
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

COMARCA DE   SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ   – VARA CRIMINAL  

Anexo V– PROCESSOS ANALISADOS

CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 
REGISTRAR (NR)

1 0003130-30.2001.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  julgado  extinta  a  punibilidade.  Aguarda 
providências para arquivamento desde julho/2010.

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

2 0015308-11.2001.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  com  sentença  de  pronúncia  em  1998. 
Distribuído  a esta Comarca em maio/2010 e não 
encaminhado a despacho. O escrivão informa que 
não houve tempo e nem condições físicas, dada a 
falta  de  pessoal,  para  encaminhar  todos  os 
processos ao magistrado para análise.

(D1) Cumprir o disposto no art. 36 das DGJ.

(D2)  O  processo  precisa  ser  incluído  na 
Meta2/2009 e etiquetado.

3 0015693-56.2001.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  aguardando  cumprimento  de  mandado 
de prisão por sentença condenatória. (NR)

4 0015839-97.2001.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  aguardando  cumprimento  de  mandado 
de  prisão  por  sentença  condenatória  contra  dois 
réus.  Há  documento  grampeado  na  contracapa 
desde maio/2010, aguardando juntada e conclusão. 
O escrivão informa que não houve tempo e nem 
condições  físicas,  dada  a  falta  de  pessoal,  para 
encaminhar todos os processos ao magistrado para 
análise.

(D1) Cumprir o disposto nos artigos 121 c/c 
artigo 167 das DGJ.

(D2)  Cumprir  o  disposto  no  artigo  36  das 
DGJ

5 0016525-89.2001.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  suspenso  com  base  no  artigo  366  do 
CPP.  O andamento precisar ser regularizado, de 
modo a não constar na Meta2-2009

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009

6 0016851-49.2001.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  suspenso  com  base  no  artigo  366  do 
CPP.  O andamento precisar ser regularizado, de 
modo a não constar na Meta2-2009

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 
REGISTRAR (NR)

7 0016932-95.2001.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  suspenso  com  base  no  artigo  366  do 
CPP.  Processo com aparente prescrição, em face 
da  pena  prevista  e  do  tempo  passado  em 
suspensão (Súmula 415 do STJ)

(D)  Fazer  conclusão  imediata  para  análise 
dos autos

8 0004465-50.2002.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória. Aparente ocorrência de prescrição

(D)  Fazer  conclusão  imediata  para  análise 
dos autos

9 0007383-27.2002.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  com  prescrição  próxima  e  sem 
identificação na capa. (D) Cumprir o disposto no art. 170 das DGJ.

10 0008720-51.2002.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP.

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

11 0022161-02.2002.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  regularmente  suspenso  com  prescrição 
próxima e sem identificação na capa. 

(D1) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

(D2)  Cumprir  o  disposto  no  art.  170  das 
DGJ.

12 0022994-20.2002.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  regularmente  suspenso  com  prescrição 
próxima e sem identificação na capa. 

(D1) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

(D2)  Cumprir  o  disposto  no  art.  170  das 
DGJ.

13 0000640-64.2003.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória com aparente prescrição, nos termos 
dos artigos 109 e 112, I, do CP.

(D) Fazer conclusão imediata.

14 0005901-10.2003.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP.

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

15 0005936-67.2003.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP.

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

16 0005952-21.2003.8.22.0016-Cr Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  regularmente  suspenso  com  prescrição 
próxima e sem identificação na capa. 

(D1) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

(D2)  Cumprir  o  disposto  no  art.  170  das 
DGJ.



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 
REGISTRAR (NR)

17 0006045-81.2003.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  regularmente  suspenso  com  prescrição 
próxima e sem identificação na capa. 

(D1) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

(D2)  Cumprir  o  disposto  no  art.  170  das 
DGJ.

18 0007246-11.2003.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP.

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

19 0010891-44.2003.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória com aparente prescrição, nos termos 
dos artigos 109 e 112, I, do CP.

(D) Fazer conclusão imediata.

20 0021842-97.2003.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória com prescrição próxima, nos termos 
dos  artigos  109  e  112,  I,  do  CP.  Não  há 
identificação na capa.

(D)  Promover  a  identificação  e  levar  à 
conclusão em outubro/2010 para análise.

21 0021850-74.2003.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  regularmente  suspenso  com  prescrição 
próxima e sem identificação na capa. 

(D1) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

(D2)  Cumprir  o  disposto  no  art.  170  das 
DGJ.

22 0027832-69.2003.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória com prescrição próxima, nos termos 
dos artigos 109 e 112, I, do CP.

(NR)

23 0030272-38.2003.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória  com  aparente  ocorrência  de 
prescrição.

(D) Fazer imediata conclusão dos autos.

24 0000120-70.2004.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  regularmente  suspenso  pelo  art.  6  do 
CPP.

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

25 0006153-76.2004.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória. (NR)

26 0012625-93.2004.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória. (NR)

27 0014962-55.2004.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória. (NR)

28 0019646-23.2004.8.22.0016-Cr Paralisados
O cartório expediu guia de recolhimento provisório, 
quando aparentemente, houve transito em julgado 
para as duas partes, o que deve ser esclarecido.

