Precatórios da Procuradoria-Geral do Estado em maio de 2004. 
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RIO GRANDE DO SUL 

 

1. Tribunal de Justiça 

 

No Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o 

primeiro sistema de informática para acompanhamento do andamento 

processual e da execução orçamentária foi elaborado pela equipe do 

próprio TJRS ainda nos anos 70 com base em mainframe, motivo pelo 

qual vem sendo substituído, nos últimos quatro anos, por um sistema 

baseado na web e elaborado pela mesma equipe. Espera-se que a 

migração completa de um sistema ao outro esteja concluída até o final 

de 2004. 

O sistema atualmente cobre a totalidade das 161 comarcas 

do Estado, que operam em rede, integrando a primeira e a segunda 

instância. O sistema oferece interface com os sistemas de informática 

do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e com a 

Secretaria Estadual de Segurança Pública. Todavia, ainda não há 

interligação, sequer projetada, com os sistemas da Procuradoria-Geral e 

da Defensoria Pública do Estado, em razão da falta de recursos do 

Poder Executivo Estadual para a realização dos investimentos 

necessários. Encontra-se em implementação a informatização e 

interligação na rede das atividades dos Cartórios de Registro Civil, e a 

Corregedoria-Geral do TJRS pretende, até 2006, proceder à 

informatização e interligação em seu sistema dos Cartórios de Registro 

de Imóveis. Também se encontra em implementação um sistema de 

julgamento online, com abolição dos autos processuais em papel, no 

segundo grau de jurisdição. 

O TJRS possui uma Diretoria de Informática, responsável 

pelo desenvolvimento e implementação de seu sistema. Essa diretoria 

encontra-se subordinada à Direção-Geral e conta com quadros técnicos 

próprios com formação específica na área. O atual diretor de 
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Informática, Sr. Eduardo Arruda, é analista de sistemas e funcionário 

de carreira do tribunal. 

 

Sistema de Dados 

 

O objetivo principal do sistema de informática do TJRS é o 

de permitir o acompanhamento individual do andamento processual de 

cada pedido apresentado ao tribunal. Por essa razão, o sistema foi 

concebido para gerar dados individuais sobre cada processo em 

andamento. No momento em que há o ingresso de um pedido perante o 

Poder Judiciário, esse pedido recebe um número de ordem e é 

cadastrado no sistema de acordo com a matéria, classe e natureza do 

processo que ele gera. Essa informação é indispensável para a 

distribuição do pedido a um juiz, já que a competência para julgar, no 

direito processual brasileiro, é determinada pela matéria. (Um juiz de 

família não pode julgar uma falência, por exemplo.) Isso explica por que 

o excessivo número de matérias, classes e naturezas processuais não é 

considerado um empecilho pelos responsáveis pelo desenvolvimento do 

sistema (já que o objetivo dessa classificação é somente o de permitir a 

entrega do pedido ao juiz competente para julgar, e não o de gerar uma 

variável estatística sobre a natureza do contencioso que o tribunal vem 

julgando). Da mesma forma, o processo é cadastrado pelo nome das 

partes e de seus advogados, para possibilitar que estes consultem o 

sistema e saibam em que fase processual se encontra o seu pedido. 

Conseqüentemente, o sistema não foi concebido para gerar variáveis 

relevantes para a formação de um diagnóstico estatístico sobre a 

atividade do tribunal, mas apenas para possibilitar o acompanhamento 

do processo pelos interessados. 

Desse modo, o sistema é útil para que o juiz, as partes e 

seus advogados saibam se um determinado processo já foi julgado ou 

não, se os atos processuais foram praticados, se a sentença já foi 
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prolatada, se houve ou não houve recurso. A arquitetura do sistema foi 

concebida para gerar dados individuais sobre cada processo, e não 

variáveis coletivas sobre o conjunto dos processos em andamento no 

TJRS. 

Do ponto de vista estatístico, portanto, o sistema tem pouca 

utilidade. Ele não gera espontaneamente dados globais como, por 

exemplo, o volume do contencioso no que diz respeito à matéria e às 

partes, a duração média de cada feito e o número de recursos gerados 

por pedido. Embora o sistema possibilite que esses cálculos sejam feitos 

manualmente, isso é bastante trabalhoso. Mais difícil ainda é a 

produção de cruzamentos entre esses dados, para saber, por exemplo, 

se o Estado, enquanto parte, recorre mais ou menos do que os 

particulares, ou para saber se os processos nos quais o Estado é parte 

duram mais tempo do que os processos de particulares. 

Essa questão é agravada pelo fato de que o TJRS não 

possui um departamento de estatística. Não dispõe, portanto, de um 

corpo técnico que reflita a respeito de quais são as variáveis relevantes 

para um diagnóstico estatístico e de como elas deveriam ser produzidas, 

coletadas e cruzadas. Do mesmo modo, não existe um órgão 

responsável pela análise dos dados estatísticos. Ao desenvolver o 

sistema, a Diretoria de Informática preocupa-se mais em desenvolver 

sistemas que aprimorem a capacidade de acompanhamento individual 

de feitos do que em gerar dados globais. Consta dos planos da Diretoria 

de Informática o desenvolvimento, a partir de 2005, de um sistema de 

estatística. Todavia, a ausência de uma equipe de profissionais da área 

operando na instituição não permite saber qual a configuração que se 

pretende dar ao referido sistema. 

Pela própria natureza do sistema de informática do TJRS, 

ele tem pouca utilidade para o planejamento das atividades do tribunal. 

No entanto, a administração do TJRS vem despertando, aos poucos, 

para a importância que esse instrumento pode ter para a gestão. Por 

essa razão, o sistema vem sendo utilizado para gerar alguns dados 
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globais que são utilizados pela Diretoria de Planejamento e pela 

Presidência e Corregedoria do TJRS na atividade administrativa. 

Com essa finalidade, o sistema gera algumas variáveis 

globais: número total de processos distribuídos, total de processos 

julgados, total de processos em tramitação, total de recursos 

interpostos, total de recursos julgados, média de processos por vara, 

média de processos por juiz, média de processos por desembargador – 

tudo isso separado em categorias quanto à classe e natureza da ação e 

espécie de decisão terminativa produzida, no que diz respeito às ações 

concluídas. Esses dados constam dos relatórios bimestrais, semestrais 

e anuais de gestão e são utilizados pelo tribunal para o cálculo de sua 

produtividade e para a prestação de contas perante a Assembléia 

Legislativa do Estado. A Diretoria de Informática informa que é possível 

obter dados sobre a participação do Estado como recorrente e o tempo 

médio de duração de feitos, embora esses dados nunca tenham sido 

produzidos nem solicitados por ninguém. 

A falta de sofisticação das variáveis geradas sobre o 

contencioso em andamento no TJRS, porém, faz com que o sistema de 

estatística seja bem pouco eficiente para o planejamento da gestão.  

As variáveis estatísticas espontaneamente geradas 

permitem ao analista saber, por exemplo, que no ano de 2003 havia em 

média 3.525 processos em andamento e 2.253 julgamentos por vara 

cível. Supondo que em uma comarca haja uma vara de família com 

6.000 processos em andamento e que tenham sido julgados  

3.000 processos no ano de 2003 e que, nessa mesma comarca, haja 

uma vara de falências com 3.000 processos em andamento e que 

tenham sido julgados 1.000 processos no ano de 2003, os dados 

disponíveis permitem ao gestor supor que a vara de família é muito 

produtiva, mas está sobrecarregada e que, por esse motivo, é necessário 

criar uma nova vara de família nessa comarca. Permitem supor também 

que a vara de falências tem um movimento baixo e que seu juiz é 

improdutivo. Porém, o sistema não diz qual é o tempo médio de 
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duração de um processo. Não diz, portanto, se os processos na área de 

família são mais rápidos do que os processos na área de falências. Não 

diz se a vara de família em questão é mais ou menos produtiva do que 

as varas de família em geral nem a situação dessa vara de falências em 

relação às demais varas de falências, ou seja, pode ser que a vara de 

família não esteja sobrecarregada e que seu juiz seja improdutivo, 

enquanto a vara de falências está sobrecarregada e seu juiz é muito 

produtivo. Também não diz se as peculiaridades dessa comarca fazem 

com que os processos de família que lá tramitam sejam mais simples do 

que os processos de família de outras comarcas e que, 

conseqüentemente, um número relativamente alto de processos simples 

e rápidos justificaria a manutenção da vara com um número alto de 

processos em tramitação em comparação a outras nas quais os 

processos são complicados e lentos. O sistema não permite esse tipo de 

reflexão. 

O volume total do contencioso do TJRS evoluiu, nos últimos 

cinco anos, conforme a tabela a seguir: 

 

Ano 
Número de 
processos 

distribuídos 
Julgados Tramitando 

Média de 
processos 

distribuídos 
por vara 

Média de 
processos 

tramitando por 
vara 

1998 627.615 547.503 552.264 1.379 1.214 
2001 744.348 617.116 933.088 1.584 1.985 
2003 1.088.087 741.608 1.702.382 2.253 3.525 

 Fonte: Diretoria de Informática do TJRS. 
 

No ano de 2003, havia, no quadro de pessoal do TJRS,  

125 desembargadores e 603 juízes de primeiro grau. O Estado possui 

161 comarcas. De acordo com a Diretoria de Informática, as 20 espécies 

de recurso mais freqüentes, por natureza da ação, são as seguintes: 

 
ÁREA CRIMINAL ÁREA CÍVEL 

1. crime contra o patrimônio 1. negócios jurídicos/bancários 
2. crime contra a pessoa 2. direito privado não especificado 
3. crime de entorpecentes 3. previdência pública 
4. crime contra os costumes 4. alienação fiduciária 
5. crime de porte de armas 5. direito público não especificado 
6. crime contra a administração 6. direito tributário e fiscal 
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7. crime de fé pública 7. responsabilidade civil 
8. crime de prefeito  8. servidores públicos 
9. crime contra a honra 9. família 
10. demais infrações penais 10. arrendamento mercantil 
11. crime de trânsito 11. locação 
12. crime tributário 12. licitação e contrato administrativo 
13. crime contra a família 13. seguros 
14. contravenção penal 14. promessa de compra e venda 
15. crime de imprensa 15. acidente de trânsito 
16. crime contra a incolumidade 16. previdência privada 
17. crime ambiental 17. acidente de trabalho 
18. infração criminal do ECA 18. posse de bens imóveis 
19. crime falimentar 19. direito da criança e do adolescente 
20. crime de abuso de autoridade 20. condomínio 
Fonte: Diretoria de Informática do TJRS, ano-base 2003. 

 

Orçamento 

 

Nos últimos cinco anos, o orçamento do TJRS vem 

evoluindo de acordo com a tabela a seguir, produzida pelo 

Departamento de Informática do TJRS. Para os anos de 2000 a 2003, os 

dados dizem respeito ao valor executado, enquanto os números do ano 

de 2004 dizem respeito ao orçado. 

 

Ano-base Valor Total (R$) Participação no Orçamento 
Estadual Gasto com Pessoal 

2000 540.300.000,00 9,57% 89,97% 
2001 674.491.000,00 10,06% 84,51% 
2002 839.176.000,00 11,32% 84,75% 
2003 983.071.000,00 10,94% 80,51% 
2004 1.110.601.000,00 11,88% 83,42% 

Fonte: Diretoria de Informática do TJRS. 
 

De acordo com a mesma fonte, 32% da folha de pagamentos 

é consumida com os salários de magistrados e 68% com os dos demais 

servidores. 

 

2. Ministério Público  

 

O sistema de informática da Procuradoria-Geral de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul é bastante avançado, interligando em 
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rede todas as Promotorias e Procuradorias de Justiça do Estado por 

meio da intranet. O sistema foi desenvolvido e implementado por 

técnicos de carreira do próprio órgão, subordinados à Direção-Geral da 

instituição, e oferece interface com os sistemas do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul e com a Secretaria Estadual de Segurança 

Pública. 

O sistema é alimentado automaticamente pelos promotores 

e procuradores, que devem praticar seu atos online. Desse modo, é 

possível fazer um controle quantitativo e qualitativo dos atos praticados 

pelos promotores e pelos procuradores individualmente e produzir 

automaticamente dados quantitativos globais confiáveis sobre o número 

e a espécie dos atos praticados. 

 

Sistema de Dados 

 

O objetivo principal do sistema de informática do MPRS é o 

de acompanhar o desempenho individual de cada promotor ou 

procurador. Por isso, ele é voltado à geração de variáveis de 

produtividade bruta (número de atos praticados e natureza desses 

atos). Como não há qualquer acompanhamento estatístico das 

demandas apresentadas ao MPRS, não se sabe o que esse número 

bruto indica. O sistema permite saber quantas ações civis públicas o 

promotor de Justiça da comarca de Guaporé impetrou em 2003 em 

favor da defesa do meio ambiente, mas não permite saber se esse 

número é grande ou pequeno em função da qualidade ambiental de sua 

circunscrição. Por essa razão, o sistema é inútil para medir a efetividade 

da atuação do MPRS. 

