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Tal mudança impacta significativamente nos resultados obtidos, já que, para um 

processo ser baixado, não basta ele ser julgado, mas deve também ter sido remetido para 

outros órgãos judiciais competentes, ou remetido para a instância superior ou inferior, 

ou ser arquivado definitivamente. Com o intuito de demonstrar o peso dessa alteração, 

foi calculado o estoque de processos em tramitação estimado utilizando a mesma 

metodologia de apuração dos anos anteriores. Assim, utilizando o critério de julgamento 

em vez da baixa e retirando as execuções judiciais que não eram contabilizadas em 

2008, estima-se que em 2009 tramitaram 8,9 milhões de processos, o que, nesse caso, 

geraria um aumento de apenas 5% em relação do total de processos em tramitação em 

2008 (8,5 milhões). 

No ano de 2009, foram proferidos 2,7 milhões de sentenças e baixados 3,4 

milhões de processos.  Comparativamente à série histórica, o número de sentenças, que 

em 2008 era de 2,7 milhões, cresceu em 3,4%, após uma queda de 4% de 2007 para 

2008. Analisando o fluxo de entrada e saída de processos, observa-se que, de maneira 

geral, a Justiça Federal não consegue finalizar o quantitativo de processos demandado 

pela população. Os únicos tribunais que demonstraram baixar mais processos que o total 

de casos novos são os TRFs da 3ª Região (SP) e da 5ª Região (PE) com um saldo 

positivo de processos baixados de 15,7% e 5,3%, respectivamente. 

Tabela 2.6 – Movimentação processual no ano de 2009 

Tribunal 

Regional 

Federal 

 Total de 

casos novos 

Total de casos 

pendentes de 

baixa 

Total de 

processos 

baixados  

Sentenças e 

decisões 

Casos 

pendentes de 

sentença 

(estimado)* 

1ª Região 810.687 2.265.600 719.782 481.912 1.708.275 

2ª Região 530.764 1.047.592 505.182 382.756 1.406.084 

3ª Região 804.481 2.385.926 931.129 660.548 1.515.762 

4ª Região 835.164 1.046.940 799.169 729.337 679.972 

5ª Região 393.118 606.850 414.133 499.900 498.980 

Justiça Federal 3.374.214 7.352.908 3.369.395 2.754.453 5.806.073 

Fonte: Justiça em Números 2009. 

(*) Casos pendentes estimados considerando a soma do número de casos novos e de casos 

pendentes, deduzidos do número de sentenças em 2008. 

 

 

 


