
 
 

JUSTIÇA EM NUMEROS – 2º GRAU 

 2017 – LITIGIOSIDADE 1º SEMESTE 2º SEMESTE 

1.CnOCrim2º - Casos Novos Originário no 2º Grau Criminais 3 5 

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

2.CnONCrim2º - Casos Novos Originários no 2º Grau Não-
Criminais 1 1 

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

3.CnRCrim2º - Casos Novos Recursais no 2º Grau Criminais 38 38 

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

4.CnRNCrim2º - Casos Novos Recursais no 2º Grau Não-
Criminais 2 5 

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

5.CnEletronicos no 2º - Casos Novos Eletrônicos no 2º Grau  99 92 

Os processos eletrônicos, originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que ingressaram no 2º Grau, no período-
base (semestre).  

 6. Cp2º - Casos Pendentes no 2º Grau 142 142 

1.CpCrim2º - Casos Pendentes no 2º Grau Criminais 64 67 
Saldo residual de processos criminais, originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que não foram baixados no 2º 
Grau até o final do período-base (semestre), incluídos os processos em arquivo provisório, suspensos ou sobrestados. Consideram-se 
apenas as classes processuais compreendidas nas variáveis: a) CnOCrim2º – Casos Novos Originários no 2º Grau criminais e b) 
CnRCrim2º – Casos Novos Recursais no 2º Grau criminais. 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.CpNCrim2º - Casos Pendentes no 2º Grau Não-Criminais 78 75 

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

7.  TBaix2º - Total de Processos Baixados no 2º Grau 167 141 

1.TBaixCrim2º - Total de Processos Baixados no 2º Grau Criminais 76 67 

Os processos criminais, originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que foram baixados pelo 2º Grau no período-
base (semestre). Consideram-se baixados os processos: a) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados 
a tribunais diferentes; b) remetidos para as instâncias superiores ou inferiores; c) arquivados definitivamente. Não se constituem por 
baixas as remessas para cumprimento de diligências, as entregas para carga/vista, os sobrestamentos, as suspensões e os 
arquivamentos provisórios. Havendo mais de um movimento de baixa no mesmo processo, apenas o primeiro deve ser considerado. 
Consideram-se apenas as baixas nas classes processuais compreendidas nas variáveis: a) CnOCrim2º – Casos Novos Originários no 2º 
Grau criminais e b) CnRCrim2º – Casos Novos Recursais no 2º Grau criminais. 

2.TBaixNCrim2º - Total de Processos Baixados no 2º Grau Não-Criminais 91 74 

Os processos não-criminais, originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que foram baixados pelo 2º Grau no 
período-base (semestre). Consideram-se baixados os processos: a) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que 
vinculados a tribunais diferentes; b) remetidos para as instâncias superiores ou inferiores; c) arquivados definitivamente. Não se 
constituem por baixas as remessas para cumprimento de diligências, as entregas para carga/vista, os sobrestamentos, as suspensões 
e os arquivamentos provisórios. Havendo mais de um movimento de baixa no mesmo processo, apenas o primeiro deve ser 
considerado. Consideram-se apenas as baixas nas classes processuais compreendidas nas variáveis: a) CnONCrim2º – Casos Novos 
Originários no 2º Grau não-criminais e b) CnRNCrim2º – Casos Novos Recursais no 2º Grau não-criminais. 

8. Dec2º - Total de Decisões que Põem Fim à Relação Processual no 
2º Grau 147 158 

1.DecCrim2º - Decisões terminativas de processo  no processo criminal no 2º Grau 66 89 

Todas as decisões criminais, colegiadas e monocráticas que põem fim à relação processual no 2º Grau, excluindo os despachos de 
mero expediente, as decisões interlocutórias e as decisões de embargos de declaração no período-base (semestre). Havendo mais de 
uma decisão no mesmo processo, todas devem ser consideradas. Consideram-se apenas as decisões nas classes processuais 
compreendidas nas variáveis: a) CnOCrim2º – Casos Novos Originários no 2º Grau criminais e b) CnRCrim2º – Casos Novos Recursais 
no 2º Grau criminais. 

2.DecNCrim2º - Decisões terminativas de processo não-criminal no 2º Grau 81 69 

Todas as decisões não-criminais, colegiadas e monocráticas que põem fim à relação processual no 2º Grau, excluindo os despachos 
de mero expediente, as decisões interlocutórias e as decisões de embargos de declaração no período-base (semestre). Havendo mais 
de uma decisão no mesmo processo, todas devem ser consideradas. Consideram-se apenas as decisões nas classes processuais 
compreendidas nas variáveis: a) CnONCrim2º – Casos Novos Originários no 2º Grau não-criminais e b) CnRNCrim2º – Casos Novos 
Recursais no 2º Grau não-criminais 