Do mesmo modo que o TJRS, o MPRS não possui um 

departamento de estatística que se ocupe da produção de um 

diagnóstico estatístico da atividade do órgão e não há planos de avançar 

nessa direção. 
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Os dados estatísticos gerados são utilizados pela 

corregedoria e pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul com a finalidade de acompanhar a atividade de cada 

promotor e procurador para fins funcionais, como progressão na 

carreira. Não há preocupação em gerar variáveis que possam ser 

cruzadas com indicadores econômico-sociais que permitam conhecer a 

efetividade da atuação do MPRS. Não é possível saber, por exemplo, se a 

existência de uma promotoria especializada na área de meio ambiente 

em uma determinada comarca reduz ou não os níveis de agressão ao 

meio ambiente nessa região. Por isso, não se pode planejar a abertura 

de uma promotoria especializada prevendo qual o impacto que ela terá 

na melhoria da qualidade de vida da comunidade em função de seu 

custo e, portanto, se o benefício justifica ou não o investimento. 

No ano de 2003, havia, no quadro de pessoal do MPRS,  

125 procuradores e 511 promotores de Justiça. Há promotorias 

especializadas em Defesa do Meio Ambiente, Defesa do Patrimônio 

Público, Defesa dos Direitos Humanos, Infância e Juventude e Defesa 

do Consumidor. 

 

Orçamento 

 

Os únicos dados disponíveis sobre o orçamento do MPRS 

dizem respeito aos gastos com pessoal, que em 2002 montaram a  

R$ 399.716.264,50, equivalendo a 1,72% do orçamento do Estado.  

 

3. Procuradoria-Geral do Estado  

 

A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul goza 

de alto grau de informatização. A sede da PGERS em Porto Alegre 

encontra-se interligada, por meio da rede da Companhia de 
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Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul – 

PROCERGS, a todas as 19 procuradorias regionais no interior do 

Estado. Porém, da mesma forma que os sistemas de informática do 

TJRS e do MPRS, o utilizado pela PGERS não foi concebido para gerar 

variáveis relevantes para a formação de um diagnóstico estatístico sobre 

a atividade da instituição, mas para o acompanhamento processual. 

Desse modo, o programa de acompanhamento processual 

da PGERS, em utilização desde o ano 2000, permite a obtenção de uma 

série de dados relevantes sobre o andamento de cada um dos feitos sob 

a responsabilidade da instituição em todas as Procuradorias do Estado, 

tais como o nome do procurador responsável, os atos processuais 

praticados, as audiências realizadas e as notas de expediente 

publicadas. Bastante confiável no que diz respeito ao acompanhamento 

processual, já que é alimentado automaticamente em tempo real a cada 

novo ato praticado, é bastante pobre na geração de variáveis estatísticas 

globais sobre o contencioso do Estado. O programa foi desenvolvido por 

técnicos da própria PGERS em conjunto com a PROCERGS, que o 

comercializa para outras instituições públicas ou privadas interessadas. 

A Procuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos é a 

responsável pelo gerenciamento do sistema. 

 

Sistema de Dados 

 

Embora não exista um departamento de estatística na 

PGERS, algumas variáveis estatísticas são geradas pelo programa de 

acompanhamento processual e consolidadas pela Procuradoria-Geral 

Adjunta para Assuntos Administrativos. As variáveis produzidas dizem 

respeito ao volume total do contencioso e ao número de processos em 

andamento por procuradoria. O sistema não gera dados sobre a 

duração de processos ou o número de recursos impetrados.  

Atendendo a uma solicitação recente da  



 
 

 

115

Procuradoria-Geral, encontra-se em desenvolvimento, para implantação 

no segundo semestre de 2004, uma alteração no programa que 

permitirá a geração de dados sobre o valor da causa. De acordo com a 

Procuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos, ao inserir 

essa variável no sistema a PGERS pretende tornar-se apta a avaliar a 

receita ou a economia que a sua atuação em cada processo gera aos 

cofres públicos. Não objetiva, portanto, a produção de dados 

consolidados globais sobre o valor do contencioso do Estado nem o 

planejamento das atividades da instituição no sentido de privilegiar o 

acompanhamento dos feitos de maior valor. 

As variáveis estatísticas geradas pelo programa de 

acompanhamento processual da PGERS são de livre acesso a todos os 

funcionários da instituição, mas não são disponibilizadas ao público. 

O sistema de estatística atualmente disponível na PGERS 

não gera dados de maior relevância para o planejamento das atividades 

da instituição nem parece haver qualquer compreensão, de parte da 

administração, da relevância de variáveis dessa natureza para a 

melhoria da gestão. 

A PGERS subdivide a gestão de sua atividade-fim em  

6 procuradorias. A Procuradoria do Interior é responsável pelas  

19 procuradorias regionais nas quais se subdivide geograficamente o 

Estado, enquanto existem na capital do Estado 5 procuradorias 

especializadas. 

Além de dados sobre o volume total do contencioso do 

Estado, o programa de acompanhamento processual da PGERS gera o 

número de processos em andamento por procuradoria. Como as 

procuradorias sediadas em Porto Alegre são especializadas, é possível 

saber qual o tipo de ação mais comum com base nesse dado. Como a 

Procuradoria do Interior tem a sua competência definida 

geograficamente e não por matéria, não é possível ter qualquer 

informação sobre a natureza do contencioso em andamento no interior 
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do Estado. 

De acordo com a Procuradoria-Geral Adjunta para Assuntos 

Administrativos, no dia 18 de junho de 2004 o contencioso da PGERS 

era constituído de 494.435 processos em andamento, dos quais 

432.614 ativos e 61.821 inativos. A precisão no que diz respeito à data 

justifica-se pelo fato de que o programa de acompanhamento processual 

da PGERS gera o número total de feitos em andamento no momento em 

que é consultado, mas não há dados consolidados disponíveis ou uma 

série histórica da evolução do volume do contencioso. 

Inacreditavelmente, ninguém demonstrou interesse em registrar esses 

números e o sistema não produz automaticamente dados consolidados 

por período histórico. Na mesma data, o volume de processos em 

andamento por procuradoria era o seguinte: 

Procuradoria do Interior – 33,89%; 

Procuradoria de Pessoal – 25,91%; 

Procuradoria de Execução e Precatórios – 17,06%; 

Procuradoria de Domínio Público – 11,61%; 

Procuradoria de Execução Fiscal – 10,97%; 

Procuradoria de Probidade e Processo Administrativo Disciplinar – 0,11%; 

Gabinete da Procuradora-Geral – 0,26%; 

Pendentes de Distribuição – 0,13%. 

O volume do contencioso da PGERS é impressionante, 

especialmente se for levado em consideração o reduzido quadro 

funcional de 262 procuradores, o que resulta na média de 1.652 

processos ativos por procurador. No entanto, a instituição possui um 

quadro próprio de apoio técnico formado por aproximadamente 400 

funcionários, muitos dos quais de nível superior. 
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PERNAMBUCO 

 

1. Tribunal de Justiça  

 

Há no Estado de Pernambuco 409 juízes de primeira 

instância, dos quais 365 são titulares e 44 são substitutos. Em 2003, 

com a nomeação de juízes substitutos o TJPE ganhou 81 novos juízes, 

em comparação com 2002. No Tribunal de Justiça, atuam  

30 desembargadores, alocados em seis Câmaras Cíveis e três Câmaras 

Criminais. Em 2004, deverão ser nomeados cinco novos 

desembargadores, de acordo com entrevista realizada em maio do 

mesmo ano com integrantes do tribunal. 

Há no Estado 184 municípios divididos em 138 comarcas.79 

Quanto ao número de unidades judiciárias do primeiro grau nas três 

entrâncias, o Estado conta com 90 varas na primeira entrância, 140 na 

segunda e 98 na terceira. A primeira entrância corresponde à comarca 

da capital. Quanto aos Juizados Especiais, na capital estão em 

funcionamento 7 Juizados Cíveis e 3 Juizados Criminais; no interior, 

existem 14 Juizados Cíveis e 6 Juizados Criminais.  

 

Sistema de Dados 

 

De acordo com informações colhidas em visita realizada em 

maio de 2004 ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, está ainda em 

fase de estruturação uma seção para o controle dos dados estatísticos 

referentes às operações do Poder Judiciário. Essa seção deverá estar 

ligada à Divisão de Análise e Planejamento da Coordenadoria de 

Planejamento e Organização.  

                                                 
79 Fonte: Plano Plurianual 2004-2007. 
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Por ora, o que existe é apenas um sistema de 

acompanhamento processual denominado "sistema Judwin". Esse 

sistema foi desenvolvido em plataforma DELFHI, com bancos de dados 

SYBASE. No segundo grau, o acesso é apenas para os Gabinetes dos 

juízes, para as Diretorias Cível e Criminal e para o Setor de Distribuição 

e Protocolo, com cobertura completa dos processos de sua competência 

em nível estadual. No primeiro grau de jurisdição, o sistema está 

implantado em apenas 10 das 138 comarcas do Estado. Já com relação 

aos Juizados Especiais, são 12 apenas os alcançados pelo sistema.80 

No primeiro grau, o sistema foi instalado inicialmente na 

comarca de Olinda e, à medida que outras comarcas passam a ter 

acesso à internet, cadastram seu acervo no sistema. No segundo grau, o 

sistema foi instalado e está em operação desde 2002. A alimentação do 

sistema é feita, nas comarcas alcançadas por ele, de modo online assim 

que se realiza um novo procedimento no curso do processo.81 

 Segundo a própria Coordenadoria de Planejamento e 

Organização, as informações do sistema são utilizadas de forma inicial 

para fins de planejamento. Ainda de acordo com essa coordenadoria, o 

sistema pretende possibilitar “estudos sobre acervos de processos e sua 

relação com a infra-estrutura das varas e Juizados Especiais, com os 

dados socioeconômico-judiciários das comarcas de Pernambuco”82.  

A Coordenadoria de Planejamento e Organização do 

Tribunal de Justiça elaborou um perfil socioeconômico-judicial dos 

municípios do Estado, os quais foram classificados em 12 regiões de 

desenvolvimento. Para classificação dos municípios, foram considerados 

dados como: entrância a que pertencem, a quantidade de varas, de 

feitos de primeiro e segundo graus, o número de funcionários e de 

magistrados, a distância da capital, o total populacional, a área do 

município, a densidade demográfica, o coeficiente de mortalidade 

                                                 
80 Fonte: Diretoria de Informática do TJPE. 
81 Fonte: Diretoria de Informática do TJPE. 
82 Depoimento do diretor da Coordenadoria de Planejamento e Organização, Sr. Délio Garcia, em 
visita realizada em maio de 2004.  
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infantil, o número de eleitores e o IDH de 2000 (PNUD).  

Consideraram-se também os índices judiciais, tais como o número de 

juízes por habitante, de servidores por habitante e de processos por 

juiz. Na média geral, o Estado possui um juiz para cada 22.368 

habitantes, um servidor para cada 2.828 habitantes e um índice de 

3.622 processos por juiz.83 

Atualmente, as informações do sistema são acessadas pelos 

juízes e servidores de cada vara apenas para fins de atualização e 

controle, bem como pelos advogados e partes nos processos, pela 

internet, para mero acompanhamento das fases do processo. 

Entretanto, o que se observa é que tais informações são 

desencontradas, ou seja, não se realiza automaticamente nem mesmo a 

unificação das variáveis de acompanhamento processual produzidas em 

cada vara. 

Embora não haja relatórios estruturados no sistema 

Judwin e as informações estejam sob a responsabilidade de cada vara 

das poucas comarcas alcançadas pelo sistema, mesmo após insistentes 

solicitações não foi possível acessar integral e livremente os dados 

presentes no sistema e, na maioria das vezes, as questões mais 

relevantes não foram plenamente apreciadas e respondidas. 

Segundo a Corregedoria-Geral do TJPE, as ações são 

classificadas pela natureza, cível ou criminal, da seguinte forma: 

a) Ações Cíveis: Possessórias, Usucapião, Despejo, Execução Fiscal, 

Outras Execuções, Falências e Concordatas, Cautelares, Acidentes do 

Trabalho, Família, Criança e Adolescente, Órfãos e Sucessões, 

Precatórias84 Cíveis e Outros Feitos Cíveis. 

b) Ações Criminais: Crimes contra a Vida, Crimes contra o Patrimônio, 

Delitos de Tóxicos, Delitos de Trânsito, Contravenções Penais, Crimes 

contra a Administração Pública, Atos Infracionais de Menores, 

                                                 
83 Fonte: Plano Plurianual 2004-2007. 
84 Precatórias: a carta precatória é uma forma de comunicação entre os juízes (ordens vindas de 
outros juízos a serem cumpridas por aquele que as recebe), como, por exemplo, uma citação que 
deva ser feita em outra comarca que não aquela em que foi proposta ação. 
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Precatórias Criminais, Infrações de Menor Potencial Ofensivo, Outros 

Feitos Criminais, Crimes contra a Criança e o Adolescente. 

A classificação das sentenças, de acordo com a 

Corregedoria-Geral do TJPE, é feita de acordo com as seguintes 

variáveis: Sentenças de Mérito, Administrativas, Terminativas, 

Homologatórias, Conciliatórias, de Prescrição, de Decadência, de 

Procedência, de Improcedência, de Indeferimento da Petição Inicial, de 

Revelia, de Homologação de Transação, de Extinção sem Apreciação do 

Mérito, de Negligência das Partes, de Pronúncia, de Impronúncia, de 

Inépcia da Denúncia, de Perempção, de Perdão, de Renúncia, de Morte 

do Agente, de Homologação de Transação Penal ou Composição Civil e 

de Abandono do Autor.  