(D) O cartório deve verificar e, se for o caso, 
refazer  a  guia,  enviando  para  assinaturas 
respectivas.



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 
REGISTRAR (NR)

29 0021721-35.2004.8.22.0016-Cr Paralisados

Aguardando cumprimento de  sentença e acórdão 
desde  dezembro/2009.  Não  há  notícia  de 
expedição  de  mandado  de  prisão  e  o  ofício 
encaminhado  na  Comarca  de  Costa  Marques 
contém erro material quanto a pena.

O cartório deve providenciar cumprimento da 
sentença condenatória e, inclusive, retificar o 
ofício  de  fls.  142,  no  tocante  à  pena 
cominada.

30 0025522-56.2004.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP.

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

31 0025646-39.2004.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP.

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

32 0026200-71.2004.8.22.0016-Cr Paralisados

Processo  aguardando  prestação  de  contas  por 
entidade  beneficiada  com  pena  alternativa, 
aparentemente  solta  dentro  do  processo e  a  ser 
juntada desde abril/2010.  O escrivão informa que 
não houve tempo e nem condições físicas, dada a 
falta  de  pessoal,  para  encaminhar  todos  os 
processos ao magistrado para análise.

(D) Promover  a juntada dos documentos e 
cumprir o disposto no art. 36 das DGJ.

33 0026448-37.2004.8.22.0016-Cr Paralisados

Juntada  de  carta  precatória  sem  a  respectiva 
assinatura  do  termo  (fls.  162  v.).  Processo 
aguardando  conclusão  desde  junho/2010.  O 
escrivão  informa  que  não  houve  tempo  e  nem 
condições  físicas,  dada  a  falta  de  pessoal,  para 
encaminhar todos os processos ao magistrado para 
análise.

(D) Cumprir o disposto nos artigos 23 e 36 
das DGJ. 

34 0034084-54.2004.8.22.0016-Cr Paralisados

Processo  aguardando  cumprimento  de  sentença, 
não tendo expedido mandado de prisão quanto a 
um dos réus (Givanei) pelo juízo de primeiro grau. 
Aguardando  cumprimento  de  mandado  de  prisão 
expedido  em  grau  de  recurso  contra  outro  réu 
(José  Aparecido)  e  inscrição  em dívida  ativa  em 
relação  ao  réu  que  já  cumpre  pena  (Givanildo). 
Paralisado desde a redistribuição a esta Comarca, 
operada em fevereiro/2010.

(D) O cartório deve verificar cuidadosamente 
o  estágio  dos  autos  para  expedição  dos 
documentos necessários.

35 0000344-71.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP.

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

36 0003734-49.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória. (NR)

37 0004226-41.2005.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  cumprimento  de  sentença 
desde 2009, não sendo expedidos os mandados de 
prisão até esta data.

(D) O cartório deve cumprir as decisões do 
juízo neste processo, em 10 dias.



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 
REGISTRAR (NR)

38 0012539-88.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  de  execução  penal.  Cumprimento  de 
benefício de livramento condicional. (NR)

39 0012547-65.2005.8.22.0016-Cr Paralisados

Processo  aguardando  prisão,  regularmente 
suspenso  pelo  art.  366  do  CPP.  Aparente 
ocorrência de prescrição em face da Súmula 415 
do STJ e em razão da menoridade relativa do réu à 
época do fato.

(D) Fazer conclusão imediata dos autos.

40 0014418-33.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP.

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

41 0018766-94.2005.8.22.0016-Cr Paralisados
Sentença de absolvição em janeiro/2010. Remessa 
a  esta  Comarca  em  fevereiro/2010.  Certidão  do 
escrivão  em junho/2010 informando intimação do 
réu, sem a respectiva assinatura deste.

(D1) O escrivão deve esclarecer a certidão 
de fls. 122v. e dar prosseguimento ao feito.

(D2)  Retirar  etiqueta  de  identificação  da 
Meta2-2009 ante o julgamento já proferido.

42 0018898-54.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória. (NR)

43 0019304-75.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória. (NR)

44 0019347-12.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  cumprimento  de  sentença 
condenatória.

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

45 0024529-76.2005.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo regularmente suspenso com base no art. 
89  da  Lei  9099/95.  Sem  informação  do 
cumprimento desde a remessa para esta Comarca 
em fevereiro/2010.

(D)  O  cartório  deve  verificar  e  certificar  o 
ocorrido em 10 dias, fazendo conclusão dos 
autos.

46 0025703-23.2005.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  de  execução  penal  aguardando 
cumprimento  de  benefício  de  livramento 
condicional.

(NR)

47 0026343-26.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  cumprimento  de  sentença 
condenatória. (NR)

48 0027170-37.2005.8.22.0016-Cr Paralisados
A  partir  da  distribuição  a  esta  Comarca  foram 
juntados  o  mandado  de  avaliação  e  cópia  de 
sentença  sem  a  observância  das  normas  para 
juntada e sem a numeração

(D) Cumprir o disposto nos arts. 23, 28 e 29 
das DGJ.

49 0027188-58.2005.8.22.0016-Cr Paralisados
O cartório de Costa Marques não cumpriu decisão 
de outubro/2009. Não há notícia nos autos sobre a 
guia de execução de fls. 144 e eventual existência 
do processo de execução quanto ao réu Leandro.

