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COMARCA DE BURITIS  –  VARA ÚNICA  
 

Anexo V  –  Processos Analisados que merecem observ ação 
 
CLAS NÚMERO DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

01 0003786-74.1998.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 
Há despacho desde o dia 17-06-2009, lançado 
no SAP em 22/06/2009, que ainda não foi 
cumprido 

(D) Cumprir despacho no prazo determinado pelo 
artigo 190, I, do Código de Processo Civil. 

02 0006637-03.2009.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 

Processo de natureza previdenciária. 
Audiência de instrução designada para o dia 07-
04-2011. 
São vários processos desta natureza com 
audiência em prazo elastecido. 
O Magistrado, juntamente com a Corregedoria 
Geral estão envidando esforços para a realização 
de mutirão para realização das audiências 

(NR) 

03 0005292-75.2004.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 
Execução Fiscal 

Há documentos na contracapa do processo, 
alguns com carimbos de “fls”. 

(D) Retirar os documentos da contracapa, com a 
destinação devida, no prazo de 30 dias. 

04 0018060-96.2005.8.22.0021 Ativos mais antigos 
Paralisado há mais de 60 dias 

Há transferência de valores ínfimos, por meio de 
penhora “on line”. No caso, R$ 0,83, o que 
dificulta o andamento do feito, com a realização 
de diversos atos, não só pelo Poder Judiciário. 

(S) Não realizar a transferência de valores ínfimos, 
procedendo, desde logo, o desbloqueio da quantia. 

05 0026144-86.2005.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 

Há apensado agravo de instrumento que já 
tramitou no Tribunal de Justiça, sendo 
desnecessária sua manutenção em forma de 
apensamento, devendo haver apenas certidão 
nos autos da decisão referente ao agravo. 

(D) Desapensar os autos de agravo de instrumento, 
com certificação da decisão nos autos principais. 

06 0026896-58.2005.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 

Trata-se de execução fiscal despachada em 14-
04-2009, com certidão de devolução de mandado 
sem cumprimento datada de 29-09-2009, com 
redistribuição a oficial de justiça em 18-01-2010. 
O processo ficou sem andamento real por quase 
um ano, quando poderia ter sido tentada a 
realização de citação por meio dos Correios. 

(D) Não redistribuir mandados a oficiais de justiça 
que podem ser cumpridos pelos Correios. 



CLAS NÚMERO DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

07 000636-07.2006.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 

Autos apensados. Autos foram conclusos em 11-
01-2006, 23-07-2007 e 03-07-2008 e sempre 
retornaram ao Cartório sem despacho ou 
movimentação 

(D) Promover a conclusão do processo para 
despacho e verificar a movimentação de processos 
apensos, quando retornar do gabinete. 

08 0022907-10.2006.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 
Sem regular andamento. Houve indicação de 
perito e testemunhas e não foi realizada a perícia 
e nem conclusos para marcar audiência. 

(D) Promover a conclusão para regular andamento. 

09 000456-34.2007.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 

Autos estavam arquivados e foram 
desarquivados apenas para retirada de cópia. 
Ficou em carga com advogado de 19-05-2009 
até 21-01-2010. 

(D) Controlar a retirada dos autos do Cartório e 
promover o arquivamento assim que possível. 

10 0009857-77.2007.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 
Aguarda devolução do mandado desde 12-11-
2009 

(D) Efetuar a cobrança da devolução do mandado. 

11 0027618-24.2007.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias Aguarda arquivamento desde 16-12-2008 
(D) Cumprir despacho no prazo determinado pelo 
artigo 190, I, do Código de Processo Civil. 

12 0013207-39.2008.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 
Execução Fiscal Aguarda expedição de ofício desde 09-09-2009. 

(D) Cumprir despacho no prazo determinado pelo 
artigo 190, I, do Código de Processo Civil. 

13 0011034-42.2008.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 

Aguarda realização de audiência desde 11-11-
2008, sempre adiada por motivo de ausência de 
magistrado na Comarca, sendo que todos os 
adiamentos foram justificáveis. 

(R) Envidar esforços para que a próxima audiência, 
designada para 27-05-2010 seja realizada, evitando 
novo adiamento. 

14 0030373-84.2008.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 

Aguarda cumprimento de precatória, que foi 
expedida em 17-02-2009. Foi recebida 
informação de que foi encaminhada para outro 
juízo em caráter itinerante em 04-11-2009 e não 
houve cobrança do andamento, estando 
paralisado o processo desde então. 

(D) Efetuar a cobrança da precatória no prazo de 
cinco dias. 

15 0002167-26.2009.8.22.0021 Paralisado há mais de 60 dias 
Carta precatória com despacho de 11-09-2009, 
com mandado distribuído em 15-09-2009, 
somente devolvido em 25-01-2010. 

(D) Proceder o necessário para o cumprimento e a 
devolução da precatória no prazo de 30 dias. 

16 0006602-14.2007.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos Andamento nos autos diferente do lançado no 
sistema. 

(D) Regularizar andamento no sistema. 

17 0007145-17.2007.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos Andamento nos autos diferente do lançado no 
sistema. 

