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Anexo V– PROCESSOS ANALISADOS 
 

CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE 
RELATÓRIO OBSERVAÇÕES 

SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 

REGISTRAR (NR) 

1 0001870‐45.2001.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

2 
0002125‐03.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Aguardando julgamento de dois réus. 
(D) Priorizar julgamento, em atenção às 
metas 2 e 3 do ENASP, informando o 
andamento em 90 dias. 

3 
0002699‐26.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo regularmente suspenso pelo art. 366 
do CPP quanto a um dos réus. (NR 

4 
0003164‐35.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

5 
0003474‐41.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

6 
0003601‐76.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

7 0004551‐85.2001.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

8 0030030‐80.2001.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

9 
0031010‐27.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 
Aguardando Prisão 

Processo sentenciado. Aguardando prisão. (NR) 

10 
0031184‐36.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

11 
0031206‐94.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE 
RELATÓRIO OBSERVAÇÕES 

SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 

REGISTRAR (NR) 

12 
0031249‐31.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

13 
0031443‐31.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

14 
0031508‐26.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

15 
0031583‐65.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo aguardando inclusão em pauta de 
júri. 

(D) Priorizar julgamento, em atenção às 
metas 2 e 3 do ENASP, informando o 
andamento em 90 dias. 

16 
0031613‐03.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

17 
0031630‐39.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

18 
0031656‐37.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

19 
0031672‐88.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

20 
0031680‐65.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

21 
0031761‐14.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

22 
0031834‐83.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo regularmente suspenso pelo artigo 
366 do CPP quanto a um dos réus. 
Aguardando prisão. 

(NR) 

23 
0031885‐94.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados 
 Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

24 
0031923‐09.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

25 
0031974‐20.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

26 
0031982‐94.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

27 
0032334‐52.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE 
RELATÓRIO OBSERVAÇÕES 

SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 

REGISTRAR (NR) 

28 
0032512‐98.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

29 
0041112‐11.2001.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

30 
0006395‐36.2002.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Trata-se de réu preso aguardando inclusão em 
pauta de julgamento pelo Tribunal do Júri. 

(D) Priorizar julgamento, em atenção às 
metas 2 e 3 do ENASP, informando o 
andamento em 90 dias. 

31 0007812‐24.2002.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

32 
0007820‐98.2002.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

33 
0010805‐40.2002.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

34 
0011810‐97.2002.8.22.0006‐CR  Paralisados 

Processo regularmente suspenso quanto ao 
art. 366 do CPP quanto a dois dos réus. 
Volume com mais de 200 folhas. 

(D) Cumprir o disposto no art. 27 das DGJ 

35 
0002805‐17.2003.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo regularmente suspenso quanto a um 
dos réus. Volume com mais de 200 folhas. (D) Cumprir o disposto no art. 27 das DGJ 

36 
0003054‐65.2003.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

37 0004247‐18.2003.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

38 0004409‐13.2003.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

39 
0007980‐89.2003.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

40 0008528‐17.2003.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

41 0000953‐21.2004.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

42 
0002387‐45.2004.8.22.0006‐CR  Paralisados 

Trata-se de réu preso aguardando inclusão em 
pauta de julgamento pelo Tribunal do Júri. 

(D) Priorizar julgamento, em atenção às 
metas 2 e 3 do ENASP, informando o 
andamento em 90 dias. 

43 
0005068‐85.2004.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Aguardando Prisão 

Processo com aparente prescrição da 
pretensão executória. (D) Fazer imediata conclusão. 

44 0009055‐32.2004.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE 
RELATÓRIO OBSERVAÇÕES 

SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 

REGISTRAR (NR) 

45 0009195‐66.2004.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

46 0016990‐26.2004.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

47 0018437‐49.2004.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

48 0000328‐50.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

49 
0000476‐61.2005.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Aguardando Prisão 
Execução Penal 

Trata-se de execução penal com apenado 
foragido. Aguardando prisão. (NR) 

50 0001359‐08.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados  Processo suspenso pelo art. 366 do CPP. (NR) 

51 0009058‐50.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

52 0010390‐52.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

53 0011907‐92.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

54 0013829‐71.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados  Processo suspenso pelo art. 366 do CPP. (NR) 

55 
0013845‐25.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados 

Juntada de precatória com interrogatória do 
réu em maio/2011, sem remessa à conclusão 
ou movimento de ofício. 

(D) Cumprir o disposto no arts. 32 e 36 das 
DGJ. 

56 0015821‐67.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados  Processo suspenso pelo art. 366 do CPP. (NR) 

57 

0015848‐50.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados 

Processo suspenso pelo art. 366 do CPP. 