Ainda de acordo com a Corregedoria-Geral do TJPE, a base 

de dados permite extrair manualmente estatísticas sobre, por exemplo, 

a quantidade de sentenças homologatórias ou extintivas e ainda sobre 

recursos. Contudo, não haveria a produção de relatórios estruturados 

sobre essas informações, em virtude de não haver demanda por tais 

dados. 

Segundo o Departamento de Informática do TJPE, em 

agosto de 2003, calculava-se que o número total de processos em 

andamento no Estado fosse de 1.282.222. Depois, o mesmo 

departamento informou haver no primeiro grau apenas  

48.686 processos em andamento: 17.308 processos em andamento nas 

comarcas do primeiro grau não informatizadas e 31.378 processos em 

andamento nas comarcas do primeiro grau informatizadas.85  

Foi possível saber apenas a quantidade de processos 

distribuídos e julgados no primeiro grau e em grau de recurso nos anos 

de 2002 e 2003, conforme as tabelas a seguir. 

 
 

                                                 
85 Os primeiros dados foram fornecidos durante a visita ao TJPE realizada em maio de 2004, e 
os segundos, que seriam as informações atualizadas, foram enviados à equipe já no mês de 
junho de 2004. 
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Tabela – Processos distribuídos 
2002-2003 

Exercício Primeiro grau Segundo grau 
2002 201.571 13.119 
2003  153.985 15.792 
Total 355.556 28.911 

Fonte: Relatório de Gestão 2002-2003, TJPE. 

 
Tabela – Processos julgados  

2002-2003 
Exercício Primeiro grau Segundo grau 

2002 119.380 9.522 
2003 89.506 12.099 
Total 208.886 21.621 
Fonte: Relatório de Gestão 2002-2003, TJPE. 

Nota-se que, de um ano a outro, é possível observar certa 

regularidade com relação à quantidade de processos distribuídos, tanto 

no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. Por outro lado, 

enquanto a quantidade de processos julgados caiu consideravelmente 

no primeiro grau entre 2002 e 2003, no segundo grau houve um 

relativo crescimento na quantidade de processos sentenciados no 

mesmo período. 

Quanto às atividades do Conselho da Magistratura, órgão 

responsável pelo julgamento de processos que envolvam magistrados, 

entre 2002 e 2003 foram distribuídos 213 processos e 287 foram 

julgados. Quanto às penalidades aplicadas, pode-se verificar que, no 

mesmo período, 2 magistrados receberam apenas uma "advertência",  

11 receberam uma "censura" e 3 tiveram seus processos encaminhados 

à Corte Especial.86 

As tabelas a seguir demonstram a produtividade, em 

matéria cível e criminal, de cada um dos desembargadores do tribunal. 

O período observado compreende 1º de novembro a 30 de novembro de 

2003, ou seja, representa uma amostra mensal de trabalho dos 

magistrados.  

Nesse período, foram recebidos 1.876 processos relativos à 

área criminal, dos quais 299 receberam decisão terminativa, 324 

                                                 
86 Fonte: Relatório de Gestão 2002-2003, TJPE. 
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receberam decisão interlocutória e 1.003 foram encerrados por meio de 

acórdãos, de modo que, do total recebido, o tribunal julgou 1.656 

processos. Com relação à área cível, os desembargadores receberam 

somente 78 processos, dos quais 6 foram sentenciados por decisão 

terminativa, 12 por meio de decisão interlocutória e 43 exauriram-se em 

acórdãos. A competência cível do tribunal deu termo, nesse mês, a 25 

processos dos 78 recebidos. 

Tabela – Movimento processual, área criminal 
 1º de novembro a 30 de novembro de 2003  

Recebidos 1.876 
Julgados com decisão terminativa 299 
Julgados com decisão interlocutória* 324 
Julgados por acórdãos 1.003 
Total de processos julgados no período 1.656 

*“Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo,  
resolve questão incidente” (art. 162, § 2º, Código de Processo Civil). 

Fonte: Relatório de Gestão 2002-2003, TJPE. 
 

Tabela – Movimento processual, área cível 
1º de novembro a 30 de novembro de 2003 

Recebidos 78 
Julgados com decisão terminativa 6 
Julgados com decisão interlocutória* 12 
Julgados por acórdãos 43 
Total de processos julgados no 
período 

25 

*“Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo,  
resolve questão incidente” (art. 162, § 2º, Código de Processo Civil). 

Fonte: Relatório de Gestão 2002-2003, TJPE. 
 

Orçamento 

 

A totalização da previsão orçamentária para 2004 é de  

R$ 382.902.233,00. Desse montante, R$ 261.154.925,00 estão 

comprometidos com a folha de pagamentos, ou seja, cerca de 68,2%.  

Quanto aos cargos vagos para servidores, há disponíveis 68 vagas para 

o corrente ano, cujos vencimentos estima-se totalizarem R$ 75.469,02. 

Para magistrados, há 59 vagas a serem preenchidas neste ano a um 

custo de R$ 623.289,24.87 

A participação do TJPE no orçamento geral do Estado de 

Pernambuco, no período de 2000 a 2003, ocorreu da seguinte forma:  
                                                 
87 Fonte: Plano Plurianual 2004-2007. 
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Tabela – Participação dos Poderes e órgão de governo no orçamento estadual 

2000-2003 
Órgãos Orçamento 2000 % Orçamento % Orçamento % Orçamento % 
Governo do Estado 5.295.186.800 92,40 6.276.758.500 93,27 7.756.921.600 100,00 7.734.374.400 100,00 
Tribunal de Justiça 220.870.200 3,85 235.234.000 3,50 7.258.339.900 93,50 7.170.921.400 92,71 
Ministério Público 70.749.800 1,23 76.232.000 1,13 253.375.000 3,27 290.703.000 3,76 
Assembléia Legislativa 86.015.900 1,50 83.012.000 1,23 88.487.200 1,14 95.470.000 1,23 
Tribunal de Contas 57.759.100 1,01 58.123.000 0,86 88.475.500 1,14 100.400.000 1,30 
Total 5.730.581.800 100,00 6.729.359.500 100,00 68.244.000 0,88 76.880.000 0,99 

Fonte: Plano Plurianual 2004-2007. 
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Nota-se que o valor repassado ao TJPE manteve entre 2000 

e 2003 uma certa regularidade, variando entre 3,85% e 3,27% do 

orçamento geral do Estado.  

Daquilo que foi repassado à instituição, foram efetivamente 

utilizadas as seguintes porcentagens entre 2000 e 2004:  

 
Tabela – Porcentual efetivamente empregado pelo TJPE dos montantes 

repassados do orçamento estadual88   
2000-2004 

Ano % 
2004* 19,13 
2003 98,83 
2002 98,49 
2001 93,65 
2000 88,02 

*Até maio de 2004. 

 

Quanto ao porcentual do orçamento do TJPE destinado à 

folha de pagamentos em geral, isto é, referente aos vencimentos de 

magistrados, servidores e funcionários, nela é possível verificar que a 

previsão para gastos com pagamentos em 2004 é a maior desde o ano 

de 2000. 

 
Tabela – Porcentagem do orçamento do TJPE destinada à folha de pagamentos 

2000-2004 
 

 

Quanto ao porcentual da folha de pagamentos destinado a 

magistrados e servidores do Poder Judiciário entre 2000 e 2003,  

pode-se observar que, se em 2004 foi atingido um equilíbrio entre os 

gastos com magistrados e os com servidores, os gastos com 

funcionários já chegaram a 62,21% do total de gastos do TJPE com a 

folha de pagamentos.  

                                                 
88 Fonte: SIAFEM/Leis Orçamentárias Anuais. 

Ano % 
2004 78,88
2003 76,54
2002 78,60
2001 73,25
2000 69,99
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Tabela – Comprometimento da folha de pagamentos89 

2000-2004 

Ano 
Magistrados 

(Desembargadores e 
Juízes) (%) 

Servidores (%) 

2004* 48,26 51,74
2003 40,65 59,35
2002 39,67 60,33
2001 37,79 62,21
2000 42,20 57,80
*Dados de maio de 2004. 

 

2. Ministério Público  

 
Os principais Departamentos Administrativos do Ministério 

Público de Pernambuco são: a Procuradoria-Geral de Justiça, a 

Subprocuradoria-Geral de Justiça, a Corregedoria-Geral, a Procuradoria 

em Matéria Cível, a Procuradoria em Matéria Criminal, a Escola 

Superior do Ministério Público e a Secretaria-Geral.  

Quanto ao Conselho Superior do Ministério Público: “O 

Conselho Superior do Ministério Público é composto do  

procurador-geral de Justiça, que o preside, do corregedor-geral do 

Ministério Público e de seis procuradores de Justiça, eleitos pelos 

integrantes da carreira. Compete ao Conselho indicar ao  

procurador-geral, em lista tríplice, os candidatos à promoção ou 

remoção, por merecimento, e também a lista de promotores que 

substituirão os procuradores, por convocação. Também é de 

competência do Conselho a determinação de disponibilidade ou 

remoção compulsória de membros, aprovação do quadro de antigüidade 

da instituição, sugestão de recomendações ao procurador-geral para os 

órgãos do Ministério Público e autorização de afastamento de 

promotores e procuradores”.90 

Com relação à Escola Superior do Ministério Público de 

Pernambuco: “Previsto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 

                                                 
89 Fonte: DRH/TJPE. 
90 Fonte: Site do MPPE (www.mppe.gov.br). 
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(...) é órgão auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça destinado a 

realizar o aprimoramento profissional e cultural dos membros da 

instituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor 

execução de serviços e a racionalização de recursos materiais por meio 

de cursos, simpósios, congressos, treinamentos, pesquisas, estudos e 

publicações. A sua clientela está segmentada da seguinte forma: 

prioritariamente, os membros do Ministério Público; servidores; 

estagiários do Ministério Público; membros de outras instituições cujas 

atividades estejam relacionadas às atividades do Ministério Público”.91 

No tocante ao Colégio de Procuradores de Justiça: “O 

Colégio de Procuradores de Justiça é composto de todos os 

procuradores de Justiça. A ele compete opinar sobre matérias relativas 

à autonomia do Ministério Público e outras de interesse da instituição. 

Também cabe ao Colégio propor ao procurador-geral de Justiça a 

criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e 

providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. 

Outra atribuição do Colégio é a aprovação da proposta orçamentária 

anual do Ministério Público e a apresentação de propostas à Assembléia 

Legislativa de destituição do procurador-geral de Justiça. A eleição do 

corregedor-geral do Ministério Público também compete ao Colégio de 

Procuradores, que pode destituí-lo em caso de abuso de poder e outras 

condutas previstas em lei. O Colégio é o fiscal da instituição, 

recomendando a instauração de inquéritos administrativos ao 

corregedor-geral contra membros do Ministério Público. Cabe ainda ao 

Colégio o ajuizamento de recursos de membros da instituição, a decisão 

sobre pedidos de revisão de procedimento disciplinar e a deliberação 

sobre o ajuizamento de ações contra promotores e procuradores”.92  

Já com relação à Corregedoria-Geral do Ministério Público, 

informa-se: “A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 

orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos 

membros da instituição. A ela cabe realizar correições e inspeções, 
                                                 
91 Fonte: Site do MPPE (www.mppe.gov.br). 
92 Fonte: Site do MPPE (www.mppe.gov.br). 
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remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça, 

além de propor ao Conselho Superior do Ministério Público o  

não-vitaliciamento de membros do Ministério Público. Na primeira 

quinzena de fevereiro, o corregedor-geral deve apresentar ao 

procurador-geral de Justiça o relatório com os dados estatísticos sobre 

as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao 

ano anterior”. 

Além da usual organização por comarcas, as quais somam 

140 em 180 municípios, o modelo administrativo do MPPE também é 

marcado por uma divisão territorial do Estado com base em critérios 

geográficos, de modo que se configuram as "circunscrições ministeriais". 

Há 14 circunscrições ministeriais, ou seja, conjuntos de comarcas nos 

quais se encontram diferentes entrâncias.  

Já a estrutura organizacional desse Ministério Público 

parece bastante influenciada pela divisão funcional estabelecida pelos 

chamados Centros de Apoio, uma vez que nove deles foram 

desenvolvidos e atuam nas seguintes áreas: 

1. Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Acidentes 

de Trabalho;  

2. Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais; 

3. Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes de Natureza 

Tributária;  

4. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa 

da Cidadania;  

5. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa 

do Consumidor; 

6. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e 

Juventude; 

7. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Meio 

Ambiente; 
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8. Centro de Apoio Operacional de Defesa das Fundações e Entidades 

de Interesse Social; 

9. Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e 

Social. 

Na capital do Estado, que constitui a terceira entrância do 

MPPE, todos os procuradores e promotores foram reunidos em uma 

única procuradoria e não desempenham funções exclusivas. Segundo o 

secretário-geral do MPPE, a medida foi tomada para aprimorar o 

desempenho e intensificar a comunicação entre os promotores. Na 

primeira e na segunda entrâncias, há, respectivamente, 86 e 50 

promotorias, conforme demonstra a tabela a seguir. 

 
Tabela – Número de promotorias e promotores por entrância no MPPE 

2004 
Terceira Entrância 1 promotoria 140 promotores 
Segunda Entrância 50 promotorias 190 promotores 
Primeira Entrância 86 promotorias 115 promotores 
Total 137 promotorias 445 promotores 

Fonte: Secretaria-Geral do MPPE. 