(D)  O  cartório  deve  cumprir  a  decisão  do 
juízo, verificando e certificando a respeito do 
mencionado  processo  de  execução  em 10 
dias, fazendo conclusão.

50 0027900-48.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP. 

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 
REGISTRAR (NR)

51 0030618-18.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP. 

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

52 0030693-57.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória.

(D)  Cumprir  a  sentença  de  fls.  182/185, 
expedindo os atos necessários em 15 dias, 
informando a Corregedoria.

53 0032343-42.2005.8.22.0016-Cr Paralisados Processo aguardando cumprimento de despacho.
(D)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos e de 
réus presos

54 0032947-03.2005.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo com sentença condenatória mantida pelo 
Tribunal  de  Justiça.  Não  há  notícia  sobre  a 
execução da pena.

(D)  O  cartório  deve  cumprir  a  decisão  do 
juízo, verificando e certificando a respeito de 
execução  de  pena  em  10  dias,  fazendo 
conclusão.

55 0000126-09.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP. 

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2010.

56 0000940-21.2006.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória.  Prescrição  próxima 
(novembro/2010), sem a respectiva identificação

(D) O cartório deve fazer a identificação na 
capa, nos termos do artigo 170 das DGJ, e 
enviar  os  autos  à  conclusão  em  tempo 
oportuno.

57 0001386-24.2006.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  despacho  desde 
março/2010. Trata-se de processo a ser incluído na 
Meta2-2010.

(D1)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos e de 
réus presos.

(D2) Inserir  e etiquetar  o processo (Meta2-
2010).

58 0003028-32.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  providências  para 
arquivamento desde abril/2010.

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

59 0005551-17.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP. 

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2010.

60 0006000-72.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  expedição  de  guia  de 
execução desde fevereiro/2010.

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

61 0007210-61.2006.8.22.0016-Cr Paralisados

Processo advindo da Justiça Federal com declínio 
de  competência  desde  novembro/2009,  sem 
providências  na  Comarca  de  Costa  Marques,  o 
mesmo ocorrendo nesta Comarca a partir  da sua 
distribuição em abril/2010.

(D) Fazer imediata conclusão dos autos.



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 
REGISTRAR (NR)

62 0007490-32.2006.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  sentenciado  na  Comarca  de  Costa 
Marques em janeiro/2010. Sem providências desta 
Comarca desde a distribuição.

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

63 0009760-29.2006.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  com  sentença  absolutória  e  verba 
destinada  a  Fundo  Municipal,  sem  a  devida 
prestação de conta.

(D) Requisitar a prestação de contas, em 30 
dias, expedindo-se o necessário.

64 0011853-62.2006.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  de  execução  de  pena.  Ausência  de 
informações  sobre  prestação  de  serviço  à 
comunidade.

(D)  Requisitar  informações,  em  30  dias, 
expedindo-se o necessário.

65 0011861-39.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo de execução penal. Aguardando análise 
sobre cumprimento da pena e prestação de contas. (D) Fazer imediata conclusão dos autos.

66 0012086-59.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP. 

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2010.

67 0012663-37.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  cumprimento  de  sentença 
condenatória desde a distribuição nesta Comarca.

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

68 0013147-52.2006.8.22.0016-Cr Paralisados
Trata-se de processo com condenação definitiva de 
réu  e  em  que  se  busca  pagamento  da  pena 
pecuniária. Não há notícias sobre a distribuição da 
execução penal.

(D)  O  cartório  deve  cumprir  a  decisão  do 
juízo, verificando e certificando a respeito do 
mencionado  processo  de  execução  em 10 
dias, fazendo conclusão.

69 0014720-28.2006.8.22.0016-Cr Paralisados 
Aguardando Prisão

Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória. (NR)

70 0014909-06.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP. 

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2010.

71 0018297-14.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso quanto a um dos 
réus.

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2010.

72 0019463-81.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo aguardando cumprimento de acórdão.
(D)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos e de 
réus presos.

73 0021581-30.2006.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  cumprimento  de  mandado 
de prisão por sentença condenatória quanto a um 
dos réus.

(NR)

74 0021719-94.2006.8.22.0016-Cr Paralisados
Sentença  absolutória.  Aguardando  providências 
para  arquivamento,  inclusive  análise  da  cota  do 
MP.

(D) Fazer imediata conclusão.

75 0023398-32.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP. 

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2010.
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76 0027555-48.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  expedição  de  guia  de 
execução.

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

77 0028160-91.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  com  cota  do  MP  em  junho/2010,  sem 
análise do cartório ou do magistrado.

(D)  O  cartório  deve,  de  ofício,  certificar  a 
respeito  do  cumprimento  da  suspensão  e 
fazer conclusão dos autos, em 10 dias.

78 0028934-24.2006.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP. 

(D) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2010.

79 0031714-34.2006.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo de pedido de prisão deferida. Despacho 
determinando  arquivamento,  em  folha  não 
numerada.

(D1) O cartório deve cumprir o disposto no 
art. 28 das DGJ.

(D2) Fazer  nova conclusão dos autos para 
análise  da  determinação  de  arquivamento, 
diante da pendência de mandado de prisão, 
em 10 dias.