(D) Em casos tais, o cartório deve lançar, 
sempre, o último andamento de suspensão, 
de modo a ser excluído dos ativos da Meta 
2 do CNJ. Prazo para este desiderato: 5 
dias 

58 
0016518‐88.2005.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Execução Penal 

Trata-se de execução penal. Aguardando 
cumprimento de pena. (NR) 

59 0017018‐57.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

60 0018855‐50.2005.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde abril/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

61 
0019550‐04.2005.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Aguardando Prisão 

Aguardando prisão por sentença condenatória. (NR) 



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE 
RELATÓRIO OBSERVAÇÕES 

SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 

REGISTRAR (NR) 

62 
0002536‐70.2006.8.22.0006‐CR  Paralisados 

Réu regularmente citado e que acompanhou 
todo o desenrolar da instrução. Não localizado 
para interrogatório. Processo suspenso, 
aparentemente, sem motivação. 

(D) Fazer imediata conclusão dos autos 
para análise. 

63 

0003087‐50.2006.8.22.0006‐CR  Paralisados 

Processo suspenso pelo art. 366 do CPP. 

(D) Em casos tais, o cartório deve lançar, 
sempre, o último andamento de suspensão, 
de modo a ser excluído dos ativos da Meta 
2 do CNJ. Prazo para este desiderato: 5 
dias 

64 
0004024‐60.2006.8.22.0006‐CR  Paralisados 

Trata-se de execução penal. Aguardando 
cumprimento de pena física e pecuniária. 
Intimação para cumprimento da última, sem 
resultado. 

(D) Fazer imediata conclusão dos autos ou 
providenciar o respectivo andamento. 

65 

0004741‐72.2006.8.22.0006‐CR  Paralisados 

Processo aguardando cumprimento de 
suspensão condicional do processo. 

(D) Em casos tais, o cartório deve lançar, 
sempre, o último andamento de suspensão, 
de modo a ser excluído dos ativos da Meta 
2 do CNJ. Prazo para este desiderato: 5 
dias 

66 

0006175‐96.2006.8.22.0006‐CR  Paralisados 

Processo suspenso pelo art. 366 do CPP. 

(D) Em casos tais, o cartório deve lançar, 
sempre, o último andamento de suspensão, 
de modo a ser excluído dos ativos da Meta 
2 do CNJ. Prazo para este desiderato: 5 
dias 

67 
0006310‐11.2006.8.22.0006‐CR 

Paralisados  
Aguardando Prisão 

Processo aguardando prisão por sentença 
condenatória quando a uns dos réus e 
suspenso pelo artigo 366 do CPP quanto a 
outros. Volume com mais de 200 folhas 

(D) Cumprir o disposto no artigo 27 das 
DGJ. 

68 0008186‐98.2006.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Processo concluso para sentença em 
maio/2011. Autos com mais de 200 folhas (D) Cumprir o disposto no artigo 27 da DGJ. 

69 0008445‐93.2006.8.22.0006‐CR  Paralisados 
Trata-se de execução penal. Aguardando 
cumprimento de pena. (NR) 

70 0032059‐06.2001.8.22.0006‐CR  Ativos mais Antigos 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

71 0031788‐94.2001.8.22.0006‐CR  Ativos mais Antigos 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

72 0031311‐71.2001.8.22.0006‐CR  Ativos mais Antigos 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

73 0032091‐11.2001.8.22.0006‐CR  Ativos mais Antigos 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

74 0013090‐06.2002.8.22.0006‐CR  Ativos mais Antigos 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE 
RELATÓRIO OBSERVAÇÕES 

SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 

REGISTRAR (NR) 

75 
0016757‐97.2002.8.22.0006‐CR 

Ativos mais Antigos 
Execução Penal 

Trata-se de processo de execução penal, 
aguardando livramento condicional. (NR) 

76 
0004778‐07.2003.8.22.0006‐CR 

Ativos mais Antigos 
Execução Penal 

Trata-se de processo de execução penal, 
aguardando livramento condicional. Processo 
com mais de 200 folhas em um volume. 

(D) Cumprir o disposto no art. 27 das DGJ 

77 
0013995‐11.2002.8.22.0006‐CR  Ativos mais Antigos 

Processo que aguardava prisão por sentença 
condenatória. Reconhecimento de prescrição 
em julho/2011. 

(NR) 

78 0012670‐98.2002.8.22.0006‐CR  Ativos mais Antigos 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

79 
0010506‐29.2003.8.22.0006‐CR 

Ativos mais Antigos 
Aguardando Prisão 

Processo aguardando prisão por sentença 
condenatória quanto a uns e suspenso pelo 
art. 366 do CPP quanto a outros réus. 

(NR) 

80 0011755‐49.2002.8.22.0006‐CR  Ativos mais Antigos 
Extinta a punibilidade. Aguardando 
cumprimento da decisão desde maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

81 
0018787‐71.2003.8.22.0006‐CR 

Ativos mais Antigos 
Execução Penal 

Trata-se de execução penal suspensa em 
razão de cometimento de novo delito 
(abril/2011). 

