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Anexo IV – Processos da Meta 2 de 2009 e 2010

CLAS. N. do processo
IDENTIFICAÇÃO 

CORRETA? OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

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

01 0036767-59.2007.8.22.0016-Cr-M2010 (  ) (X)

Processo  com  sentença  de  pronúncia  em 
20/08/2010. Tramitação mais lenta em face da 
necessidade de expedições e cumprimento de 
precatórias em Comarcas de outros Estados.

(D) Cumprir a determinação judicial, priorizando os 
processos  mais  antigos  e  de  réus  presos. 
Identificar na capa.

02 0025552-23.2006.8.22.0016-Cr-M2010 (  ) (X)

O processo esteve suspenso na Comarca de 
Costa Marques, originária, até setembro/2009, 
quando revogado o benefício do art. 89 da Lei 
9099/95.  Instrução  via  precatória,  a  ser 
expedida,  conforme  despacho  de 
agosto/2010.

(D) Cumprir a determinação judicial, priorizando os 
processos  mais  antigos  e  de  réus  presos. 
Identificar na capa.

03 0011721-05.2006.8.22.0016-Cr-M2010 (  ) (X)

Processo  com  tramitação  lenta  em  face  da 
necessidade de localização do réu, envio de 
carta precatória e citação por edital. Audiência 
de instrução não realizada na Comarca pela 
mudança  das  testemunhas  para  outra 
localidade, a serem ouvidas por precatória. O 
processo teve duas redesignações, a primeira 
em 13/06/2007 e  a segunda em 27/05/2010 
(fls. 33 e 52).

(D) Cumprir a determinação judicial, priorizando os 
processos  mais  antigos  e  de  réus  presos. 
Identificar na capa.

04 0023762-04.2006.8.22.0016-Jec-M2010 (  ) (X)

O processo estava suspenso em face da regra 
do  artigo  89 da  Lei  9.099/95.  Cumpridas  as 
condições, foi extinta a punibilidade do réu em 
julho/2010.

(D) Cumprir a determinação judicial, priorizando os 
processos mais antigos e de réus presos. Informar 
para a exclusão da Meta2/2010

05 0027890-67.2006.8.22.0016-Jec-M2010 (  ) (X)

Processo com tramitação demorada em face 
de  ofícios  encaminhados  para  outras 
Comarcas. Audiência de instrução designada 
para outubro/2010.

(D) O cartório deve providenciar com urgência os 
atos  necessários  à  instalação  e  realização  da 
audiência.



CLAS. N. do processo
IDENTIFICAÇÃO 

CORRETA? OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

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

06 0019013-41.2006.8.22.0016-Jec-M2010 (  ) (X)

O processo estava suspenso em face da regra 
do  artigo  89 da  Lei  9.099/95.  Cumpridas  as 
condições, foi extinta a punibilidade do réu em 
agosto/2010.

(D) Cumprir a determinação judicial, priorizando os 
processos mais antigos e de réus presos. Informar 
para a exclusão da Meta2/2010

07 0019803-25.2006.8.22.0016-Jec-M2010 (  ) (X)
Processo  aguardando  cumprimento  de 
suspensão processual  nos termos do art.  89 
da Lei 9099/95, em outra Comarca.

(D1)  O  cartório  deve,  em  cinco  dias,  inserir  a 
suspensão processual  no andamento, de forma a 
ser excluído dos processos ativos na Meta2/2010, 
informando à Corregedoria.

(D2) O cartório deve criar um sistema de controle 
das  precatórias  e  seus  prazos,  cobrando-as  nos 
termos do art. 74 e seguintes das DGJ.

08 0027954-77.2006.8.22.0016-Jec-M2010 (  ) (X)

Processo  aguardando  transação  penal 
deprecada  a  Comarca  de  outro  Estado  em 
outubro/2008. Não foi verificado o andamento 
por  sistema  informatizado  e  nem cobrado  o 
cumprimento.

(D) Cumprir o disposto no parágrafo único do art. 
75 das DGJ.

09 0019382-35.2006.8.22.0016-Jec-M2010 (  ) (X)

O processo estava suspenso em face da regra 
do  artigo  89 da  Lei  9.099/95.  Cumpridas  as 
condições, foi extinta a punibilidade do réu em 
agosto/2010.

(D) Cumprir a determinação judicial, priorizando os 
processos mais antigos e de réus presos. Informar 
para a exclusão da Meta2/2010

10 0015847-74.2001.8.22.0016-Cr-M2009 (X) (  )

Processo com sentença de pronúncia  desde 
1995. Com as novas regras do procedimento 
do  júri  teve  a  tramitação  normalizada.  Júri 
designado para 29/09/2010.

(D)  Após  a  realização  do  júri,  informar  à 
Corregedoria para exclusão da Meta2/2009.

11 0015979-34.2001.8.22.0016-Cr-M2009 (X) (  )

Processo com sentença de pronúncia  desde 
1996. Com as novas regras do procedimento 
do  júri  teve  a  tramitação  normalizada.  Júri 
designado para 06/10/2010.

(D)  Após  a  realização  do  júri,  informar  à 
Corregedoria para exclusão da Meta2/2009.

12 0015995-85.2001.8.22.0016-Cr-M2009 (X) (  )

Processo com sentença de pronúncia  desde 
1996. Com as novas regras do procedimento 
do  júri  teve  a  tramitação  normalizada.  Júri 
designado para 01/10/2010.

(D)  Após  a  realização  do  júri,  informar  à 
Corregedoria para exclusão da Meta2/2009.

13 0016304-09.2001.8.22.0016-Cr-M2009 (X) (  ) Processo com sentença de pronúncia  desde 
1995. Com as novas regras do procedimento 
do  júri  teve  a  tramitação  normalizada.  Júri 
designado para 08/10/2010. Na decisão de fls. 
369/370,  houve  erro  material  quanto  aos 
nomes  dos  réus  processados  neste  feito, 
sendo  riscado  a  lápis  o  nome  ali  inserto  e 
acrescentado  os  correspondentes  ao 
processo,  o  que  constitui  prática  irregular, 

(D1)  Após  a  realização  do  júri,  informar  à 
Corregedoria para exclusão da Meta2/2009.

(D2)  O  escrivão  deve  apagar  com  cuidado  as 
anotações  feitas  a  lápis  na  folha  370, 
encaminhando  o  feito  oportunamente  ao 
magistrado  para  acerto  do  erro  material  que  é 
visível  (artigo 22, §2º.das DGJ).  Deve,  ainda, ser 
verificado  o  paradeiro  do  processo  do  réu  José 



CLAS. N. do processo
IDENTIFICAÇÃO 

CORRETA? OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

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

aparentemente cometida ainda na comarca de 
origem. Aparecido, certificando-se.

14 0016240-96.2001.8.22.0016-Cr-M2009 (X) (  )

Processo com sentença de pronúncia  desde 
1996. Com as novas regras do procedimento 
do  júri  teve  a  tramitação  normalizada.  Júri 
designado para 05/10/2010.

(D)  Após  a  realização  do  júri,  informar  à 
Corregedoria para exclusão da Meta2/2009.

“META 2 - 2009” São os processos distribuídos na instância jurisdicional até 31/12/2005 e por ela ainda não julgados.
“META2 – 2010” São os processos distribuídos na instância jurisdicional até 31/12/2006 e por ela ainda não julgados (os de competência do Tribunal do Júri são os distribuídos 
até 31/12/2007).