80 0002172-34.2007.8.22.0016-Cr Paralisados Processo com sentença de rejeição da denúncia. 
Aguardando cumprimento desde maio/2010.

(D) O cartório deve tomar providências para 
cumprimento  da  sentença  e  final 
arquivamento em 30 dias.

81 0007611-26.2007.8.22.0016-Cr Paralisados

Trata-se de processo de execução penal em que o 
apenado  cumpria  a  pena  em  regime  aberto  na 
Comarca  de  Costa Marques.  Não há  notícias da 
continuidade nesta Comarca, apesar da certidão de 
fls. 133v.

(D)  O  cartório  deve  verificar  e  certificar  o 
eventual  cumprimento  da  pena,  fazendo  a 
conclusão dos autos se necessário,  em 10 
dias.

82 0007956-89.2007.8.22.0016-Cr Paralisados Processo com pendência de prestação de contas 
de valores doados a Entidades.

(D)  O  cartório  deve  verificar,  certificar  e 
encaminhar  os  autos  à  conclusão  em  30 
dias.

83 0008120-54.2007.8.22.0016-Cr Paralisados

O  escrivão  certifica  encaminhamento  de  guia  de 
execução  à  Comarca  de  Vilhena  e,  contudo,  há 
ofício do diretor geral do presídio de São Francisco 
do  Guaporé  informando  que  o  apenado  deu 
entrada nesta Comarca.

(D) Fazer imediata conclusão dos autos para 
análise do magistrado.

84 0010329-93.2007.8.22.0016-Cr Paralisados Aguardando  cumprimento  de  despacho  desde 
abril/2010.

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

85 0010418-19.2007.8.22.0016-Cr Paralisados

Trata-se de processo de execução penal em que o 
apenado  cumpria  a  pena  em  regime  aberto  na 
Comarca  de  Costa Marques.  Não há  notícias da 
continuidade nesta Comarca, apesar da certidão de 
fls. 39v.

(D)  O  cartório  deve  verificar  e  certificar  o 
eventual  cumprimento  da  pena,  fazendo  a 
conclusão dos autos se necessário,  em 10 
dias.
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86 0010469-30.2007.8.22.0016-Cr Paralisados

Trata-se de processo de execução penal em que o 
apenado  cumpria  a  pena  em  regime  aberto  na 
Comarca  de  Costa Marques.  Não há  notícias da 
continuidade nesta Comarca, apesar da certidão de 
fls. 99v.

(D)  O  cartório  deve  verificar  e  certificar  o 
eventual  cumprimento  da  pena,  fazendo  a 
conclusão dos autos se necessário,  em 10 
dias.

87 0011902-69.2007.8.22.0016-Cr Paralisados Aguardando  cumprimento  de  despacho  desde 
abril/2010.

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

88 0013280-60.2007.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  cumprimento  de  mandado 
de prisão por sentença condenatória. (NR)

89 0013301-36.2007.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  cumprimento  integral  do 
despacho de fls. 87, proferido ainda na Comarca de 
Costa  Marques  em  outubro/2008  (inscrição  em 
dívida ativa).

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

90 0018645-95.2007.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP. (NR)

91 0019080-69.2007.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  de  execução  penal.  Aguardando 
cumprimento de pena. (NR)

92 0019951-02.2007.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  de  execução  penal.  Aguardando 
cumprimento de pena. (NR)

93 0000315-16.2008.8.22.0016-Cr Paralisados Processo regularmente suspenso pelo art. 366 do 
CPP. (NR)

94 0000722-22.2008.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  cumprimento  de  mandado 
de prisão por sentença condenatória. (NR)

95 0002792-12.2008.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  cumprimento  de  mandado 
de  prisão  por  sentença  condenatória.  Não  há 
anotação a respeito de prescrição próxima.

(D) Cumprir o disposto no art. 170 das DGJ.

96 0003330-90.2008.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  cumprimento  de  acórdão 
desde maio/2010.

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

97 0003527-45.2008.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo regularmente suspenso com base no art. 
89  da  Lei  9099/95.  Não há  informações  sobre o 
cumprimento  das  condições  desde  2008  na 
Comarca de Costa Marques até esta data.

(D)  O  cartório  deve  verificar,  certificar  e 
encaminhar  os  autos  à  conclusão  em  30 
dias.

98 0003543-96.2008.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  prestação  de  contas  de 
Entidade beneficiada com pena alternativa.

(D) Fazer conclusão para análise dos autos 
em 10 dias.

99 0007603-15.2008.8.22.0016-Cr Paralisados Processo aguardando cumprimento de acórdão.
(D)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos e de 
réus presos.

100 0008006-81.2008.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  suspenso  com  base  no  art.  89  da  Lei 
9099/95, com aparente cumprimento das condições 
e com providências sendo tomadas pelo cartório.

(NR) 
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101 0008812-19.2008.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  movimentação  do  cartório 
desde março/2010.

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

102 0039526-25.2009.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  movimentação  do  cartório 
desde junho/2010.

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

103 0039559-15.2009.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  com  despacho  de  arquivamento  em 
maio/2010, sem destinação de bem apreendido. (D) Fazer imediata conclusão para análise.

