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COMARCA DE ESPIGÃO DO OESTE – 2ª VARA GENÉRICA  
 

Anexo IV – Processos da Meta 2 de 2009 e 2010 
 

CLAS NÚMERO DO PROCESSO 

IDENTIFICAÇÃO 
CORRETA? FASE ATUAL SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 
SIM NÃO 

01 0006130-62.2001.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) Regularmente suspenso pelo artigo 366 do CPP 

(D) Em casos tais, mesmo em havendo 
diligências, o cartório deve constar como último 
movimento o de suspensão, a fim de que não 
seja inserido automaticamente nos processos 
ativos da Meta2 

02 0024328-16.2002.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 
Trata-se de ação civil pública, atualmente em 
fase de cumprimento de sentença. Os autos 
estão em carga com o MP desde 30.03.2011. 

(D) Excluir do relatório de Meta 2. 

03 0045816-90.2003.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

Procedimento do Júri que teve recente 
tramitação em face das novas regras 
processuais que permitem julgamento sem a 
presença do réu. Aguardando inclusão em 
pauta. Sem afixação da tarja 

(D1) Priorizar, em se tratando do procedimento 
do Júri, os réus presos e os que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 

04 0045603-84.2003.8.22.0008 - M2009 (  ) ( X  ) 
Trata-se de cumprimento de sentença judicial, 
distribuído como judicial. Documento solto 
dentro do processo. 

(D1) Verificar o que motivou, via sistema, a 
inserção deste feito na Meta 2 
(D2) Retirar a tarja da Meta2 
(D3) Consertar a classe na distribuição 
 

05 0007706-90.2001.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

Procedimento do Júri que teve recente 
tramitação em face das novas regras 
processuais que permitem julgamento sem a 
presença do réu. Aguardando inclusão em 
pauta. Sem afixação da tarja 

(D1) Priorizar, em se tratando do procedimento 
do Júri, os réus presos e os que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 

06 0007722-44.2001.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

Procedimento do Júri que teve recente 
tramitação em face das novas regras 
processuais que permitem julgamento sem a 
presença do réu. Aguardando inclusão em 
pauta. Sem afixação da tarja 

(D1) Priorizar, em se tratando do procedimento 
do Júri, os réus presos e os que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 



CLAS NÚMERO DO PROCESSO 

IDENTIFICAÇÃO 
CORRETA? FASE ATUAL SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 
SIM NÃO 

07 0007113-27.2002.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) Regularmente suspenso pelo artigo 366 do CPP 

(D) Em casos tais, mesmo em havendo 
diligências, o cartório deve constar como último 
movimento o de suspensão, a fim de que não 
seja inserido automaticamente nos processos 
ativos da Meta2 

08 0018930-88.2002.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

O processo esteve regularmente suspenso pelo 
artigo 366 do CPP e o réu foi localizado 
recentemente, sendo enviada precatória para 
sua citação e interrogatório. Precatória sem 
indicação de endereço eletrônico da Vara. 
Aguardando a realização do ato já designado. 

(D) Cumprir o disposto no artigo 74 das DGJ 

09 0038890-25.2005.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

 
Processo que teve seu curso inicial no JECRIM 
e, após quase quatro anos de tramitação, em 
razão da expedição de cartas precatórias, o 
Juízo entendeu que era caso que deveria 
tramitar numa Vara Criminal, sendo então 
redistribuído e tomado o seu curso de início. 
Carta precatória expedida apenas quanto a um 
dos réus (fl. 296).  
 
Não houve análise de manutenção dos atos já 
praticados. 
 
Precatória não contém no rodapé o endereço 
virtual da vara. 
 
Sem a tarja respectiva da Meta 2 

(D1) Fazer imediata conclusão ao magistrado 
para verificação. 
 