 

Dentre os 140 promotores da capital, 31 atuam na área 

cível, 37 na área criminal, 30 na defesa da cidadania e 42 são 

substitutos.  

 
Tabela – Número de promotores na capital por área de atuação 

2004 
Área de Atuação Número de Promotores 

Área Cível 31 
Área Criminal 37 
Defesa da Cidadania 30 
Promotores Substitutos 42 
Total 140 
Fonte: Secretaria-Geral do MPPE. 

 

O Ministério Público de Pernambuco conta, portanto, com 

865 integrantes, dos quais 445 são promotores, 33 são procuradores e 

387 são servidores (176 pessoas pertencentes ao quadro permanente e 

43 ao quadro suplementar, 4 cargos comissionados e 164 servidores à 
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disposição).93 São apresentadas a seguir duas tabelas: uma referente às 

Promotorias de Justiça e outra relativa às Procuradorias de Justiça.  

 

Tabela – Número de cargos existentes e ocupados  
nas Promotorias de Justiça 

2004 
Promotorias Cargos Preenchidos 

Promotoria de Justiça Cível 64 64 
Promotoria de Justiça Criminal 76 76 
Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 58 58 
Promotoria de Justiça Substituta 72 72 
Promotorias de Justiça sem especialização 175 175 
Total 445 445 
Fonte: Secretaria-Geral do MPPE. 

 
 

Tabela – Número de cargos existentes e  
ocupados nas Procuradorias de Justiça 

2004 
Procuradorias Cargos Preenchidos 

Procuradoria de Justiça Cível 18 18 
Procuradoria de Justiça Criminal 15 15 
Procuradoria de Justiça de Defesa da Cidadania 06 00 
Total 39 33 

Fonte: Secretaria-Geral do MPPE. 

 

Nota-se, nas tabelas acima, que, enquanto nas Promotorias 

de Justiça todos os cargos estão ocupados, há seis cargos disponíveis 

na Procuradoria de Defesa da Cidadania, ou seja, essa procuradoria 

não existe na prática, mas está em via de ser constituída, uma vez que 

os cargos já foram criados, há recursos orçamentários previstos e eles 

serão em breve preenchidos por meio de concurso público. Esses 

promotores deverão ser responsáveis pela proposição e pelos recursos 

nas ações civis públicas. 

Por fim, é apresentada a tabela com a evolução do quadro 

de pessoal – membros e servidores – do MPPE nos últimos seis anos. 

 

 

 

 
                                                 
93 Fonte: Secretaria-Geral do MPPE. 
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Tabela – Evolução no quadro de pessoal do MPPE (membros e servidores) 
1999-2004 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Membros 289 320 312 306 301 337 
Servidores 195 320 395 429 438 443 
Total 484 640 707 735 739 780 

Fonte: Secretaria-Geral do MPPE. 

 
Sistema de Dados 

 

Na visita realizada em maio de 2004, o Ministério Público de 

Pernambuco reconheceu que a instituição não conta com um sistema 

estatístico permanente e capaz de gerar de forma automática 

informações sobre determinada área de atuação, considerando-se 

variáveis que influenciem diretamente a administração das atividades 

da instituição. Apenas são desenvolvidas estatísticas para questões 

específicas, como o acompanhamento processual, ou então são 

recolhidas manualmente para atender a requerimentos isolados. Ainda 

que reconheça não existir um sistema integrado de estatística, o MPPE 

diz utilizar indiretamente as informações coletadas no processo de 

planejamento institucional.94   

Assim, automatiza-se anualmente, desde 2002, o chamado 

Relatório de Atividades Funcionais (RAF).  Essa atividade é desenvolvida 

pela Secretaria-Geral em conjunto com a Diretoria de Informática, que 

elaborou o RAF, sob orientação da Corregedoria-Geral. As demandas 

estatísticas são elaboradas pela Assessoria de Planejamento e pelos 

Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça. 

Embora exista há dois meses, já é possível aos promotores 

alimentar os modelos do RAF pela intranet, em que se encontram os 

relatórios consolidados de 2002 e 2003. Contudo, a maioria dos 

promotores do Estado ainda os remete à corregedoria preenchidos 

manualmente. 

                                                 
94 Fonte: Secretaria-Geral do MPPE. 
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A remuneração dos promotores é vinculada ao envio mensal 

de relatórios parciais, de modo que sejam alcançadas então todas as 

comarcas do Estado.   

Quanto à movimentação de inquéritos policiais, no período 

de 2002 a 2003, é possível verificar, de acordo com a tabela a seguir, 

que houve um crescimento de inquéritos policiais distribuídos e que o 

número de inquéritos que retornaram às delegacias acompanhou esse 

crescimento.  

 

Tabela – Movimentação dos inquéritos policiais 
2002-2003 

2002 2003 
Distribuídos 12.880 13.002 
Redistribuídos 1.034 608 
Baixados à delegacia 2.417 2.833 
Remetidos ao procurador-geral 30 26 

Fonte: Secretaria-Geral do MPPE. 

 

A tabela a seguir permite concluir que, de todos os 

inquéritos policiais distribuídos em 2002, o MPPE denunciou 79,10% ao 

Judiciário; já em 2003, foram oferecidas denúncias de 78,22% de todos 

os inquéritos distribuídos. 

 
Tabela – Inquéritos policiais distribuídos e denúncias oferecidas  

2002-2003 
Número de inquéritos policiais 

distribuídos Denúncias oferecidas 
2002 2003 2002 2003 

12.880 13.002 10.189 10.171
Fonte: Secretaria-Geral do MPPE. 

 

Os crimes mais denunciados pelo Ministério Público e os 

que mais acumulam processos no Judiciário são apresentados nas 

tabelas a seguir. 

 

Tabela – Denúncias oferecidas por crime, Juízo Criminal Comum 
2002-2003 

Crime/Ano 2002 2003 
Homicídio 2.193 2.068 
Lesão Corporal 494 562 
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Roubo 1.248 1.496 
Furto 1.171 1.486 
Crimes Culposos 136 81 
Estupro 290 236 
Atentado Violento ao Pudor 276 277 
Crimes Ambientais 88 50 
Crimes contra Ordem Tributária 138 77 
Tóxicos 711 677 
Imprensa 15 5 
Crimes Eleitorais 71 14 
Trânsito 561 501 
Crimes contra Menores 59 63 
Crimes de Responsabilidade 35 14 
Outros 2.593 2.534 
Total 10.079 10.141 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

Tabela – Processos em andamento por crime, Juízo Criminal Comum 
Crime/Ano 2002 2003 
Homicídio 4.726 4.454 
Lesão Corporal 610 546 
Roubo 978 397 
Furto 937 639 
Crimes Culposos 153 75 
Estupro 553 194 
Atentado Violento ao Pudor 481 80 
Crimes Ambientais 81 709 
Crimes contra Ordem Tributária 16 11 
Tóxicos 779 271 
Imprensa - - 
Crimes Eleitorais 8 30 
Trânsito 520 214 
Crimes contra Menores 78 49 
Crimes de Responsabilidade 458 6 
Outros 7.443 3.180 
Total 17.821 10.855 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

Nota-se que em 2002 foram distribuídos 12.280 inquéritos, 

dos quais 10.079 foram revertidos em denúncias ao Judiciário. Em 

2003, 13.002 inquéritos foram distribuídos e 10.141 denúncias foram 

oferecidas.  

Observa-se ainda que a quantidade de variáveis utilizada 

pela instituição, a fim de classificar os crimes de acordo com sua 

natureza, é relativamente pequena quando comparada à dos demais 

Ministérios Públicos. Isso faz com que seja classificado como "outros" 

um número bem elevado de delitos. 
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Situação peculiar é a da tramitação processual de crimes 

denunciados pelo MPPE, praticados por agentes públicos.  

 

Tabela – Denúncias oferecidas por crimes praticados por agentes públicos, 
Juízo Criminal Comum 

2002-2003 
Crime/Ano 2002 2003 
Crimes de Responsabilidade 5 5 
Crimes do Código Penal 1 3 
Entorpecentes 13 1 
Licitações - 2 
Imprensa - - 
Crimes Ambientais 3 - 
Crimes Eleitorais 2 1 
Crimes contra Ordem Tributária 52 12 
Outros 13 6 
Total 110 30 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
 
 

Tabela – Processos em andamento por crimes praticados por agentes públicos,  
Juízo Criminal Comum95 

2002-2003 
Crime/Ano 2002 2003 
Crimes de Responsabilidade 2 2 
Crimes do Código Penal - - 
Entorpecentes - - 
Licitações - - 
Imprensa - - 
Crimes Ambientais 1 - 
Crimes Eleitorais - 1 
Crimes contra Ordem Tributária - - 
Outros 1 - 
Total 4 3 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
 

Nota-se que em 2002 o Ministério Público, de acordo com o 

Relatório de Atividades Funcionais, ofereceu 110 denúncias contra 

agentes públicos – a maior parte relativa a crimes contra a ordem 

tributária e a entorpecentes. Porém, quanto ao número de processos em 

andamento no TJPE sobre o crime do mesmo tipo, há, ainda de acordo 

com os RAFs do MPPE, somente quatro processos. Talvez esse 

diagnóstico explique o forte declínio no número de denúncias oferecidas 

em 2003. 

                                                 
95 Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
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Com os dados disponibilizados pelo MPPE, é possível ainda 

verificar e comparar a quantidade de audiências designadas e 

realizadas no Juízo Criminal Comum e no Juizado Especial Criminal, 

conforme a tabela a seguir: 

 
Tabela – Audiências no Juízo Criminal Comum e no Juizado Especial Criminal 

2002-2003 
 Audiências Designadas Audiências Realizadas 

Ano 2002 2003 2002 2003 
Juízo Criminal Comum 37.768 41.228 27.913 32.543 
Juizado Especial Criminal 12.377 18.583 10.118 15.016 
Total 50.145 59.811 38.058 47.559 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

De todas as audiências designadas entre 2002 e 2003 no 

Juízo Criminal Comum – 116.805 audiências – 51,75% foram 

realizadas, o que corresponde a 60.456 audiências realizadas.  

Já no Juizado Especial Criminal, verifica-se que, de todas 

as audiências designadas entre 2002 e 2003 – 30.960 audiências – 

81,18% foram realizadas, o que significa 25.134 audiências realizadas.  

Esses indicativos demonstram uma produtividade 

consideravelmente maior dos Juizados Especiais Criminais em relação 

ao Juízo Criminal Comum. 

Com relação às audiências no Juízo Cível, é possível 

observar índices de produtividade bastante acima dos verificados no 

Juízo Criminal Comum e relativamente próximos daqueles alcançados 

pelo Juizado Especial Criminal. 

 

Tabela – Audiências, Juízo Cível  
2002-2003 

Designadas Realizadas % de efetivação 
2002 2003 2002 2003 2002 2003 

48.949 53.385 40.651 41.314 83 77,38
Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

Quanto ao número de recursos interpostos pelo MPPE em 
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2002 e 2003, com relação ao número de processos em andamento nesse 

período, tanto no Juízo Criminal Comum quanto no Juízo Cível, é 

possível observar, de acordo com as tabelas a seguir, que: a) a 

instituição recorreu proporcionalmente mais no Juízo Criminal que no 

Juízo Cível entre 2002 e 2003; b) as variáveis utilizadas para 

classificação dos recursos, em ambos os juízos, são reduzidas a 

somente duas espécies (agravo e apelação), de modo que se concentram 

muitas espécies recursais entre os recursos não qualificados (32,85% 

no Juízo Criminal Comum e 24,4% no Juízo Cível são classificados 

apenas como "outros" recursos); c) entre 2002 e 2003, o MPPE utilizou 

apelações com uma freqüência bem maior que outras espécies de 

recursos, seja no Juízo Criminal Comum, seja no Juízo Cível. 

 
Tabela – Recursos, Juízo Criminal Comum 

2002-2003 
Ano Processos em andamento Recursos interpostos % 
2002 17.821 1.016 6,07 
2003 10.855 984 9,06 
Total 28.676 2.000 6,97 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
 

No caso do Juízo Criminal Comum, 64,6% dos recursos 

interpostos entre 2002 e 2003 foram apelações, enquanto somente 

2,55% foram agravos. No caso do Juízo Cível, 29,3% dos recursos foram 

agravos, enquanto 46,3% foram apelações, no mesmo período. 

 
Tabela – Recursos, Juízo Cível 

2002-2003 
Ano Processos em andamento Recursos interpostos % 
2002 14.006 416 2,97 
2003 7.660 551 7,20 
Total 21.666 967 4,46 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
 

Tabela – Recursos, Juízo Criminal Comum, por natureza 
2002-2003 

Tipos de Recursos 2002 2003 
Agravo 22 29 
Apelação 626 666 
Outros 336 321 
Total 984 1.016 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
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Tabela – Recursos, Juízo Cível, por natureza 
2002-2003 

Tipos de Recursos 2002 2003 
Agravo 140 143 
Apelação  233 215 
Outros 43 193 
Total 416 551 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

Na tabela a seguir, é possível, de alguma forma, verificar 

como o MPPE acionou o Poder Judiciário e como este reagiu, de acordo 

com a natureza das demandas na área cível entre 2002 e 2003. 

