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Panorama da Justiça

 O Poder Judiciário é regulado pela Constituição Federal nos seus artigos 92 a 126. 
Ele é constituído de diversos órgãos, com o Supremo Tribunal Federal (STF) no 
topo. O STF tem como função principal zelar pelo cumprimento da Constituição. 
Abaixo dele está o Superior Tribunal de Justiça (STJ), responsável por fazer uma 
interpretação uniforme da legislação federal.

 No sistema Judiciário brasileiro, há órgãos que funcionam no âmbito da União e 
dos estados, incluindo o Distrito Federal e Territórios. No campo da União, o Poder 
Judiciário conta com as seguintes unidades: a Justiça Federal (comum) – incluindo 
os juizados especiais federais –, e a Justiça Especializada – composta pela Justiça 
do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar.

 Tanto na Justiça da União como na Justiça dos estados, os juizados especiais são 
competentes para julgar causas de menor potencial ofensivo e de pequeno valor 
econômico.





 O total gasto pelo Poder Judiciário em 2012 foi de aproximadamente R$ 57,2 
bilhões, com crescimento de 7,2% em relação  ao 
ano de 2011. 

 1,3% do produto interno bruto (PIB) nacional, 3,2% do total gasto 
pela União, pelos estados e pelos municípios no ano de 2012 e a R$ 
300,48 por habitante. 

 A despesa da Justiça Estadual é a maior de todas e representa aproximadamente 55% de todo 
o gasto do Poder Judiciário. A segunda maior despesa é a  da Justiça do Trabalho (21% do 
Poder Judiciário), seguida pela despesa da Justiça Federal (13% do total)
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 A maior parte do gasto é com recursos humanos (R$ 50,75 bilhões), que 

representam aproximadamente 88,7%  da despesa total. A principal causa do 

crescimento de 6,2% da despesa com recursos humanos entre os anos de 2011 

e 2012 foi o aumento de 3,2% no número de magistrados e de 6,3% de 

servidores nesse período.

 Em 2012, quantitativos de 17.077 magistrados e 390.338 servidores, sendo 

268.909 (69%) servidores efetivos, requisitados e comissionados e 121.039 

(31%) trabalhadores da força de trabalho auxiliar (terceirizados, estagiários, 

juízes leigos e conciliadores).
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 Dos 92 milhões de processos que tramitam em todo o Brasil, 72 milhões (em 

torno de 80%) estão na Justiça Estadual. Outros 11 milhões tramitam na 

Justiça Federal e 7 milhões na Justiça do Trabalho

 Cada juiz brasileiro sentenciou, em média, 1.450 processos no ano passado. 

Volume 1,4% superior ao do ano de 2011. A taxa de congestionamento 

processual chegou a 70% no ano passado. Ou seja, de cada 100 processos em 

tramitação, a Justiça conseguiu concluir apenas 30 deles.
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Fonte: Justiça em números 2013: ano-base 2012/ Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2013.



Fonte: Justiça em números 2013: ano-base 2012/ Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2013.



Sistema Carcerário Brasileiro

 Abandono, falta de investimento e descaso do poder público

 Ambiente degradante impossibilita o cumprimento do objetivo de

ressocialização do indivíduo

 O problema está no cumprimento das leis e normas já existentes
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 Superlotação

 500 mil presos no país x 260 mil de capacidade do sistema

 Violação de normas e princípios constitucionais

 Corrupção dentro dos presídios

 Formação de organizações criminosas

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional
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 Ociosidade do recluso

 Aproximadamente 82% dos detentos no Brasil não trabalham

 Custo mensal do preso é 3x maior do que de um aluno de ensino fundamental em

escolar pública

 Saúde pública

 Um terço da população carcerária é portadora de HIV (Censo Penitenciário Nacional, 1994)

 Morosidade processual e erro judiciário

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional



Sistema Carcerário Brasileiro

 Perspectivas e soluções

 Melhoria dos presídios e construção de novos

 Penas alternativas

 Políticas públicas e sociais: antes e depois do delito

 Preconceito

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional



Maioridade Penal. Por quê?

20-30 

mil dos 

encarcerados 

são jovens 

infratores
Dados CNJ.



Menores infratores. Quem são?
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Menores infratores. O que fazem?

54% dos 

adolescentes 
mostram-se 

reincidentes em 

conflitos com a 

lei
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Menores infratores. E agora?

Plano Individual de Atendimento

O que é?

Instrumento pedagógico fundamental para 

garantir a imparcialidade no processo 

socioeducativo de reintegração do 

adolescente

Objetivo:

Garantir uma abordagem individual do 

adolescente considerando sua história 

singular e a perspectiva particular de 

futuro. Envolver o adolescente e sua 

família no processo, estabelecendo 

indicadores objetivos do acompanhamento 

do adolescente



Menores infratores. E agora?

Estudo do Caso

Necessidades
Urgências de 

encaminhamentos
Aptidões e 

competências



Menores infratores. E agora?



Recrudescimento 
da pena

Precariedade do 
sistema prisional