9. SUSPENSÕES E SOBRESTAMENTOS 

1.SuS2º – Processos Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório no 2º 
Grau 16 15 



 
 

Os processos originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que estão suspensos ou sobrestados ou em arquivo 
provisório no 2º grau, no final do período-base (semestre). Computam-se os processos aguardando cumprimento de acordo e os 
processos aguardando decisão em repercussão geral (SuSRG2º). Consideram-se apenas as classes processuais da variável Cn2º – 
Casos Novos no 2º grau 

2.SuSRG2º – Processos Suspensos ou Sobrestados no 2º grau por Repercussão 
Geral 0 0 

Total de processos que, no final do período-base (semestre), estavam suspensos ou sobrestados no 2º grau aguardando decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) em razão de Repercussão Geral reconhecida e não julgada. Incluem-se as mesmas classes 
processuais da variável Cn2º – Casos Novos no 2º grau. Dispositivo legal: CPC 543 – B, §1º e §3º. 

10. RECURSOS INTERNOS 

1.RInt2º - Recursos Internos no 2º Grau 

38 33 Os recursos interpostos de decisão no 2º Grau para julgamento no mesmo grau de jurisdição, 
no período-base (semestre), abrangendo os embargos de declaração e infringentes, os 
agravos regimentais, os agravos do art. 557 do CPC e outros recursos regimentais. 

2.RIntP2º - Recursos Internos Pendentes no 2º Grau 

5 6 
Saldo residual de recursos interpostos contra decisão do 2º Grau, para julgamento no mesmo 
grau de jurisdição, e que não foram decididos até o final do período-base (semestre), 
abrangendo embargos de declaração e infringentes, os agravos regimentais, os agravos do 
art. 557 do CPC e outros recursos regimentais. 

3.RIntJ2º - Recursos Internos Julgados no 2º Grau 

42 34 Os recursos interpostos contra decisão do 2º Grau, julgados no período-base (semestre), 
abrangendo os embargos de declaração e infringentes, os agravos regimentais, os agravos do 
art. 557 do CPC e outros recursos regimentais. 

11.  RECORRIBILIDADE 

1.RSup2º - Recursos à Instância Superior no 2º Grau 

40 35 Os recursos interpostos de acórdãos em processos judiciais dos Tribunais e endereçados aos 
Tribunais Superiores no período-base (semestre). 

2.APublic2º - Acórdãos Publicados no 2º Grau 

117 146 Os acórdãos em processos judiciais publicados pelo 2º grau passíveis de recurso para os 
Tribunais Superiores no período-base (semestre), excluídos os acórdãos proferidos em 
embargos de declaração. 

 

12.  REATIVADOS 

1.ReatCrim2º - Casos Reativados no 2º Grau Criminais 0 0 
2.ReatNCrim2º - Casos Reativados no 2º Grau Não-Criminais 0 0 

 

 

 

 

 



 
 

TEMPO DO PROCESSO ANO 2017 

TpCp2 - Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes de 2º Grau  

Nº Descrição da Pergunta Resposta Numérica 

 TpCp2 - Média  
  

    
 

 TpCp2 - Mediana  
  

    
 

 TpCp2 - Desvio Padrão  
  

    
 

 TpCp2 - Número de Processos  

  
    

 

 

TpDec2º - Tempo da Decisão Terminativa de Processo de 2º Grau  

Nº Descrição da Pergunta Resposta Numérica 

 
TpDec2 - Média  
 

 
    

 

 
TpDec2- Mediana  
 

 
    

 

 
TpDec2- Desvio Padrão  
 

 
    

 

 
TpDec2- Número de Processos  
 

 
    

 



 
 

 

TpRG2º - Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos no 2º Grau em 
razão de Repercussão Geral  

 

 

Nº Descrição da Pergunta Resposta Numérica 

 
TpRG2 - Média  
 

 
    

 

 
TpRG2- Mediana  
 

 
    

 

 
TpRG2- Desvio Padrão  

 
 
    

 

 
TpRG2- Número de Processos  
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TpBaixCrim2º - Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau Criminais  

Nº Descrição da Pergunta Resposta Numérica 

 

TpBaixCrim2 - Média  
 
 
 

 
    

 

 
TpBaixCrim2- Mediana  
 

 
    

 

 
TpBaixCrim2- Desvio Padrão  
 

 
    

 

 
TpBaixCrim2- Número de Processos  
 

 
    

 

 

TpBaixNCrim2º - Tempo de Tramitação dos Processos Baixados de 2º Grau Não-
Criminais  

Nº Descrição da Pergunta Resposta Numérica 

 
TpBaixNCrim2 - Média  
 

 
    

 

 
TpBaixNCrim2- Mediana  
 

 
    

 

7 
TpBaixNCrim2- Desvio Padrão  
 

 
    

 

 
TpBaixNCrim2- Número de Processos  
 

 
    

 

 

 

 