(D) Regularizar andamento no sistema. 

18 0017906-10.2007.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos Andamento nos autos diferente do lançado no 
sistema. 

(D) Regularizar andamento no sistema. 

19 0025482-25.2005.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos 

Processo em que a transação penal foi 
convertida em prisão em caso de 
descumprimento, gerando expedição de 
mandado. Provável prescrição. 

(D) Fazer conclusão ao juiz para analisar provável 
prescrição. 



CLAS NÚMERO DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

20 0012189-51.2006.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos 

Processo em que a transação penal foi 
convertida em prisão em caso de 
descumprimento, gerando expedição de 
mandado. Provável prescrição. 

(D) Fazer conclusão ao juiz para analisar provável 
prescrição. 

21 0014416-14.2006.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos 

Processo em que a transação penal foi 
convertida em prisão em caso de 
descumprimento, gerando expedição de 
mandado. Provável prescrição. 

(D) Fazer conclusão ao juiz para analisar provável 
prescrição. 

22 0014491-53.2006.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos 

Processo em que a transação penal foi 
convertida em prisão em caso de 
descumprimento, gerando expedição de 
mandado. Provável prescrição. 

(D) Fazer conclusão ao juiz para analisar provável 
prescrição. 

23 0017687-31.2006.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos 

Processo em que a transação penal foi 
convertida em prisão em caso de 
descumprimento, gerando expedição de 
mandado. Provável prescrição. 

(D) Fazer conclusão ao juiz para analisar provável 
prescrição. 

24 0027402-97.2006.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos 

Processo em que a transação penal foi 
convertida em prisão em caso de 
descumprimento, gerando expedição de 
mandado. Provável prescrição. 

(D) Fazer conclusão ao juiz para analisar provável 
prescrição. 

25 0007501-12.2007.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos 

Processo em que a transação penal foi 
convertida em prisão em caso de 
descumprimento, gerando expedição de 
mandado. Provável prescrição. 

(D) Fazer conclusão ao juiz para analisar provável 
prescrição. 

26 0022778-28.2006.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos Aguardando expedição de documentos diversos 
desde 20/07/2009. 

(D) Os atos devem ser cumpridos nos termos da lei 
e das Diretrizes Gerais Judiciais, devendo o 
servidor responsável controlar o prazo pelo SAP 
(art. 33 das DGJ). 

27 0081256-61.2007.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos Aguardando providências desde 26/10/2009. 

(D) Os atos devem ser cumpridos nos termos da lei 
e das Diretrizes Gerais Judiciais, devendo o 
servidor responsável controlar o prazo pelo SAP 
(art. 33 das DGJ). 

28 0000105-47.2008.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos Aguardando audiência em juízo deprecado. (NR) 

29 0001799-51.2008.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos Aguardando audiência. (NR) 

30 0001780-45.2008.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos Andamento nos autos diferente do lançado no 
sistema. 

(D) Regularizar andamento no sistema. 

31 0001756-17.2008.8.22.0021 JECRIM - Ativos mais antigos Restam apenas diligências para arquivamento. (D) Providenciar diligências de arquivamento. 



CLAS NÚMERO DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

32 0019482-09.2005.8.22.0021 Meta 2 

Tramitação lenta em face de inicial tentativa de 
citação por precatória, posterior citação por edital 
até que o réu contratasse advogado e o feito 
tivesse tramitação normalizada, com sentença de 
pronúncia prolatada em 19/01/2010. 

(D) Informar andamento em 60 dias. 

33 0012488-62.2005.8.22.0021 Meta 2 
Trata-se de procedimento do Júri. Citação por 
edital – réus contrataram advogados e o 
processo deve prosseguir (artigo 366 do CPP). 

(D) Informar andamento em 60 dias. 

34 0031757-63.2000.8.22.0021 Meta 2 
Citação por edital, porém réu contratou 
advogado. Processo deve prosseguir (artigo 366 
do CPP). 

(D) Informar andamento em 60 dias. 

35 0061990-43.2000.8.22.0021 Meta 2 
Réu esteve foragido e foi localizado em 2008. O 
processo ainda não teve desfecho em face de 
expedição de precatórias. 

(D) Informar andamento em 60 dias. 

36 0024551-85.2006.8.22.0021 Processo Suspenso 

No escaninho errado, pois já foi sentenciado com 
aplicação de medida de segurança em sentença. 
Guia de Execução encaminhada a Porto Velho. 
Aguardando cumprimento da medida. 

(NR) Regularizado durante a correição. 

37 0061141-71.2000.8.22.0021 Processo Suspenso 

Houve sentença de pronúncia em que dois réus 
foram pronunciados em 2005 e na mesma 
decisão foi determinada a suspensão do feito 
quanto a eles com base no artigo 366 do CPP. 

(D) Fazer conclusão dos autos para apreciação do 
Juiz. 

38 0020243-40.2005.8.22.0021 Processo Suspenso 

Processo com 9 réus, sendo que um deles teve a 
tramitação suspensa com base no artigo 366 do 
CPP, contudo constituiu advogado, o que 
possibilita prosseguimento. 