104 0039752-30.2009.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  providências  para 
arquivamento desde fevereiro/2010.

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

105 0039843-23.2009.8.22.0016-Cr Paralisados Processo  aguardando  providências  para 
arquivamento desde junho/2010.

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

106 0039926-39.2009.8.22.0016-Cr Paralisados
Trata-se  de  procedimento  de  insanidade  mental, 
não apensado ao processo principal. Apensamento 
a pedido de prisão preventiva.

(D)  O  procedimento  de  insanidade  mental 
deve  ser  apensado  ao  principal  para 
verificação e o pedido de prisão preventiva já 
decidida  pode ser  arquivado,  com certidão 
nos  autos  principais  que  devem  ser 
conclusos, tudo em 30 dias.

107 0040519-68.2009.8.22.0016-Cr Paralisados
Processo  aguardando  providências  do  cartório 
(despacho  de  fls.  37/38,  item  3),  desde 
fevereiro/2010.

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

108 0000488-48.2010.8.22.0023-Cr Paralisados
Procedimento  de  medidas  protetivas  de  urgência 
(Lei  Maria  da  Penha)  autuado  com  papel  A4. 
Decisão em fotocópia à fl. 10.

(D1) Autuar adequadamente o feito, em 30 
dias.

(D2)  O cartório  deve  solicitar  o  original  do 
documento  com  urgência,  informando  a 
Corregedoria em 30 dias.

109 0000491-03.2010.8.22.0023-Cr Paralisados
Trata-se  de  carta  precatória  que  aguarda 
cumprimento  das  condições  de  suspensão 
processual.

(NR)

110 0000503-17.2010.8.22.0023-Cr Paralisados
Procedimento  de  medidas  protetivas  de  urgência 
(Lei  Maria  da  Penha)  autuado  com  papel  A4. 
Decisão em fotocópia à fl. 13.

(D1) Autuar adequadamente o feito, em 30 
dias.

(D2)  O cartório  deve  solicitar  o  original  do 
documento  com  urgência,  informando  a 
Corregedoria em 30 dias.
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111 0000513-61.2010.8.22.0023-Cr Paralisados
Procedimento  de  medidas  protetivas  de  urgência 
(Lei  Maria  da  Penha)  autuado  com  papel  A4. 
Decisão em fotocópia à fl. 08.

(D1) Autuar adequadamente o feito, em 30 
dias.

(D2)  O cartório  deve  solicitar  o  original  do 
documento  com  urgência,  informando  a 
Corregedoria em 30 dias.

112 0000530-97.2010.8.22.0023-Cr Paralisados
Trata-se  de  pedido  de  liberdade  provisória 
indeferida,  havendo  na  contracapa  um  ofício  de 
ordem delegada em HC pelo Tribunal.

(D) O cartório deve certificar o indeferimento 
nos autos principais e ali juntar o ofício que 
informa a delegação do HC.

113 0000556-95.2010.8.22.0023-Cr Paralisados Trata-se de carta precatória autuada em papel A4, 
já cumprida.

(D1) O cartório deve autuar processos com 
as  capas  padronizadas  e  fornecidas  pelo 
Tribunal.

(D2)  Promover  a  devolução  da  carta 
precatória, com urgência.

114 0025171-20.2003.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  aguardando  prisão  por  sentença 
condenatória com aparente prescrição, nos termos 
dos artigos 109 e 112, I, do CP.

(D) Fazer conclusão imediata.

115 0006809-62.2006.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Trata-se  de processo com pena já  extinta  e que 
aguarda  prestação  de  contas  já  solicitadas  e 
reiteradas desde fevereiro/2009.

(D) Fazer conclusão imediata.

116 0011560-92.2006.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Trata-se de processo que aguarda verificação de 
cumprimento de medida alternativa e prestação de 
contas.

(D) Fazer conclusão imediata.

117 0027822-20.2006.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Trata-se de processo que aguarda verificação de 
cumprimento de medida alternativa e prestação de 
contas.

(D) Fazer conclusão imediata.

118 0027865-54.2006.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  julgada  extinta  a  punibilidade  em 
setembro/2010. (NR)

119 0029027-84.2006.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Trata-se de processo que aguarda despacho desde 
junho/2010. (D) Fazer conclusão imediata.

120 0033741-87.2006.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos Processo despachado em setembro/2010. (NR)

121 0010914-48.2007.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  com  prestação  de  contas  de  pena 
alternativa.

(D) Fazer a remessa, de ofício, ao MP (art. 
172, III, das DGJ).

122 0011805-69.2007.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  aguardando  providências  para 
arquivamento.

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

123 0014855-06.2007.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  aguardando  prestação  de  contas,  com 
prazo já vencido. (D) Fazer conclusão imediata dos autos.
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124 0014863-80.2007.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  com  resposta  de  ofício  e  aguardando 
conclusão.  O  escrivão  informa  que  não  houve 
tempo  e  nem  condições  físicas,  dada  a  falta  de 
pessoal,  para encaminhar  todos os processos ao 
magistrado para análise.

(D) Cumprir o disposto no art. 36 das DGJ.

125 0015576-55.2007.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  dependente  de  prestação  de  contas 
realizada em procedimentos diversos.