 

Tabela – Movimentação processual das ações propostas pelo MPPE, área 
cível, por natureza 

Petições iniciais Processos em 
andamento 

 2002 2003 2002 2003 
Alimentos 667 559 515 369
Investigação de 
paternidade 1.317 899 420 325
Interdição 211 174 213 113
Acidentes de trabalho 3 29 16 19
Destituição de pátrio 
poder 164 115 42 46
Outras 1.030 1.472 12.858 6.853
Total 3.228 3.133 14.022 7.679

 

Nota-se, novamente, que o número de variáveis utilizadas 

pelo MPPE para classificação das demandas pela natureza das ações é 

bastante reduzido também nessa área de atuação. Também é possível 

extrair da tabela que casos como investigação de paternidade são 

rapidamente sentenciados pelo Judiciário, uma vez que, embora o 

número de petições iniciais seja muito elevado, não se acumulam 

processos sobre esse assunto. Por outro lado, ações como as referentes 

a acidentes de trabalho e destituição de pátrio poder parecem estar se 

avolumando no Poder Judiciário, dado que no período analisado a 

velocidade com que são iniciados processos sobre esses assuntos tem 

sido muito maior que aquela com que o Judiciário os têm sentenciado.  

Com relação à modalidade das ações cíveis que buscam 
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reparar danos, elas são classificadas pelo MPPE de acordo com as 

seguintes variáveis: ação reparatória de danos advindos de erro médico, 

de violência policial, de delitos de imprensa, de racismo ou de outros 

delitos. Contudo, o MPPE não participou de nenhuma dessas ações 

reparatórias de danos entre 2002 e 2003. 

Compete também ao Ministério Público intervir em conflitos 

judiciais que envolvam crianças e adolescentes, ou seja, que digam 

respeito à matéria da infância e juventude.  

O Ministério Público atua também nos processos judiciais 

que envolvam menores infratores. De acordo com a tabela a seguir, em 

2003 houve um decréscimo de 36%, com relação ao ano anterior, na 

quantidade de processos distribuídos sobre atos infracionais de 

menores. Por outro lado, as medidas socioeducativas aplicadas a esses 

menores infratores passaram a ser mais severas de um ano para outro: 

o número de internações, que chega a corresponder a um quarto de 

todas as medidas aplicadas entre 2002 e 2003, cresceu 71% entre 2002 

e 2003.  

Tabela – Movimentação processual, atos infracionais praticados por menores 
2002-2003 

 2002 2003 
Processos distribuídos 6.112 2.206 
Processos arquivados 367 578 
Procedimentos em 
andamento 

3.854 3.475 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
 
 

Tabela – Medidas socioeducativas aplicadas a menores infratores 
2002-2003 

 2002 2003 
Internação 365 510 
Semiliberdade 93 79 
Liberdade assistida 267 320 
Prestação de serviços à comunidade 412 332 
Reparação de danos 6 6 
Advertência 248 176 
Total 1.391 1.423 
Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
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O MPPE deve ainda participar dos processos em que, por 

razões como maus-tratos, abandono ou interdição dos responsáveis, os 

menores são postos em famílias substitutas.  

Originalmente, os pais possuem o pátrio poder sobre seus 

filhos. Entretanto, ocorrendo uma das hipóteses previstas em lei, podem 

ser retirados a guarda, a tutela ou o próprio pátrio poder dos pais ou 

responsáveis. Por guarda compreende-se a prerrogativa de permanecer 

com o filho e dele cuidar, exercendo integralmente os deveres e direitos 

que se atribuem ao que detém o pátrio poder, enquanto que por tutela 

entende-se o dever de fazer as vezes dos pais, provisoriamente, quando 

estes por algum motivo estiverem impossibilitados para o exercício do 

pátrio poder. A tabela a seguir apresenta a atuação do MPPE nessa 

área, e pode-se observar um claro decréscimo em todas as questões 

entre 2002 e 2003. 

 
Tabela – Colocação de menores em família substituta 

2002-2003 
 2002 2003 
Perda da guarda 1.124 530 
Perda da tutela 358 338 
Adoção 601 465 
Destituição do pátrio poder 288 165 
Total 2.371 1.498 
Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

  

De acordo com o artigo 66 do Código Civil, o MP deve 

acompanhar as atividades das fundações situadas no Estado. Nesse 

sentido, o MPPE atua na análise de estatutos e de prestações de contas.  

 

Tabela – Controle das fundações 
2002-2003 

 2002 2003 
Análise de estatutos 63 35 
Análise de prestações de contas 88 66 
Petições iniciais ajuizadas 29 6 
Processos em andamento 10.471 2.206 

 Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
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De acordo com a tabela “Controle das fundações”, a 

quantidade de realizações, nessa área, sofreu um considerável 

decréscimo, mas principalmente o número de processos em andamento 

caiu vertiginosamente de um ano para o outro, cerca de 39%. Isso 

significa que o Judiciário conseguiu solucionar uma grande quantidade 

de processos envolvendo o MPPE e as fundações do Estado, que se 

encontravam represados. Talvez a própria diminuição na quantidade de 

procedimentos realizados em 2003 pelo MPPE seja um indicativo do 

significativo avanço na equalização das demandas envolvendo as 

fundações do Estado, ocorrido entre 2002 e 2003. 

Outro campo de atuação, cuja competência é do Ministério 

Público (segundo prevê a Constituição Federal, em seu artigo 129, 

inciso VII), é o controle externo da atividade policial. Contudo, na 

maioria das vezes não se verifica efetivo esse controle nas realizações 

dos Ministérios Públicos dos Estados. Porém, o RAF do MPPE reserva 

um tópico exclusivo à apresentação de dados referentes ao controle 

externo da atividade policial, o qual será detalhadamente analisado em 

função da excepcionalidade dessa atuação no horizonte dos Ministérios 

Públicos Estaduais.  

O Ministério Público de Pernambuco considera sua 

participação nos processos criminais contra autoridades policiais, 

sejam aqueles legalmente reservados a essa classe profissional, sejam 

os tipificados no Código Penal, como parte da fiscalização das atividades 

da polícia. A tabela que segue permite concluir que a maior parte das 

denúncias oferecidas pelo MPPE nessa área, entre 2002 e 2003, dizia 

respeito a crimes previstos na legislação penal militar (38%). Na 

seqüência, os crimes mais denunciados ao Judiciário foram os previstos 

na lei penal comum (33%). Os crimes de tortura e abuso de autoridade, 

somados, significaram apenas 13% de todas as denúncias feitas pelo 

MPPE a respeito de crimes praticados por policiais nos anos de 2002 e 

2003. 

 



 
 

 

140

 
 

Tabela – Movimentação processual, crimes praticados por autoridades policiais 
2002-2003 

Crimes 
praticados por 
autoridades 

policiais 

Denúncias 
oferecidas 

Denúncias 
rejeitadas 

Processos em 
andamento Condenações Absolvições 

  2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Abuso de 
autoridade 12 8 0 0 8 9 0 12 2 0
Crimes do Código 
Penal 78 16 0 3 0 0 0 0 0
Crimes do Código 
Penal Militar 37 72 0 3 0 1 0 0 0 0
Crime de tortura 14 4 0 0 11 9 0 14 0 0
Outros crimes 15 3 0 0 13 2 0 1 0 0
Total 156 130 0 3 35 21 0 27 2 0

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

Entretanto, o mais saliente entre os dados que se seguem é 

o reduzido número de processos em tramitação em face da quantidade 

de denúncias oferecidas. Houve entre 2002 e 2003 uma quantidade 

praticamente insignificante de denúncias rejeitadas, tendo sido aceito 

pelo Judiciário um total de 283 denúncias. Por outro lado, apenas  

56 processos estiveram em tramitação no período, o que por si só já 

significa que processos criminais contra autoridades policiais 

avolumaram-se no Judiciário entre 2002 e 2003. Soma-se, contudo, o 

fato de que apenas 29 processos foram sentenciados nesses dois anos.  

Quanto ao controle da probidade das autoridades policiais, 

o Ministério Público recebeu 19 representações de improbidade em 

2003, instaurou 13 inquéritos civis e propôs uma ação civil pública. 

Entretanto, nenhum efeito, nem mesmo a perda do cargo, decorreu 

dessas ações.  

Tabela – Controle da improbidade de autoridades policiais pelo MPPE 
2002-2003 

 2002 2003 
Representações recebidas 16 19 
Inquéritos civis instaurados 9 13 
Ações civis públicas propostas 2 1 
Perda de cargo 0 0 
Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
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O MPPE realiza inspeções mensais nos estabelecimentos 

policiais e carcerários como parte de suas atividades de controle externo 

da atividade policial. Embora tenha a instituição priorizado em 2002 

inspecionar delegacias, cadeias públicas e distritos policiais, em 2003 

houve, com relação a 2002, um crescimento brutal na quantidade de 

inspeções realizadas em penitenciárias. Esse fenômeno talvez possa ser 

explicado por um quadro de instabilidade, como rebeliões, em uma ou 

mais penitenciárias. Como não é classificado especificamente cada 

estabelecimento prisional, não é possível saber se as inspeções foram 

realizadas todas num mesmo estabelecimento problemático ou se houve 

variação entre eles.  

Tabela – Inspeções em estabelecimentos policiais e carcerários 
2002-2003 

 2002 2003 
Delegacias 616 524 
Distritos policiais 121 97 
Cadeias públicas 717 469 
Casa de prisão provisória 7 2 
Penitenciárias 10 123 
Casa do albergado 2 9 
Total 1.473 1.224 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 
 

O Ministério Público deve tratar da defesa do patrimônio 

público e social sob duas perspectivas: a primeira, por meio da ação 

civil pública, visa responsabilizar qualquer pessoa, física ou jurídica, 

pública ou privada, que cause danos ao meio ambiente, ao consumidor, 

a bens de valor estético, artístico, histórico e turístico; a segunda, por 

meio da ação civil por ato de improbidade administrativa, busca punir 

os agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do 

mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública Direta, 

Indireta ou feita pelas fundações.  

O inquérito civil é o instrumento que confere poder 

investigativo aos promotores e procuradores. Segundo representante do 

Ministério Público de Pernambuco, os inquéritos policiais não são bem 

instruídos, o que dificultaria as atividades do MPPE até para o 

oferecimento da denúncia ao Judiciário. Entretanto, quando a 
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instituição utiliza sua prerrogativa investigatória, parece não conseguir 

reunir rapidamente os elementos suficientes à propositura da ação 

cabível.  

Mesmo que se subtraia a quantidade de inquéritos civis 

instaurados do número de inquéritos civis arquivados entre 2002 e 

2003, ainda assim a quantidade de inquéritos novos é alta quando 

comparada à quantidade de ações civis públicas propostas, de modo 

que se observa um volume muito grande de inquéritos propostos em 

formação. Segundo constantes declarações públicas de membros do 

Ministério Público, esse instrumento tem sido utilizado não raro antes 

como meio de coação contra seus sujeitos passivos, a fim de que 

aceitem ou cumpram termos de ajustamento de conduta, do que como 

veículo diretamente destinado à propositura de uma ação, em áreas 

como meio ambiente e defesa do consumidor. 

Entre 2002 e 2003, 1.396 inquéritos foram instaurados 

somente nas áreas de defesa do meio ambiente, do patrimônio público e 

social, dos direitos constitucionais do cidadão e do consumidor. Nesse 

período, de acordo com a tabela a seguir, somente 742 inquéritos foram 

arquivados, de modo que, efetivamente, 654 novos inquéritos foram 

instaurados. 
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Tabela – Inquéritos civis e ações civis públicas, por área de atuação 
2002-2003 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

Na área ambiental, o resultado dessa subtração é de 410 

inquéritos novos nos anos de 2002 e 2003 contra apenas 44 ações civis 

públicas propostas no mesmo período. Ademais, como se pode observar 

a seguir, entre 2002 e 2003, a maior parte das ações civis públicas 

propostas não foi precedida pela instauração de inquéritos civis prévios. 

Assim ocorreu nos casos de aterros em áreas de preservação ou de 

loteamentos urbanos irregulares. Esse fenômeno pode ser mais um 

indicativo de que os inquéritos civis não têm sido utilizados para 

instruir diretamente as ações civis públicas, mas para servir como meio 

de coação contra aqueles a que se destinam. 

A mesma situação pode ser observada na área dos direitos 

difusos e coletivos, embora menos intensa, já que a subtração dos 

inquéritos arquivados dos inquéritos instaurados resulta em 132 novos 

inquéritos em andamento, conforme demonstra a tabela a seguir. 

 
 

Meio ambiente Inquéritos civis 
instaurados 

Ações civis 
públicas propostas 

 2002 2003 2002 2003 
Poluição sonora 5 0 5 4
Recursos hídricos 18 16 0 0
Saneamento básico 11 9 0 1
Poluição industrial sem licença 10 21 3 12
Poluição industrial com licença 16 21 0 0
Depósito irregular de lixo a céu aberto 60 46 0 2
Aterro em área de preservação 0 0 0 11
Criação irregular de animais em área urbana 1 0 0 0
Extração irregular de minérios  0 0 1 1
Loteamentos urbanos irregulares 0 0 1 1
Patrimônio histórico cultural 7 15 0 0
Preservação da fauna 0 0 0 0
Preservação da flora 31 102 1 0
Preservação dos mares 7 10  0
Outros assuntos 27 22 1 0
Total 193 262 12 32



 
 

 

144

 
 
 

Tabela – Atuação do MPPE na defesa de direitos difusos  
e coletivos dos consumidores 

2002-2003 
Procedimento/Ano 2002 2003 Total 
Inquéritos civis instaurados 167 145 312 
Ações civis públicas propostas 25 26 51 
Execução de sentenças 0 3 3 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

Já na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, 

expressos na tabela a seguir, a situação se inverte: houve mais 

inquéritos arquivados que inquéritos instaurados entre 2002 e 2003. 

