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Anexo IV – Processos da Meta 2 de 2009 e 2010

CLAS. N. do processo

IDENTIFICA
ÇÃO 

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

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

01
0005353-42.2004.8.22.0018-Meta2-2009-JEC

( X ) (  )
Processo em que houve transação penal e em 
que as condições estão sendo cumpridas e/ou 
fiscalizadas

(NR) Não deve ser inserido nos processos ativos 
da Meta 2/2009 – à Corregedoria para verificação 
e eventual exclusão

02

0022683-57.2001.8.22.0018-Meta2-2009-Cri

( X )

(  )

Trata-se de processo suspenso pelo art. 366 do 
CPP.  Com  as  diligências  determinadas,  o 
cartório  não  tem lançado  esse  andamento  no 
ultimo movimento, o que faz com que, apesar de 
suspenso, conste como ativo na Meta 2 – 2009.

(D1) Enviar imediatamente à conclusão. 
(D2)  Todos  os  processos  que  estiverem 
suspensos  por  força  de  lei  ou  determinação 
judicial, devem constar esse movimento no ultimo 
lançamento, ainda que em diligências, de modo a 
não ser  inseridos  entre  os processos  ativos  da 
Meta 2.

03

0023892-61.2001.8.22.0018-Meta2-2009-Cri

( X )

(  )

Ofício juntado aos autos há mais de mês, sem 
que o cartório procedesse à conclusão. Trata-se 
de  processo  suspenso  pelo  art.  366  do  CPP. 
Com as diligências determinadas, o cartório não 
tem  lançado  esse  andamento  no  ultimo 
movimento,  o  que  faz  com  que,  apesar  de 
suspenso, conste como ativo na Meta 2 – 2009.

(D1) Enviar imediatamente à conclusão. 
(D2)  Todos  os  processos  que  estiverem 
suspensos  por  força  de  lei  ou  determinação 
judicial, devem constar esse movimento no ultimo 
lançamento, ainda que em diligências, de modo a 
não ser  inseridos  entre  os processos  ativos  da 
Meta 2.

04

0023930-73.2001.8.22.0018-Meta2-2009-Cri

( X )

(  )

Processo que estava suspenso pelo art. 366 
do CPP, com recente tramitação. 
Aguardando devolução de precatórias que 
foram encaminhadas à comarcas do Estado 
e fora dele.

(NR)

05

0027588-08.2001.8.22.0018-Meta2-2009-Cri

( X )

(  )

Processo  regularmente  suspenso  pelo  artigo 
366 do CPP. Entendimento judicial de que não 
possa,  nestas  condições,  ser  levado  a  Júri 
popular,  apesar  das  recentes  modificações do 
CPP. 

(NR)



CLAS. N. do processo

IDENTIFICA
ÇÃO 

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

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

06

0008101-18.2002.8.22.0018-Meta2-2009-Cri

( X )

(  )

O processo estava regularmente suspenso pelo 
art. 366 do CPP e teve recente tramitação com 
a constituição de advogado pelo réu. Precatória 
encaminhada a comarca de outro estado para 
intimação do réu a constituir novo patrono para 
alegações finais (Novembro/2010).

(NR)

07

0011345-81.2004.8.22.0018-Meta2-2009-Cri

( X )

(  )

Consta suspensão pelo art. 366 do CPP, quanto 
aos dois réus. Um deles (Cosme) compareceu 
através  de  advogado  e,  posteriormente,  em 
audiência  de  suspensão  processual. 
Irregularidade  na  manutenção  da  suspensão 
quanto a este réu, a teor do art. 366 do CPP.

(D) Fazer  a  conclusão imediata dos autos para 
análise e posterior prosseguimento.

08

0008347-09.2005.8.22.0018-Meta2-2009-Cri

( X )

(  )

O processo estava regularmente suspenso pelo 
art.  366  do  CPP.  O  réu  foi  preso  em 
agosto/2010.  O  processo  foi  regularmente 
instruído.  Concluso  para  sentença  em 
06/12/2010.

(NR)

09

0015548-52.2005.8.22.0018-Meta2-2010-JEC

( X )

(  )

Réu  regularmente  citado(fls.  57/58)  e  que 
compareceu  a  audiência  de  suspensão 
condicional  do  processo  (fl.  60). 
Descumprimento das condições. Revogação do 
benefício.  Determinação  de  citação  via 
precatória.

(D)  Fazer  imediata  conclusão  dos  autos  para 
análise.

10 0005682-20.2005.8.22.0018-Meta2-2010-Cri ( X ) (  ) Processo sentenciado em setembro/2010 (NR)

11

0012514-69.2005.8.22.0018-Meta2-2010-Cri

( X )

(  )

Processo  regularmente  suspenso  pelo  artigo 
366 do CPP. Entendimento judicial de que não 
possa,  nestas  condições,  ser  levado  a  Júri 
popular,  apesar  das  recentes  modificações do 
CPP. 

(NR)

12 0008404-90.2006.8.22.0018-Meta2-2010-Cri ( X ) (  ) Decisão de prescrição em outubro/2010 (NR)

13 0018574-24.2006.8.22.0018-Meta2-2010-Cri
( X ) (  ) Processo regularmente suspenso com base no 

artigo 89 da Lei 9099/95. (NR)

14 0019864-74.2006.8.22.0018-Meta2-2010-Cri
( X ) (  ) Sessão do Tribunal do Júri realizada em 

23/11/2010, com absolvição do réu. (NR)

15
0021907-81.2006.8.22.0018-Meta2-2010-Cri

( X )

(  )

Processo regularmente suspenso pelo art. 366 
do CPP, com recente tramitação. Concluso para 
sentença em 06/12/2010. Expedição de diversas 
precatórias. Informações colhidas via SAPPG.

(NR) 

16 0022814-56.2006.8.22.0018-Meta2-2010-Cri
( X ) (  ) Processo sentenciado em 04/02/2010. Remetido 

ao TJRO em 13/10/2010 em grau de apelação. (NR)

“META 2 - 2009” São os processos distribuídos na instância jurisdicional até 31/12/2005 e por ela ainda não julgados.