(D)  O  cartório  deve  verificar,  em  15  dias, 
certificando  e  encaminhando  os  autos  à 
conclusão.

126 0018629-44.2007.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  julgado  extinta  a  punibilidade  em 
maio/2010.

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

127 0027024-25.2007.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  com  punibilidade  já  extinta  e  aguada 
destinação  da  madeira.  Despacho  datado  de 
fevereiro/2010 ainda não cumprido.

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

128 0028330-29.2007.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  com  punibilidade  extinta,  aguardando 
providências para arquivamento (agosto/2010).

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

129 0030572-58.2007.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos Processo despachado em setembro/2010. (NR)

130 0002423-18.2008.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  com  punibilidade  extinta,  aguardando 
providências para arquivamento (agosto/2010).

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

131 0002482-06.2008.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo com recurso interposto pelo réu e contra 
razoado desde fevereiro/2010, sem providências do 
cartório.

(D) O cartório  deve promover a tramitação 
do feito em 10 dias.

132 0002547-98.2008.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  com  punibilidade  extinta,  aguardando 
providências para arquivamento (dezembro/2010).

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

133 0007220-37.2008.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  com  punibilidade  extinta,  aguardando 
providências para arquivamento (maio/2010).

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

134 0007263-71.2008.8.22.0016-Jec Paralisados 
Ativos mais antigos

Processo  com  punibilidade  extinta,  aguardando 
providências para arquivamento (maio/2010).

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

135 0035960-68.2009.8.22.0016-Jec Paralisados Processo despachado em setembro/2010. (NR)

136 0036541-83.2009.8.22.0016-Jec Paralisados Processo  com  punibilidade  extinta,  aguardando 
providências para arquivamento (janeiro/2010).

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

137 0037556-87.2009.8.22.0016-Jec Paralisados Despacho de fls. 37 em cópia. 
(D)  O  cartório  deve  solicitar  o  original  do 
documento  com  urgência,  informando  a 
Corregedoria em 30 dias.
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138 0039032-63.2009.8.22.0016-Jec Paralisados Processo  com  recebimento  da  denúncia  em 
setembro/2010. (NR)

139 0039035-18.2009.8.22.0016-Jec Paralisados Processo  com  punibilidade  extinta,  aguardando 
providências para arquivamento (julho/2010).

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

140 0039272-52.2009.8.22.0016-Jec Paralisados Proferida decisão de arquivamento em julho/2010.
(D)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos e de 
réus presos.

141 0039273-37.2009.8.22.0016-Jec Paralisados Proferida decisão de extinção de punibilidade em 
maio/2010.

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

142 0039275-07.2009.8.22.0016-Jec Paralisados Proferida decisão de extinção de punibilidade em 
julho/2010.

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

143 0039279-44.2009.8.22.0016-Jec Paralisados Proferida decisão de extinção de punibilidade em 
julho/2010.

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

144 0039281-14.2009.8.22.0016-Jec Paralisados Despacho  de  recebimento  da  denúncia  em 
setembro/2010.

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

145 0003245-51.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Processo  com  extinção  de  punibilidade  em 
abril/2010 aguardando cumprimento. (NR)

146 0015847-74.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos
Trata-se de processo da Meta2/2009 com sentença 
de pronúncia desde 1995. Com as novas regras do 
procedimento do júri teve a tramitação normalizada. 
Júri designado para 29/09/2010.

(NR)

147 0015880-64.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos

Trata-se  de processo em que o  réu  compareceu 
pessoalmente  e  foi  pronunciado.  O  MP  requer 
esgotamento  das  vias  de  localização  do  réu 
intimado por edital  quanto à pronúncia,  o que foi 
deferido.

(D) Incluir o processo na Meta2, etiquetando-
o e priorizando o andamento.

148 0015901-40.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos

Processo de competência do Tribunal do Júri com 
citação  por  edital.  Entendimento  jurídico  de  que 
não possa ter tramitação nos termos da nova lei 
que  modificou  o  procedimento  do  júri. 
Entendimento  divergente,  no  sentido  de  ser 
possível a realização do júri, a fim de mantê-lo ou 
não na Meta2.

(D)  Fazer  conclusão  imediata  para  análise 
do magistrado.
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149 0015944-74.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos

Processo de competência do Tribunal do Júri com 
citação  por  edital.  Entendimento  jurídico  de  que 
não possa ter tramitação nos termos da nova lei 
que  modificou  o  procedimento  do  júri. 
Entendimento  divergente,  no  sentido  de  ser 
possível a realização do júri, a fim de mantê-lo ou 
não na Meta2.

(D)  Fazer  conclusão  imediata  para  análise 
do magistrado.

150 0015979-34.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos
Trata-se de processo da Meta2/2009 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.

151 0015995-85.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos
Trata-se de processo da Meta2/2009 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.

152 0016223-60.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Requerimento de extinção de punibilidade datado 
de julho/2010, ainda sem análise. (D) Fazer conclusão imediata dos autos.

153 0016240-96.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos
Trata-se de processo da Meta2/2009 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.

154 0016282-48.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Determinação de prosseguimento dos autos, com a 
nova sistemática do procedimento do júri. (D) Incluir na Meta2, etiquetando-o.