(D2) Cumprir o disposto no artigo 74 das DGJ 
 
(D3) Afixar a tarja referente à Meta 2 
 

10 0006899-65.2004.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

Processo aguardando precatória de intimação 
do réu quanto a sentença de pronúncia, sem 
fixação de prazo e sem indicação de endereço 
eletrônico no rodapé 

(D) Cumprir o disposto no artigo 74 das DGJ 

11 0031101-72.2005.8.22.0008 - M2009 (  ) (  ) 

Foi declinada competência para a Justiça 
Federal em 25.11.2009, sendo que o feito foi 
para lá remetido em 16.03.2010, de acordo com 
informações do SAPPG. 

(D) Excluir do relatório de Meta2. 

12 0020606-66.2005.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

Procedimento do Júri que teve recente 
tramitação em face das novas regras 
processuais que permitem julgamento sem a 
presença do réu. Aguardando inclusão em 
pauta. Aguardando inclusão em pauta desde  
maio/2010 (fl. 154).  

(D) Afixar a tarja.  
 
(R) O juízo deve designar alguém do cartório ou 
gabinete para a análise de eventual prescrição 
em todos os processos, especialmente aqueles 
que estejam suspensos, sob sua supervisão 



CLAS NÚMERO DO PROCESSO 

IDENTIFICAÇÃO 
CORRETA? FASE ATUAL SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 
SIM NÃO 

 
Sem afixação da tarja referente à Meta2 
 
Despacho informando acordo verbal com 
Ministério Público para encaminhamento dos 
processos suspensos para análise de eventual 
prescrição de forma gradativa (fl. 154) 

direta, determinando a identificação em local 
visível, cumprindo, ainda, o disposto no artigo 
170, alínea d, das DGJ,  

13 0018270-89.2005.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

Processo aguardando cumprimento de carta 
precatória desentranhada e enviada a outro 
juízo. 
 
Desentranhamento em desconformidade com as 
Diretrizes Gerais Judiciais, já que teria ela a 
numeração de fls. 128/129 (fl. 127v). 
 
Não foram solicitadas informações a respeito da 
precatória  

(D1) Cumprir o disposto no artigo 100 e seus 
parágrafos, das DGJ 
 
(D2) Cumprir o disposto no artigo 75 e seu 
parágrafo, das DGJ 
 

14 0028771-05.2005.8.22.0008 - M2009 ( x) (  ) Trata-se de interdição em que se aguarda 
realização de perícia médica. 

(D) Priorizar, tendo em vista se tratar de 
processo de interdição. 

 0032051-81.2005.8.22.0008 - M2009 (  ) (  ) Extinta a Punibilidade em janeiro/2011, 
arquivado em março/2011. 

(NR) 

16 0011595-18.2002.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) Regularmente suspenso pelo artigo 366 do CPP 

(D) Em casos tais, mesmo em havendo 
diligências, o cartório deve constar como último 
movimento o de suspensão, a fim de que não 
seja inserido automaticamente nos processos 
ativos da Meta2 

17 0007625-44.2001.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

Procedimento do Júri que teve recente 
tramitação em face das novas regras 
processuais que permitem julgamento sem a 
presença do réu. Aguardando inclusão em 
pauta. Sem afixação da tarja 

(D1) Priorizar, em se tratando do procedimento 
do Júri, os réus presos e os que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 

18 0007528-44.2001.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

Procedimento do Júri que teve recente 
tramitação em face das novas regras 
processuais que permitem julgamento sem a 
presença do réu. Aguardando inclusão em 
pauta.  
 
Sem afixação da tarja. 
 
Discrepância entre requerimento (fl. 363) e 
despacho (fl. 364)  

(D1) Priorizar, em se tratando do procedimento 
do Júri, os réus presos e os que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 
(D3) Fazer imediata conclusão para análise, ante 
a não localização da carta precatória. 