Talvez esse fenômeno seja explicado pelo fato de que nenhuma sentença 

foi executada nesse período.  

  

Tabela – Atuação do MPPE na defesa dos direitos constitucionais do cidadão 
2002-2003 

Direitos 
Constitucionais do 

Cidadão 

Inquéritos civis 
instaurados 

Ações civis 
públicas 

propostas 

Sentenças 
executadas 

Área/Ano 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Saúde 20 22 3 3 0 0 
Educação 5 5 0 2 0 0 
Habitação 46 29 3 1 0 0 
Transporte coletivo 2 0 3 0 0 0 
Segurança 16 13 1 0 0 0 
Outros assuntos 6 17 3 0 0 0 
Total 95 86 13 6 0 0 

Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

Contudo, novamente se repete a tendência à concentração 

de inquéritos civis quando se verifica a atuação do MPPE na defesa do 

patrimônio público e social entre 2002 e 2003. Nesse caso, a execução 

de acordos de conduta pode ser mais difícil, uma vez que o dano já 

ocorreu e talvez isso explique o fato de que a quantidade de ações civis 

públicas propostas é elevada nessa área. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

145

Tabela – Atuação do MPPE na defesa do patrimônio público e social 
2002-2003 

Ação civil pública –  
Lei nº 7.347/85 2002 2003 Total 

Inquéritos civis instaurados 66 120 186 
Ações civis públicas propostas 29 40 69 
Penalidades aplicadas 0 5 5 
Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

A atuação da instituição no combate à improbidade 

administrativa é normalmente considerada a área em que menos é 

possível utilizar o inquérito civil como instrumento de pressão para uma 

adequação de conduta.  

Ademais, embora não seja ampla a diferença encontrada 

nessa área entre o número de inquéritos instaurados e o de ações civis 

propostas, o resultado da diferença entre os inquéritos instaurados e os 

arquivados nessa área entre 2002 e 2003 – 166 novos inquéritos em 

tramitação – vai ao encontro da hipótese de que se avolumam muitos 

inquéritos no MPPE. 

 

Tabela – Atuação do MPPE na improbidade administrativa 
2002-2003 

Ação civil por ato de improbidade 
administrativa – Lei nº 8.429/92 2002 2003 Total 

Inquéritos civis instaurados 126 127 253 
Ações civis públicas propostas 89 49 138 
Penalidades aplicadas 11 5 16 
Fonte: Relatórios de Atividades Funcionais do MPPE de 2002 e de 2003. 

 

Na área eleitoral, com relação à atuação do MPPE entre 

2002 e 2003, não foi observada nenhuma intervenção para impugnar 

algum procedimento eleitoral ou requerer posicionamento jurisdicional 

a respeito. 
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Orçamento 

 

Quanto aos dados orçamentários do MPPE, é apresentado 

inicialmente o quadro a seguir, com os orçamentos de 2002, 2003 e, 

mais especificamente, de 2004.  

 
Quadro – Orçamento 2004 – PROPOSTO x APROVADO96 

2002-2003 

CATEGORIA Aprovado – 
2002 

Aprovado – 
2003 

Proposto – 
2004 

Realinhado – 
2004 Cortes – 2004 

1.Despesas Correntes 83.273.200,00 92.270.500,00 113.959.000,00 104.323.500,00 9.635.500,00 
1.1. Despesas de 
Pessoal 

77.627.200,00 85.548.200,00 103.386.000,00 96.929.000,00 6.457.000,00 

1.2. Outras Despesas 
Correntes 

5.646.000,00 6.722.300,00 10.573.000,00 7.394.500,00 3.178.500,00 

2. Despesas de 
Capital 

886.000,00 1.929.500,00 8.377.000,00 2.122.500,00 6.254.500,00 

TOTAL 84.159.200,00 94.200.000,00 122.336.000,00 106.446.000,00 15.890.000,00 
 

   

As despesas do MPPE com folha de pagamentos podem ser 

observadas na tabela a seguir: 

 

                                                 
96 Fonte: Secretaria-Geral do MPPE. 
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Quadro – Despesa do MPPE com a folha de pagamentos de ativos, inativos e pensionistas; total geral da despesa; porcentual  
da folha de pagamentos na despesa total do MPPE97 

 
 

Ativos 

Membros Servidores Soma 

Ano Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % 

Despesa com 
inativos e 

pensionistas Total Geral 

  
% na 

despesa 
realizada 

1999 289 30.796.836,11 89,82 195 3.489.633,25 10,18 484 34.286.469,36 100 23.053.666,31 57.340.135,67 93,64
2000 320 35.321.467,22  90,53 320 3.696.544,54 9,47 640 39.018.011,76 100 24.927.589,59 63.945.601,35 92,52
2001 312 39.494.236,85 89,43 395 4.667.731,12 10,57 707 44.161.994,97 100 29.599.374,23 73.761.369,20 92,10
2002 306 44.005.699,05 89,89 429 4.949.920,40 10,11 735 48.955.619,45 100 36.407.667,71 85.363.287,16 91,05
2003 301 44.792.699,66 88,93 438 5.573.026,85 11,07 739 50.365.726,51 100 32.147.809,42 82.513.535,93 87,68
2004 337 56.085.199,00 84,82 443 10.124.301,00 15,29 780 66.209.500,00 100 30.719.500,00 96.929.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Fonte: Secretaria-Geral do MPPE/Departamento de Finanças do MPPE. 
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Nota-se que entre 2000 e 2004 o porcentual da folha de 

pagamentos comprometido com promotores e procuradores caiu 

consideravelmente, isto é, 5,71%. Por outro lado, no mesmo período, a 

parcela destinada ao pagamento de servidores do MPPE subiu 5,82%. É 

possível observar, então, uma clara transferência proporcional de 

recursos dos membros da instituição para seus servidores nesse 

período. 

Atualmente, os procuradores de Justiça recebem um salário 

de R$ 12.066,31, e os promotores de primeira entrância, R$ 8.796,35. 

Já os promotores de segunda e terceira entrâncias recebem, 

respectivamente, R$ 9.773,71 e R$ 10.859,68. Com relação aos 

funcionários, a menor remuneração é de R$ 603,45 e é atribuída ao 

secretário e ao auxiliar de Gabinete. A maior remuneração é de  

R$ 3.500,64 e é atribuída ao diretor, ao assessor jurídico, ao assessor 

de imprensa e ao auditor-chefe. 

 

3. Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco 

 

A Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco é uma 

instituição de formação recente, tendo sido criada pela Constituição 

Estadual de 1989, estruturada por lei estadual em 1990 e implantada 

apenas em 1994. Possui sérias falhas estruturais, entre elas a 

inexistência de qualquer sistema de informática voltado para a sua 

atividade-fim. Muitos procuradores utilizam computadores pessoais 

para a realização de seus trabalhos. 

 

 

 

 

Sistema de Dados 
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A Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco possui um 

sistema de estatística da atividade dos procuradores do Estado. Esse 

sistema foi desenvolvido pela Corregedoria da PGEPE e é alimentado por 

meio de formulários em papel preenchidos trimestralmente pelos 

próprios procuradores. O sistema tem cobertura territorial integral e 

existe desde junho de 2000. A finalidade do sistema é a de aferir a 

produtividade bruta de cada um dos procuradores, para fins de outorga 

de gratificações por produtividade. O sistema é acessado pela 

corregedoria e pelo procurador-chefe e a síntese dos resultados globais 

é publicada no Diário Oficial do Estado. As variáveis produzidas pelo 

sistema são: atos praticados, identificação numérica dos processos nos 

quais se praticou o ato e partes interessadas. Não há qualquer controle 

estatístico sobre volume do contencioso, número e natureza dos 

processos a cargo de cada procurador e valor total das causas. Não 

existe departamento de estatística na instituição. 

As variáveis produzidas não são adequadas para o 

planejamento, razão pela qual o sistema estatístico não é usado para 

esse fim. 

A PGEPE estima o total do contencioso a seu encargo em 

30.000 processos judiciais. O Estado de Pernambuco não possui 

precatórios em atraso e está efetuando regularmente os pagamentos 

referentes ao ano de 2003, em conformidade com a lei orçamentária em 

vigor. 

 

 

 

Orçamento 
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De acordo com a Superintendência de Administração e 

Finanças da PGEPE, este foi o orçamento executado no período de 1998 

a 2003: 

 

 Orçamento total 
(R$) 

Participação no 
orçamento estadual 

Gastos com pessoal no 
orçamento da PGEPE 

1998 14.686.075,00 0,32% 50,87% 
1999 25.441.111,00 0,61% 82,23% 
2000 23.327.777,00 0,41% 74,65% 
2001 28.664.526,00 0,46% 95,73% 
2002 48.924.429,00 0,67% 65,79% 
2003 45.721.548,00 0,61% 80,31% 

 

Nota-se que o valor destinado ao pagamento de pessoal diz 

respeito exclusivamente ao gasto com os salários dos procuradores, já 

que a PGEPE não possui servidores técnico-administrativos no seu 

quadro de pessoal próprio, utilizando funcionários cedidos por outros 

órgãos estaduais. O quadro de pessoal é composto de 97 procuradores 

ativos e 95 procuradores inativos, que percebem salários entre  

R$ 6.994,08 e R$ 8.294,06, excluída a gratificação por desempenho. Os 

procuradores do Estado de Pernambuco não estão impedidos de exercer 

a advocacia privada, o que é considerado um ponto positivo pelo 

procurador-chefe.  



 

 

 

151

ANEXO 1 
 INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS PLANILHAS DE  

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL – PRIMEIRA INSTÂNCIA 
 
Infância e Juventude 
 
1. Total de processos em andamento 
2. Precatórias 
3. Infratores 
3.1. Sem sentença 
3.2. Com sentença 
3.3. Nos tribunais 
4. Execução de medidas socioeducativas 
4.1. Internação 
4.2. Semiliberdade 
4.3. Liberdade assistida 
4.4. Outras 
4.5. Nos tribunais 
4.6. Registradas 
5. Processos e procedimentos não enquadrados nos itens anteriores 
5.1. Distribuição 
5.2. Precatórias 
5.3. Processos 
5.4. Outros feitos 
5.5. Desarquivados 
6. Audiências (Total) 
7. Pauta de audiência 
8. Sentenças registradas 
8.1. Completas 
8.2. Resumidas 
9. Funcionário em exercício no mês 
9.1. Escreventes 
9.2. Oficiais de Justiça 
9.3. Auxiliar judiciário 
9.4. Assistentes sociais 
9.5. Psicólogos 
9.6. Voluntários 
10. Atendimento realizado pelo serviço de psicólogo 
10.1. Inicial 
10.2. Acompanhamento 
11. Maus-tratos 
11.1. Hospitais 
11.2. Polícia 
11.3. Escolas 
11.4. Familiares 
11.5. Outros 
12. Crianças e adolescentes para colocação em lar substituto 
12.1. Até 1 ano 
12.2. Até 4 anos 
12.3. Até 12 anos 
12.4. Mais de 12 anos 
13. Medidas de proteção 
13.1. Art. 101, I a VI98  

                                                 
98 Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente 
poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:  
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;  
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;  
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;  
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13.2. Abrigo 
13.3. Guarda (art. 33 § 1º)99 
13.4. Guarda (art. 33 § 2º) 
13.5. Adoção 
13.6. Adoção por estrangeiro 
13.7. Tutela 
14. Medidas socioeducativas 
14.1. Advertência 
14.1.1. Com remissão 
14.2. Reparação de danos 
14.2.1. Com remissão 
14.3. Prestação de serviços 
14.3.1. Com remissão 
14.4. Liberdade assistida 
14.4.1. Com remissão 
14.5. Semiliberdade 
14.6. Internação 
14.7. Só remissão 
15. Medidas aplicadas aos pais/responsáveis 
15.1. Art. 129, I a V100 
15.2. Advertência 
15.3. Perda de guarda 
15.4. Destituição de tutela 
15.5. Destituição de pátrio poder 
16. Casos constituição. tutela. 
 
 
 
 
 
1) Execução Fiscal 
 
1. Total em andamento 
2. Precatórias 
3. Execuções fiscais 
3.1. Federais 

                                                                                                                                               
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 
adolescente;  
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 
ambulatorial;  
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos. 
 

99 Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 
Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 
adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.  
§ 1º - A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 
incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.  
§ 2º -  Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender 
a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o 
direito de representação para a prática de atos determinados.  
100 Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 
Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:  
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;  
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos;  
III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;  
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;  
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento 
escolar. 
 