155 0016304-09.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos

Trata-se de processo da Meta2/2009 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, aparentemente cometida ainda na 
comarca de origem.

(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.  Deve,  ainda,  ser  verificado  o 
paradeiro  do  processo  do  réu  José 
Aparecido, certificando-se.

156 0016355-20.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Processo com aparente ocorrência de prescrição. (D) Fazer conclusão imediata dos autos.

157 0016550-05.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Processo  com  despacho  determinando 
providências do cartório em setembro/2010. (NR)

158 0017815-42.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Processo com extinção de punibilidade declarada 
em agosto/2010. (NR)



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
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REGISTRAR (NR)

159 0017980-89.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos

Processo  despachado  em  agosto/2010.  Não 
identificado com Meta2, apesar de, em se tratando 
de  procedimento  do  júri,  ter  recebido  tramitação 
normal. Entendimento jurídico de que não possa ter 
tramitação nos termos da nova lei que modificou o 
procedimento do júri. Entendimento divergente, no 
sentido de ser possível a realização do júri, a fim de 
mantê-lo ou não na Meta2.

(D)  Fazer  conclusão  para  análise  do 
magistrado.

160 0018056-16.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Cota  do  MP datada  em junho/2010  e  ainda  não 
analisada. (D) Fazer conclusão imediata dos autos.

161 0018510-93.2001.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos

Processo de competência do Tribunal do Júri com 
citação  por  edital.  Entendimento  jurídico  de  que 
não possa ter tramitação nos termos da nova lei 
que  modificou  o  procedimento  do  júri. 
Entendimento  divergente,  no  sentido  de  ser 
possível a realização do júri, a fim de mantê-lo ou 
não na Meta2.

(D)  Fazer  conclusão  imediata  para  análise 
do magistrado.

162 0008908-44.2002.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos

Processo  regularmente  suspenso  com  base  no 
artigo  366 do CPP,  aguardando despacho desde 
julho/2010.

(D1)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos e de 
réus presos.
(D2) O cartório deve inserir o movimento de 
suspensão,  a  fim  de  excluir  dos  ativos  da 
Meta2-2009.

163 0008932-72.2002.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos
Processo  com  extinção  de  punibilidade  em 
abril/2010,  aguardando  providências  para 
arquivamento

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

164 0026078-29.2002.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos

Processo  despachado  em  agosto/2010.  Não 
identificado com Meta2, apesar de, em se tratando 
de  procedimento  do  júri,  ter  recebido  tramitação 
normal. Entendimento jurídico de que não possa ter 
tramitação nos termos da nova lei que modificou o 
procedimento do júri. Entendimento divergente, no 
sentido de ser possível a realização do júri, a fim de 
mantê-lo ou não na Meta2.

(D)  Fazer  conclusão  imediata  para  análise 
do magistrado.

165 0028186-31.2002.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos
Procedimento  do  Tribunal  do  Júri.  Na  fase  de 
esgotamento  de  tentativa  de  localização  do  réu. 
Meta2-2009 não identificada na capa.

(D) Inserir n Meta2-2009, etiquetando-o, ante 
a possibilidade de tramitação até julgamento 
pelo Tribunal do Júri

166 0033848-73.2002.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos
Procedimento do Tribunal do Júri.  Localização do 
réu, ante sua prisão. Meta2-2009 não identificada 
na capa.

(D1) Providenciar andamento com a máxima 
urgência.

(D2)  Inserir  n  Meta2-2009,  etiquetando-o, 
ante  a  possibilidade  de  tramitação  até 
julgamento pelo Tribunal do Júri



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE RELATÓRIO OBSERVAÇÕES
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167 0035158-17.2002.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Processo aguardando expedição  de  mandado de 
prisão por sentença condenatória. (NR)

168 0000683-98.2003.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Processo  julgado  extinta  a  punibilidade  em 
agosto/2010.

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

169 0006002-47.2003.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Processo  julgado  extinta  a  punibilidade  em 
agosto/2010.

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

170 0007130-05.2003.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Processo  julgado  extinta  a  punibilidade  em 
agosto/2010.

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

171 0007734-63.2003.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos Processo  julgado  extinta  a  punibilidade  em 
junho/2010.

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

172 0008048-09.2003.8.22.0016-Cr Ativos mais antigos

Processo aguardando despacho desde maio/2010. 
Etiqueta de capa como assunto como roubo, mas 
se trata de furto, fato já detectado pelo cartório. O 
escrivão  informa  que  não  houve  tempo  e  nem 
condições  físicas,  dada  a  falta  de  pessoal,  para 
encaminhar todos os processos ao magistrado para 
análise.

(D)  O  cartório  deve  retificar  o  assunto  no 
SAP  e  emitir  nova  etiqueta,  enviando  à 
conclusão (art. 36 das DGJ). 

173 0006170-15.2004.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo  julgado  extinta  a  punibilidade  em 
agosto/2010.

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

174 0015517-67.2007.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos
Trata-se  de  processo  que  trata  do  “lixão”  do 
Município. Audiência realizada em setembro/2010. 
O  processo  aguarda  manifestação  do  MP  e  foi 
devolvido em cartório em face da Correição.

(D)  O  cartório  deve  encaminhar 
imediatamente o processo ao MP.