(D) Fazer conclusão dos autos para apreciação do 
Juiz. 

39 0030038-55.2007.8.22.0021 Processo Suspenso 
Na capa não foi informado o aditamento para 
inclusão de mais um réu e nem mesmo foi ele 
incluído no SAP. 

(D) Regularizar imediatamente. 

40 0018090-63.2007.8.22.0021 Paralisados há mais de 60 dias 

Justificativa em prestação de serviços à 
comunidade em 16/10/2009 (fl. 60), sendo 
certificado pelo Chefe de Cartório novo 
descumprimento em 11/11/2009, sem, contudo, 
encaminhar à conclusão. 

(D) Fazer conclusão imediata ao magistrado. 



CLAS NÚMERO DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

41 0022784-07.2009.8.22.0021 Paralisados há mais de 60 dias 

Processo aguardando audiência admonitória de 
pena alternativa. Réu intimado em 28/09/2009 a 
comparecer num dos dias da semana, entre 8 e 
12h, para audiência admonitória e, 
comparecendo, foi novamente intimado para 
audiência admonitória, desta vez 
especificamente designado o dia 01/02/2010, o 
que demonstra duplicidade de atos e 
impropriedade da primeira intimação via Oficial 
de Justiça. Escrivã informou que era praxe a 
fórmula utilizada antes da chegada do atual 
magistrado titular, mas que isso já foi abolido, 
intimando-se agora somente uma vez para o ato. 

(NR) 

42 0141160-42.2004.8.22.0021 Ativos mais antigos Réu não retornou ao cumprimento de prestação 
de serviços. 

(D) Fazer conclusão imediata ao magistrado. 

43 0008106-89.2004.8.22.0021 Ativos mais antigos 
Há despacho do Juiz para aguardar por 45 dias 
em 20/05/2008 e o processo nunca mais retornou 
à conclusão. 

(D) Fazer conclusão imediata ao magistrado. 

44 0015484-67.2004.8.22.0021 Ativos mais antigos 
Último andamento é de 16/03/2009 – certificado 
não cumprimento de pena pecuniária; o processo 
não retornou ao Juiz 

(D) Fazer conclusão imediata ao magistrado. 

45 0024893-33.2005.8.22.0021 Ativos mais antigos 
Determinado apensamento aos autos 0015517-
23.2005.8.22.0021, mas isso não consta no 
sistema 

(D) Fazer regularização imediata. 

46 0025857-26.2005.8.22.0021 Ativos mais antigos Processo com mandado de prisão pendente e 
com provável ocorrência de prescrição. 

(D) Fazer conclusão ao juiz para analisar provável 
prescrição. 

47 0017067-19.2006.8.22.0021 Ativos mais antigos 
Juntada de documento no processo físico em 
dezembro/2009, sem que a informação fosse 
lançada no sistema. 

(D) Fazer regularização imediata. 

48 0007794-50.2005.8.22.0021 Ativos mais antigos 
Processo aguardando cumprimento de mandado 
de prisão e com provável ocorrência de 
prescrição da pretensão executória. 

(D) Fazer conclusão ao juiz para analisar provável 
prescrição. 

49 0014508-84.2009.8.22.0021 Ativos mais antigos 

Aguardando cumprimento de mandado de prisão 
(equívoco ao ser lançada pena no mandado – ao 
invés de 03 meses, inseriu-se 03 anos) com 
provável ocorrência de prescrição da pretensão 
executória. 

(D) O cartório deve cuidar para que não haja 
lançamento equivocado. Fazer conclusão ao juiz 
para analisar provável prescrição. 

50 0023452-75.2009.8.22.0021 Arquivado definitivamente 

A vítima não representou e foi determinado o 
arquivamento do inquérito. Houve arquivamento 
sem que fossem feitas as informações, tais quais 
ao INI/DF e II/RO 

(D) A escrivã deve cumprir o artigo 174 das 
Diretrizes Gerais Judiciais. 



CLAS NÚMERO DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

51 0015013-12.2008.8.22.0021 Arquivado definitivamente 

O processo foi arquivado porque enviada Guia de 
Execução à Comarca de Vilhena, contudo houve 
informação posterior nos autos arquivados 
quanto ao cumprimento do Mandado de Prisão 
nele pendente ocorrida na Comarca de Jaru. No 
andamento do processo físico e do sistema não 
constou qualquer informação à Comarca de 
Vilhena quanto à prisão e nem à Comarca de 
Jaru de que a execução de pena havia sido 
encaminhada a Vilhena. 

(D) Fazer regularização imediata, registrando esse 
encaminhamento de modo a ser mantida a 
consistência de informações no sistema e no 
processo físico. 

1 - Separar processos que estejam suspensos com prisão daqueles que não tenham essa determinação para facilitar manuseio dos 
primeiros e melhor controle. 52 Orientações Gerais – 

Criminal 2 – Identificar os processos com prioridade de tramitação, tais quais idosos, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar (decorrentes 
da lei) e prescrição próxima. Observando o que preceitua o artigo 170, alíneas “c”, “d” e “e” das Diretrizes Gerais Judiciais. 

 