 

 

 

153

3.2. Estaduais 
3.3. Municipais 
4. Processos e procedimentos não enquadrados nas categorias anteriores 
4.1. Distribuição do mês 
4.2. Precatórias 
4.3. Federais 
4.4. Estaduais 
4.5. Municipais 
4.6. Outros feitos 
4.7. Desarquivados 
5. Audiências realizadas 
6. Leilões realizados 
7. Pauta de leilões 
8. Sentenças registradas 
8.1. Completas 
8.2. Resumidas 
9. Funcionários em exercício no mês 
9.1. Escreventes 
9.2. Oficiais de Justiça 
9.3. Auxiliar judiciário 
 
2) Criminal 
 
1. Total em andamento (jurisdição criminal comum) 
2. Inquéritos policiais 
3. Processos-crimes 
3.1. Sem sentença 
3.2. Art. 89101 
3.3. Lei nº 9.271102 
3.4. Com sentença 
3.5. Nos tribunais 
4. Precatórias 
5. Processos de júri 
5.1. Processo de júri para julgamento 
5.1.1. Prisão 
5.1.2. Registrados 
5.2. Julgados 
5.2.1. Prisão 
5.3. Nos tribunais 
6. Processos de execução 
6.1. Fechado 
6.2. Semi-aberto 
6.3. Aberto 
6.4. Sursis/multa 
6.5. Registrados 
6.6. Total 
7. Processos e procedimentos não enquadrados na categoria anterior 
8. Distribuição 
8.1. Inquéritos 
8.2. Precatórias 
8.3. Outros feitos 
9. Denúncias e queixas recebidas no mês de referência (total) 
10. Audiências 
11. Pauta de audiência – vara 

                                                 
101 Código Penal. 
Art. 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença 
em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. 
102 Altera os arts. 366 a 370 do Código Penal – relativos à citação do acusado. 
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12. Julgamento – júri 
13. Pauta de julgamentos 
14. Sentenças registradas 
14.1. Completas 
14.2. Resumidas 
15. Funcionários em exercício no mês 
15.1. Escreventes 
15.2. Oficial de Justiça 
15.3. Auxiliar judiciário 
 
3) Cível 
 
1. Total em andamento 
2. Precatórias 
2.1. Processos cíveis 
2.2. Processos – crimes falimentares 
2.3. Nos tribunais 
3. Distribuição no mês 
3.1. Processos cíveis 
3.2. Precatórias  
3.3. Desarquivados 
4. Audiências realizadas 
5. Pauta de audiências 
6. Sentenças registradas 
7. Funcionários em exercício no mês 
 
4) Juizado Especial Criminal 

 
FASE PRELIMINAR 
1. Saldo do mês anterior 
2. Entrados no mês 
3. Arquivados só com composição civil (art. 74)103 
4. Arquivados só com transação penal (art. 76)104 ou com transação penal e 
composição civil 
5. Arquivados outros motivos + redistribuição + denúncia + entrados em 
execução 
6. Saldo no último dia do mês (1 + 2 – 3 – 4 – 5) 
(soma do saldo do mês anterior com os entrados no mês; subtraídos os 
arquivados com transação penal, os arquivados com composição civil, os 
arquivados por outros motivos, os redistribuídos, as denúncias e os entrados 
em execução) 
6.1. Permanecem nos tribunais 
6.2. Composições e/ou transações obtidas por conciliador  
7. Audiências realizadas 
PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO 
8. Saldo do mês anterior 
9. Procedimentos iniciados no mês 
10. Procedimentos arquivados no mês e/ou que passaram para a execução 
11. Saldo no último dia do mês (8 + 9 – 10) 

                                                 
103 Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais): 
 Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz mediante 
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no Juízo Civil competente.  
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública 
condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou 
representação. 
104 Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais): 
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, 
não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 
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(soma do saldo do mês anterior com os procedimentos iniciados no mês e os 
procedimentos arquivados no mês e/ou que passaram para a execução) 
11.1. Permanecem nos tribunais 
11.2. Processos suspensos 
11.3. Audiências realizadas (até mesmo com composição/transação) 
12. Composições civis 
13. Transações penais 
14. Denúncias recebidas 
15. Denúncias rejeitadas 
16. Sentenças completas registradas 
17. Sentenças resumidas registradas 
18. Saldo do mês anterior 
19. Entrados no mês 
20. Arquivados no mês 
21. Saldo no último dia do mês (18 + 19 - 20)  
(saldo do mês anterior mais entrados no mês mais arquivados no mês) 
21.1 Permanecem nos tribunais 
22. Conversões em pena privativa de liberdade no mês 
23. Sentenças completas registradas 
24. Sentenças resumidas registradas 
PRECATÓRIAS 
25. Saldo do mês anterior 
26. Recebidas no mês 
27. Devolvidas no mês 
28. Saldo final do mês (25+ 26 - 27) 
(saldo do mês anterior mais recebidas no mês menos devolvidas no mês) 
29. Audiências realizadas 
TOTALIZAÇÃO 
30. Saldo no final do mês (6 + 11 + 21 + 28) 
(saldo no último dia do mês na fase preliminar mais saldo no último dia do 
mês do procedimento sumaríssimo mais saldo do último dia do mês da 
execução mais saldo do final do mês em precatórias) 
31. Pauta de audiências 
 
5) Juizado Especial Cível 
1. Total em andamento 
1.1. Precatórias 
1.2. Processos 
1.3. No colégio recursal 
2. Distribuição do mês 
2.1. Processos 
2.2. Precatórias 
2.3. Desarquivados 
2.4. Execução de título extrajudicial registrada 
3. Acordos realizados entre o primeiro e o último dia do mês de referência 
3.1. Acordos extrajudiciais comunicados a juízo 
3.2. Acordos obtidos por conciliadores 
3.3. Acordos obtidos por juiz em audiência 
4. Tipos de sentenças registradas entre o primeiro e o último dia do mês de 
referência  
4.1. Homologatória de acordo 
4.2. Revelia 
4.3. Sentenças de mérito 
4.4. Extinção pela ausência do autor 
4.5. Extinção – outras hipóteses 
4.6. Extinção – hipóteses – art. 267105 
4.7. Extinção pelo pagamento 

                                                 
105 Código de Processo Civil: extinção do processo sem julgamento do mérito. 
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4.8. Extinção – art. 53, § 4o, Lei nº 9.099/95106 
4.9. Outras hipóteses – art. 794107 
4.10. Em embargos de devedor 
5. Recursos ocorridos no mês de referência  
5.1. Recursos interpostos 
5.2. Recursos indeferidos 
6. Audiências realizadas 
7. Pauta de audiência 
7.1. Conciliação 
7.2. Instrução e julgamento 
8. Sentenças registradas 
8.1. Completas 
8.2. Resumidas 
9. Atendimentos e orientações a causas excluídas da competência 

 
ANEXO 2 

CLASSES DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES – 
SEGUNDA INSTÂNCIA 108 

 
Grupo 1 

Feitos de natureza civil ou comercial, em geral,  
não abrangidos pelos grupos seguintes: 

 
1.01  Ação Civil Pública 
1.02  Ação Monitória 
1.03  Acidente do Trabalho 
1.04  Alienação Judicial 
1.05 Anulação e Substituição de Título ao Portador 
1.06  Arbitramento de Aluguel 
1.07  Arresto 
1.08  Arrolamento de Bens 
1.09 Autofalência 
1.10  Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária 
1.11  Busca e Apreensão – Reserva de Domínio 
1.12  Cancelamento e Retificação de Registro Público em Geral 
1.13 Concordata 
1.14  Consignatória (em geral) 
1.15  Consignatória de Aluguel 
1.16 Declaração de Insolvência Civil 
1.17  Declaratória (em geral)  
1.18  Depósito 
1.19  Despejo (ordinário) 
1.20  Despejo por Falta de Pagamento 
1.21  Dissolução e Liquidação de Sociedades 
1.22  Divisão e Demarcação 
1.23  Embargos de Terceiro 
1.24 Execução de Título Judicial  
1.25 Execução de Título Extrajudicial 
1.26  Execução Hipotecária 
1.27  Extinção de Condomínio 

                                                 
106 Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 40 salários-mínimos, 
obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta 
Lei.  
4º - Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 
extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. 
107 Art. 794 - Extingue-se a execução quando: 
II - o devedor obtém, por transação ou por qualquer outro meio, a remissão total da dívida; 
III - o credor renunciar ao crédito. 
108 Fonte: Normas de Serviço da Corregedoria-Geral de Serviço – capítulo VII, arts. 15 a 25. 
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1.28  Falência 
1.29  Indenização (ordinária) 
1.30  Liquidação Extrajudicial 
1.31  Mandado de Segurança 
1.32  Medida Cautelar (em geral) 
1.33  Notificação, Protesto e Interpelação 
1.34  Nunciação de Obra Nova 
1.35  Oposição 
1.36  Outros Feitos Não Especificados 
1.37  Pedido de Falência 
1.38  Pedido de Retificação de Área de Imóvel 
1.39  Possessórias em Geral (Reintegração, Manutenção, Interdito) 
1.40  Precatória (em geral) 
1.41  Precatória Inquiritória 
1.42  Prestação de Contas 
1.43  Procedimento Ordinário (em geral) 
1.44  Procedimento Sumário (em geral) 
1.45  Procedimento Sumário (Cobrança de Condomínio) 
1.46  Procedimento Sumário (Reparação por  Acidente de Veículos) 
1.47  Produção Antecipada de Provas 
1.48  Reconvenção 
1.49  Reivindicatória 
1.50  Renovatória de Contrato de Locação 
1.51  Revisional de Aluguel 
1.52  Sustação de Protesto 
1.53  Usucapião 

 
Grupo 2  

Feitos relativos ao estado e capacidade das pessoas,  
a alimentos e à sucessão e fundações: 

 
2.01  Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento 
2.02  Ação Civil Pública 
2.03  Alienação de Bens 
2.04  Alimentos – Lei Especial nº 5.478/68 
2.05  Alimentos (ordinário) 
2.06  Alimentos – Cumulada com Investigação de Paternidade 
2.07  Alimentos Provisionais 
2.08  Alvará 
2.09  Arrecadação de Bens Ausentes e Herança Jacente 
2.10  Arresto 
2.11  Arrolamento 
2.12  Arrolamento de Bens (cautelar) 
2.13 Busca e Apreensão de Menores 
2.14  Cancelamento de Usufruto 
2.15  Conversão de Separação em Divórcio 
2.16 Declaração de Ausência 
2.17  Divórcio (ordinário) 
2.18  Divórcio Consensual 
2.19  Emancipação  
2.20  Embargos de Terceiro 
2.21  Execução de Alimentos 
2.22  Exoneração de Alimentos 
2.23  Guarda de Menor 
2.24  Interdição 
2.25  Inventário 
2.26  Investigação de Paternidade e Maternidade (inclusive negatórias) 
2.27  Medida Cautelar (em geral) 
2.28  Modificação de Guarda 
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2.29  Nulidade e Anulação de Casamento 
2.30  Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação 
2.31 Nulidade e Anulação de Testamento 
2.32  Outorga Judicial de Consentimento 
2.33  Outros Feitos Não Especificados 
2.34  Partilha 
2.35  Precatória (em geral) 
2.36  Precatória Inquiritória 
2.37  Prestação de Contas 
2.38  Procedimento Ordinário (em geral) 
2.39  Produção Antecipada de Provas 
2.40  Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato 
2.41  Reconvenção 
2.42  Regulamentação de Visitas 
2.43  Revisional de Alimentos 
2.44  Separação (ordinário) 
2.45  Separação Consensual 
2.46  Separação de Corpos 
2.47  Seqüestro 
2.48  Sonegados 
2.49  Sub-rogação de Vínculo 
2.50  Suprimento de Idade e de Consentimento para Casar 
2.51  Suspensão e Extinção do Pátrio Poder 
2.52  Tutela 

  
Grupo 3  

Feitos relativos a registros públicos,  
que se aplicam exclusivamente à distribuição na capital: 

 
3.01  Apuração de Remanescente 
3.02  Averbação de Rua 
3.03  Averbação em Matrícula 
3.04  Averbação no Registro Civil 
3.05  Averbação no Registro Imobiliário 
3.06  Cancelamento de Averbação 
3.07  Cancelamento de Cláusula 
3.08  Cancelamento de Hipoteca ou Anticrese 
3.09  Cancelamento de Protesto 
3.10  Cancelamento e Anulação de Registro Civil 
3.11  Cancelamento e Retificação de Registro Público 
3.12  Dispensa de Registro Especial 
3.13  Dúvida de Cartório de Notas 
3.14  Dúvida de Protestos 
3.15  Dúvida de Registro Civil – Pessoas Naturais 
3.16  Dúvida de Registro de Imóveis 
3.17  Dúvida de Registro de Títulos e Documentos 
3.18  Dúvida Inversa de Protestos 
3.19  Dúvida Inversa de Títulos e Documentos 
3.20  Dúvida Inversa de Registro de Imóveis 
3.21  Dúvida Inversa do Cartório de Notas 
3.22  Justificação 
3.23  Levantamento de Depósito 
3.24  Mandado de Segurança 
3.25  Medida Cautelar (em geral) 
3.26  Oposição 
3.27  Outros Feitos Não Especificados 
3.28  Pedido de Providências 
3.29  Pedido de Registro Civil 
3.30  Pedido de Retificação de Área de Imóvel 
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3.31  Precatória (em geral) 
3.32  Reclamação (Registro Civil e Tabelionato de Notas) 
3.33  Reconhecimento de Paternidade 
3.34  Registro de Casamento Nuncupativo 
3.35  Retificação de Protesto 
3.36  Retificação de Registro Civil 
3.37  Retificação no Registro Imobiliário 
3.38  Usucapião 
 

Grupo 4  
Feitos em que a Fazenda Estadual, suas autarquias e entidades 

paraestatais participam como autoras, rés, assistentes ou opoentes, com 
exceção de falências, concordatas e declarações de insolvência civil: 