175 0015525-44.2007.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo aguarda despacho desde julho/2010. (D)  Devolver  os  autos  ao  Magistrado para 
despacho.

176 0018637-21.2007.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos

Processo  aguarda  envio  para  despacho  desde 
junho/2010.  O  escrivão  informa  que  não  houve 
tempo  e  nem  condições  físicas,  dada  a  falta  de 
pessoal,  para encaminhar  todos os processos ao 
magistrado para análise.

(D)  Fazer  imediata  conclusão  (art.  36  das 
DGJ).

177 0035574-09.2007.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos O  processo  aguarda  manifestação  do  MP  e  foi 
devolvido em cartório em face da Correição.

(D)  O  cartório  deve  encaminhar 
imediatamente o processo ao MP.

178 0037577-34.2007.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos

Processo  aguarda  envio  para  despacho  desde 
agosto/2010.  O  escrivão  informa  que  não  houve 
tempo  e  nem  condições  físicas,  dada  a  falta  de 
pessoal,  para encaminhar  todos os processos ao 
magistrado para análise.

(D)  Fazer  imediata  conclusão  (art.  36  das 
DGJ).
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179 0000420-90.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos
Processo  apensado  aos  autos  0027890-
67.2006.8.22.0016,  ambos  com  audiência  de 
instrução designada para 19/10/2010.

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

180 0002440-54.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo com parecer do MP em setembro/2010. (NR)

181 0002474-29.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo  com  extinção  de  punibilidade  em 
setembro/2010.

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

182 0007328-66.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos
Processo  apensado  ao  processo  0000201-
85.2010.8.22.0023,  em  que  há  petição  a  ser 
juntada. 

(D) Fazer imediata conclusão dos autos.

183 0007352-94.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo  com  extinção  de  punibilidade  em 
maio/2010.

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

184 0007360-71.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo  aguardando  prestação  de  contas  já 
reiteradas. (D) Fazer imediata conclusão dos autos.

185 0007964-32.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo  aguardando  encaminhamento  a 
despacho. Prescrição próxima (outubro/2010). (D) Fazer imediata conclusão dos autos.

186 0007972-09.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo  aguardando  encaminhamento  a 
despacho desde fevereiro/2010. (D) Fazer imediata conclusão dos autos.

187 0007980-83.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo  com  extinção  de  punibilidade  em 
setembro/2010.

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

188 0008669-30.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo  com  extinção  de  punibilidade  em 
maio/2010.

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

189 0011899-80.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos
Processo  aguardando  cumprimento  de  despacho 
proferido  na  Comarca  originária  datado  de 
novembro/2009.

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

190 0012410-78.2008.8.22.0016-Jec Ativos mais antigos Processo  aguardando  prestação  de  contas  já 
reiteradas. (D) Fazer imediata conclusão dos autos.

191 1000055-82.2009.8.22.0016-Jec PROJUDI Paralisado  desde  a  distribuição  em 
17/03/2010.

(D)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos

192 1000019-40.2009.8.22.0016-Jec PROJUDI Concluso para despacho – em ordem (NR)

193 1000014-18.2009.8.22.0016-Jec PROJUDI
Aguardando cumprimento de transação penal. 
Sem  informação  da  pena  alternativa  e  da 
prestação de contas

(D)  Fazer  conclusão  imediata  para 
deliberações

194 1000022-58.2010.8.22.0016-Jec PROJUDI Paralisado  desde  a  distribuição  em 
17/03/2010

(D)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos

195 1000277-92.2010.8.22.0023-Jec PROJUDI Não detectada irregularidade (NR)
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196 1000082-31.2010.8.22.0016 PROJUDI Paralisado  desde  a  distribuição  em 
17/03/2010.

(D)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos

197 1000019-40.2010.8.22.0016 PROJUDI Conclusos para despacho em 16.9.2010 (NR)

198 1000004-16.2010.8.22.0016 PROJUDI
Audiência  de  conciliação  realizada  em 
28.04.2010.  Aguardando  providências  do 
cartório

(D)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos

199 1000113-30.2010.8.22.0023 PROJUDI Juntada de recibos de penas alternativas em 
01/09/2010 (NR)

200 1000107-23.2010.8.22.0023 PROJUDI Despacho  em  11/09/2010.  Expedição  de 
mandado em 16/09/2010 (NR)

201 1000265-75.2010.8.22.0023 PROJUDI Despacho em  06/09/2010 (NR)

202 1000043-13.2010.8.22.0023 PROJUDI Não detectada irregularidade (NR)

203 1000063-04.2010.8.22.0023 PROJUDI Não detectada irregularidade (NR)

204 1000257-04.2010.8.22.0023 PROJUDI Não detectada irregularidade (NR)

205 1000059-64.2010.8.22.0023 PROJUDI Paralisado  desde  21/07/2010,  aguardando 
providências para arquivamento

(D)  Cumprir  a  determinação  judicial, 
priorizando os processos mais antigos

206 1000229-36.2010.8.22.0023 PROJUDI Não detectada irregularidade (NR)

207 1000157-49.2010.8.22.0023 PROJUDI Com  o  MP  em  13/08/2010.  Não  detectada 
irregularidade (NR)