CLAS NÚMERO DO PROCESSO 

IDENTIFICAÇÃO 
CORRETA? FASE ATUAL SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 
SIM NÃO 

19 0007358-72.2001.8.22.0008 - M2009 (  ) (x  ) 

Procedimento do Júri que teve recente 
tramitação em face das novas regras 
processuais que permitem julgamento sem a 
presença do réu. Aguardando inclusão em 
pauta. Sem afixação da tarja 

(D1) Priorizar, em se tratando do procedimento 
do Júri, os réus presos e os que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 

20 0006637-23.2001.8.22.0008 - M2009 (  ) ( x ) 

Procedimento do Júri que teve recente 
tramitação em face das novas regras 
processuais que permitem julgamento sem a 
presença do réu. Aguardando inclusão em 
pauta. Sem afixação da tarja 

(D1) Priorizar, em se tratando do procedimento 
do Júri, os réus presos e os que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 

21 0035908-04.2006.8.22.0008 - M2010 (  ) (  ) Processo incluído irregularmente na Meta 2 pelo 
sistema informatizado 

(D) Excluir, via Coinf – DECOR, da Meta 2 

22 00’-89.2006.8.22.0008 - M2010 (  ) (  ) 

Trata-se de ação de depósito em que aguarda 
decisão judicial depois que apresentadas 
contestação e impugnação. Os autos estão 
concluso desde 15.março.2011. 

(D) Acompanhar relatório mensal das metas. 

23 0031055-83.2005.8.22.0008 - M2010 (  ) ( x  ) 

Processo que teve seu curso inicial no JECRIM 
e, após quase um ano de tramitação, em razão 
da expedição de cartas precatórias, o Juízo 
entendeu que era caso que deveria tramitar 
numa Vara Criminal, sendo então redistribuído e 
tomado o seu curso de início.  
 
Demora em face de expedição de cartas 
precatórias, aditamento da denúncia e 
transcrição de audiência gravada.  
 
  
 
 

(D1) Priorizar os processos que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 

24 0033395-63.2006.8.22.0008 - M2010 (  ) ( x  ) 

Processo aguardando providência do cartório 
desde fevereiro/2011. Decisão proferida em 
2006 e que até esta data, por inércia da parte, 
não foi cumprida na sua integralidade 

(D1) Priorizar os processos que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 

25 0029967-73.2006.8.22.0008 - M2010 (  ) ( x  ) 
Processo com tramitação morosa em face de 
expedição de carta precatória. Alegações finais 
do MP grampeada na contracapa dos autos.  

(D1) Priorizar os processos que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 
(D3) Não grampear peças na capa ou contracapa 
do processo. 

26 0006389-23.2002.8.22.0008 - M2010 (  ) ( x  ) Cota do MP datada de 11/11/2010, sem que o 
cartório fizesse a conclusão dos autos. 

(D) Cumprir o disposto nos arts. 32, 36 e 72 das 
DGJ. 



CLAS NÚMERO DO PROCESSO 

IDENTIFICAÇÃO 
CORRETA? FASE ATUAL SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 
SIM NÃO 

27 0036556-81.2006.8.22.0008 - M2010 (  ) ( x  ) 

Procedimento do Júri que teve recente 
tramitação em face das novas regras 
processuais que permitem julgamento sem a 
presença do réu. Aguardando inclusão em 
pauta. Sem afixação da tarja.  
 
Apenso aos autos 0010700-18.2006.8.22.0008, 
aparentemente por ocorrência de conexão, sem 
qualquer decisão do juízo. 
 

(D1) Priorizar, em se tratando do procedimento 
do Júri, os réus presos e os que estejam 
inseridos na Meta 2 do CNJ 
(D2) Afixar a tarja referente à Meta 2 
(D3) Fazer conclusão para análise dos apensos 
autos. 

28 0040502-61.2006.8.22.0008 - M2010 ( x  ) (  ) 

Trata-se de processo de réu preso a ser 
reinterrogado por precatória emitida em 
dezembro/2010, sem fixação de prazo, sem 
endereço eletrônico no rodapé e sem qualquer 
notícia de distribuição e/ou cumprimento. 
 
Volume de processo com mais folhas que o 
permitido. 

(D1) Cumprir o disposto nos artigos 74 e 75 das 
DGJ 
 
(D2) Cumprir o disposto no artigo 27 das DGJ 

 
• “META 2” São os processos distribuídos na instância jurisdicional até 31/12/2005 e por ela ainda não julgados. 

 
 

Observação: DEVEM SER SOLICITADAS AS TARJAS ESPECÍF ICAS À GRÁFICA DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA 