 
4.01  Ação Civil Pública 
4.02  Ação Monitória 
4.03  Ação Popular 
4.04  Consignação em Pagamento 
4.05  Declaratória (em geral)  
4.06  Desapropriação e Indenização 
4.07  Despejo (ordinário) 
4.08  Despejo por Falta de Pagamento 
4.09  Embargos de Terceiro 
4.10  Execução Fiscal (ICMS) 
4.11  Execução Fiscal (em geral) 
4.12  Habeas Data 
4.13  Mandado de Segurança 
4.14  Medida Cautelar (em geral) 
4.15  Notificação, Protesto e Interpelação 
4.16  Outros Feitos Não Especificados 
4.17  Possessórias em Geral (Reintegração, Manutenção, Interdito) 
4.18  Precatória (em geral) 
4.19  Precatória Inquiritória 
4.20  Procedimento Ordinário (em geral) 
4.21  Procedimento Sumário 
4.22  Produção Antecipada de Provas 
4.23  Reconvenção 
4.24  Renovatória de Contrato de Locação 
4.25  Revisional de Aluguel 
4.26   Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) 
 

Grupo 5  
Feitos em que a Fazenda Municipal, suas autarquias e entidades 

paraestatais participam como autoras, rés, assistentes ou opoentes, com 
exceção de falências, concordatas e declarações de insolvência civil: 

 
5.01  Ação Civil Pública 
5.02  Ação Monitória 
5.03  Ação Popular 
5.04  Consignação em Pagamento 
5.05  Declaratória (em geral)  
5.06  Desapropriação e Indenização  
5.07  Despejo (ordinário) 
5.08  Despejo por Falta de Pagamento 
5.09  Embargos de Terceiro 
5.10  Execução Fiscal (em geral) 
5.11  Habeas Data 
5.12  Mandado de Segurança 
5.13  Medida Cautelar (em geral) 
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5.14  Notificação, Protesto e Interpelação 
5.15  Outros Feitos Não Especificados 
5.16  Possessórias em Geral (Reintegração, Manutenção, Interdito) 
5.17  Precatória (em geral) 
5.18  Precatória Inquiritória 
5.19  Procedimento Ordinário (em geral) 
5.20  Procedimento Sumário 
5.21  Produção Antecipada de Provas 
5.22  Reconvenção 
5.23  Renovatória de Contrato de Locação 
5.24  Revisional de Aluguel 
5.25   Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) 
 

Grupo 6 
Feitos em que a Fazenda Federal, suas autarquias e empresas públicas 
participam como autoras, rés, assistentes ou opoentes, com exceção de 
falências, concordatas, declarações de insolvência civil e acidentes do 

trabalho: 
 
6.01  Ação Civil Pública 
6.02  Ação Monitória 
6.03  Ação Popular 
6.04  Consignação em Pagamento 
6.05  Declaratória (em geral)  
6.06  Desapropriação e Indenização  
6.07  Despejo (ordinário) 
6.08  Despejo por Falta de Pagamento 
6.09  Embargos de Terceiro 
6.10  Execução Fiscal (em geral) 
6.11  Habeas Data 
6.12  Mandado de Segurança 
6.13  Medida Cautelar (em geral) 
6.14  Notificação, Protesto e Interpelação 
6.15  Outros Feitos Não Especificados 
6.16  Possessórias em Geral (Reintegração, Manutenção, Interdito) 
6.17  Precatória (em geral) 
6.18  Precatória Inquiritória 
6.19  Procedimento Ordinário (em geral) 
6.20  Procedimento Sumário 
6.21  Produção Antecipada de Provas 
6.22  Reconvenção 
6.23  Renovatória de Contrato de Locação 
6.24  Revisional de Aluguel 
 

Grupo 7  
Feitos relativos a acidentes do trabalho: 

 
7.01  Ação Civil Pública Acidentária 
7.02  Acidente do Trabalho 
7.03  Outros Feitos Não Especificados 
7.04  Precatória (em geral) 
7.05  Precatória Inquiritória 
  

 
Grupo 8  

Feitos relativos ao Juizado Especial Cível: 
 
8.01  Condenação em Dinheiro 
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8.02  Condenação ao Cumprimento de Obrigação de Fazer ou Não 
Fazer 
8.03  Condenação à Entrega de Coisa Certa 
8.04    Declaração de Nulidade de Contrato 
8.05  Desconstituição de Contrato  
8.06  Despejo  
8.07  Embargos de Terceiro 
8.08  Execuções de Decisões do Juizado Informal de Conciliação 
8.09  Execução de Título Extrajudicial 
8.10  Medida Cautelar (em geral) 
8.11  Outros Feitos Não Especificados 
8.12  Possessórias (em geral) 
8.13  Precatória (em geral) 
8.14  Reivindicatória 
8.15  Reparação de Danos (em geral) 
8.16  Ressarcimento de Danos Causados em Acid. Veículo 
8.17  Sustação de Protesto 
8.18  Declaratória (em geral) 
 

Grupo 9  
Feitos criminais: 

 
9.01  Busca e Apreensão  
9.02  Contravenção Penal – Direção Perigosa 
9.03  Contravenção Penal – Falta de Habilitação para Dirigir Veículo 
9.04 Contravenção Penal – Jogo do Bicho (arts. 58 e 60,  

DL nº 3.688/41) 
9.05  Contravenção Penal – Vadiagem (art. 59, DL nº 3.688/41) 
9.06  Crime contra a Administração da Justiça (arts. 338 a 359, CP) 
9.07  Crime contra a Administração em Geral (arts. 312 a 337, CP) 
9.08  Crime contra a Economia Popular (Lei nº 1.521/51) 
9.09  Crime contra a Família (arts. 235 a 249, CP) 
9.10  Crime contra a Fé Pública (arts. 289 a 311, CP) 
9.11  Crime contra a Honra (arts. 138 a 140, CP) 
9.12  Crime contra a Incolumidade Pública (arts. 250 a 280, CP) 
9.13    Crime contra a Liberdade Individual (arts. 146 a 147 e 149 a 

    154, CP) 
9.14  Crime contra a Ordem Tributária (Lei nº 8.137/90) 
9.15  Crime contra a Organização do Trabalho (arts. 197 a 207, CP) 
9.16  Crime contra a Paz Pública (arts. 286 a 288, CP) 
9.17  Crime contra a Propriedade Imaterial (arts. 184 a 186, CP) 
9.18  Crime contra as Relações de Consumo (Lei nº 8.078/90) 
9.19  Crime de Aborto (arts. 124 a 128, CP) 
9.20  Crime de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/65) 
9.21  Crime de Apropriação Indébita (arts. 168 e 169, CP) 
9.22  Crime de Atentado Violento ao Pudor (art. 214, CP) 
9.23  Crime de Estelionato e Outras Fraudes (arts. 171 a 179, CP) 
9.24  Crime de Estupro (art. 213, CP) 
9.25 Crime de Falta de Habilitação para Dirigir Veículo Automotor 

(art. 309, Lei nº 9.503/97) 
9.26  Crime de Furto (arts. 155 e 156, CP) 
9.27  Crime de Homicídio Culposo (art. 121, § 3º, CP) 
9.28 Crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor 

(art. 302, Lei nº 9.503/97) 
9.29  Crime de Homicídio Doloso (art. 121, CP) 
9.30  Crime de Imprensa (Lei nº 5.250/67) 
9.31 Crime de Induzimento, Instigação ou Auxílio ao Suicídio (art. 

122, CP) 
9.32  Crime de Infanticídio (art. 123, CP) 
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9.33  Crime de Lesão Corporal Culposa (art. 129, § 6º, CP) 
9.34    Crime de Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo (art. 

303, Lei nº 9.503/97) 
9.35    Crime de Lesão Corporal Dolosa (art. 129, CP) 
9.36  Crime de Periclitação da Vida e da Saúde (arts. 130 a 136, CP) 
9.37  Crime de Porte de Arma (Lei nº 9.437/97) 
9.38  Crime de Receptação (art. 180, CP) 
9.39  Crime de Roubo e Extorsão (arts. 157 a 160, CP)  
9.40  Crime de Sedução (art. 217, CP) 
9.41  Crime de Seqüestro e Cárcere Privado (art. 148, CP) 
9.42  Crime de Sonegação Fiscal (Lei nº 4.729/65) 
9.43  Crime de Tortura (Lei nº 9.455/97) 
9.44  Crime de Tráfico de Entorpecente (art. 12, Lei nº 6.368/76) 
9.45 Crime de Uso Indevido de Entorpecente (art. 16,  

Lei nº 6.368/76) 
9.46 Crime de Usurpação, Esbulho Possessório e Dano (arts. 161 a 

166, CP) 
9.47  Crime Falimentar (arts. 186 a 190, DL nº 7.661/45) 
9.48 Crime Resultante de Preconceito de Raça e de Cor  

(Lei nº 9.459/97) 
9.49 Exceção, Restituição de Coisa Apreendida, Seqüestro e Medida 

Assecuratória, Incidente de Falsidade e de Insanidade Mental do 
Acusado, quando preparatórias 

9.50  Habeas Corpus 
9.51  Habeas Data 
9.52  Mandado de Segurança 
9.53  Outras Contravenções Penais 
9.54 Outros Crimes contra os Costumes (arts. 215 a 216 e 218 a 234, 

CP) 
9.55  Outros Crimes de Trânsito (Lei nº 9.503/97) 
9.56  Outros Crimes relativos a Entorpecentes (Lei nº 6.368/76) 
9.57  Outros Feitos Não Especificados 
9.58  Pedido de Explicações 
9.59  Precatória (em geral) 
9.60  Precatória Inquiritória 
9.61  Queixa-Crime 
 
 

Grupo 10  
Feitos relativos ao Juizado Especial Criminal: 

 
10.01 Contravenção Penal – Direção Perigosa 
10.02 Contravenção Penal – Jogo do Bicho (arts. 58 e 60,  

DL nº 3.688/41) 
10.03 Contravenção Penal – Falta de Habilitação para Dirigir Veículo 
10.04 Contravenção Penal – Vadiagem (art. 59, DL nº 3.688/41) 
10.05 Crime contra a Administração da Justiça (arts. 338 a 359, CP) 
10.06 Crime contra a Administração em Geral (arts. 312 a 337, CP) 
10.07 Crime contra a Economia Popular (Lei nº 1.521/51) 
10.08 Crime contra a Família (arts. 235 a 249, CP) 
10.09 Crime contra a Fé Pública (arts. 289 a 311, CP) 
10.10 Crime contra a Honra (arts. 138 a 140, CP) 
10.11 Crime contra a Incolumidade Pública (arts. 250 a 280, CP) 
10.12 Crime contra a Liberdade Individual (arts. 146 a 147 e 149 a 

154, CP) 
10.13 Crime contra a Organização do Trabalho (arts. 197 a 207, CP) 
10.14 Crime contra a Propriedade Imaterial (arts. 184 a 186, CP) 
10.15 Crime contra as Relações de Consumo (Lei nº 8.078/90) 
10.16 Crime de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/65) 
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10.17 Crime de Apropriação Indébita (arts. 168 e 169, CP) 
10.18 Crime de Estelionato e Outras Fraudes (arts. 171 a 179, CP) 
10.19 Crime de Falta de Habilitação para Dirigir Veículo Automotor 

(art.  309, Lei nº 9.503/97) 
10.20 Crime de Imprensa (Lei nº 5.250/67) 
10.21 Crime de Lesão Corporal Culposa (art. 129, § 6º, CP) 
10.22 Crime de Lesão Corporal Dolosa (art. 129, CP) 
10.23 Crime de Periclitação da Vida e da Saúde (arts. 130 a 136, CP) 
10.24 Crime de Receptação (art. 180, CP) 
10.25 Crime de Sonegação Fiscal (Lei nº 4.729/65) 
10.26 Crime de Uso Indevido de Entorpecente (art. 16,  

Lei nº 6.368/76) 
10.27 Crime de Usurpação, Esbulho Possessório e Dano (arts. 161 a 

166, CP) 
10.28 Outras Contravenções Penais 
10.29 Outros Crimes contra os Costumes (arts. 215 a 216 e 218 a    

234, CP) 
10.30 Outros Crimes de Trânsito (Lei nº 9.503/97) 
10.31 Outros Feitos Não Especificados 
10.32 Precatória (em geral) 
10.33 Precatória Inquiritória 
 

Grupo 11  
Feitos relativos ao júri: 

 
11.01 Crime de Aborto (arts. 124 a 128, CP) 
11.02 Crime de Homicídio Doloso (art. 121, CP) 
11.03 Crime de Induzimento, Instigação ou Auxílio ao Suicídio 

(art.122, CP) 
11.04 Crime de Infanticídio (art. 123, CP) 
11.05 Habeas Corpus 
11.06 Habeas Data 
11.07 Mandado de Segurança 
11.08 Outros Feitos Não Especificados 
11.09 Precatória (em geral) 
11.10 Precatória Inquiritória 
 
 

Grupo 12  
Feitos trabalhistas: 

 
12.01 Ação Civil Pública 
12.02 Inquérito para Apuração de Falta Grave 
12.03 Medida Cautelar (em geral) 
12.04 Outros Feitos Não Especificados 
12.05 Precatória (em geral) 
12.06 Precatória Inquiritória 
12.07 Reclamações Trabalhistas 
 

 

 
 