(NR) 

82 0020563‐33.2008.8.22.0006‐CR  Execução Penal  Não detectada irregularidades. (NR) 

83 
0021756‐83.2008.8.22.0006‐CR 

Execução Penal 
Aguardando Prisão 

Trata-se de execução de pena com pendência 
de mandado de prisão. Provável ocorrência de 
prescrição. 

(D) Fazer imediata conclusão do feito. 

84 
0022094‐57.2008.8.22.0006‐CR  Execução Penal 

Trata-se de execução de pena suspensa por 
haver notícia de prática de novo delito. 
Possibilidade de julgamento deste em razão 
do tempo passado. 

(D) O cartório deve verificar e certificar em 5 
dias, fazendo conclusão caso tenha havido 
julgamento quanto ao novo delito. 

85 0022604‐70.2008.8.22.0006‐CR  Execução Penal 
Aguardando cumprimento de pena corpórea e 
pecuniária. (NR) 

86 0001073‐88.2009.8.22.0006‐CR  Execução Penal  Aguardando cumprimento de pena corpórea. (NR) 

87 
0013567‐58.2004.8.22.0006‐CR 

Execução Penal 
Aguardando Prisão 

Trata-se de execução penal. Aguardando 
cumprimento de pena corpórea. Apenado 
foragido. 

(NR) 

88 0017163‐50.2004.8.22.0006‐CR  Execução Penal  Aguardando cumprimento de pena corpórea. (NR) 

89 
0000484‐38.2005.8.22.0006‐CR 

Execução Penal 
Aguardando Prisão 

Trata-se de execução penal. Aguardando 
cumprimento de pena corpórea. Apenado 
foragido. 

(NR) 

90 0006415‐22.2005.8.22.0006‐CR  Execução Penal  Aguardando cumprimento de pena corpórea. (NR) 



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE 
RELATÓRIO OBSERVAÇÕES 

SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 

REGISTRAR (NR) 

91 0020248‐10.2005.8.22.0006‐CR  Execução Penal  Aguardando cumprimento de pena corpórea. (NR) 

92 0011591‐79.2005.822.0006‐CR  Processo Suspenso 
Processo regularmente suspenso pelo art. 366 
do CPP. (NR) 

93 0011621‐17.2005.822.0006‐CR  Processo Suspenso 
Processo regularmente suspenso pelo art. 366 
do CPP. (NR) 

94 0008208‐59.2006.822.0006‐CR  Processo Suspenso 
Processo regularmente suspenso pelo art. 366 
do CPP. (NR) 

95 0009107‐57.2006.822.0006‐CR  Processo Suspenso 
Processo regularmente suspenso pelo art. 366 
do CPP. (NR) 

96 0013597‐25.2006.822.0006‐CR  Processo Suspenso 
Processo regularmente suspenso pelo art. 366 
do CPP. (NR) 

97 0026259‐84.2007.822.0006‐CR  Processo Suspenso 
Processo regularmente suspenso pelo art. 366 
do CPP. (NR) 

98 0015422‐96.2009.822.0006‐CR  Processo Suspenso 
Processo regularmente suspenso pelo art. 366 
do CPP quanto a um dos réus. (NR) 

99 0017953‐92.2008.822.0006‐CR  Processo Suspenso  Processo suspenso pelo art. 366 do CPP. (NR) 

100 0001192‐15.2010.822.0006‐CR  Processo Suspenso  Processo suspenso pelo art. 366 do CPP. (NR) 

101 

0031958‐66.2001.822.0006‐CR  Aguardando Prisão 

Processo aguardando cumprimento de pena. 
Processo suspenso após pronúncia quanto a 
alguns réus. Nova sistemática processual 
vigente. Autos com mais de 200 folhas num só 
volume. 

(D1) Fazer conclusão imediata para analise 
de designação de pauta para julgamento.  
(D2) Cumprir o disposto no art. 27 das DGJ. 

102 0032008‐92.2001.822.0006‐CR  Aguardando Prisão 
Réu pronunciado em 1990. Provável 
ocorrência de prescrição.  (D) Fazer conclusão imediata. 

103 
0032199‐40.2001.822.0006‐CR  Aguardando Prisão 

Processo suspenso após pronúncia quanto a 
alguns réus. Nova sistemática processual 
vigente. 

(D) Fazer conclusão imediata para analise 
de designação de pauta para julgamento. 

104 
0031397‐42.2001.822.0006‐CR  Aguardando Prisão 

Processo suspenso após pronúncia por não 
localização de réus. Nova sistemática 
processual vigente. 

(D) Fazer conclusão imediata para analise 
de designação de pauta para julgamento. 

105 
0031389‐65.2001.822.0006‐CR  Aguardando Prisão 

Processo suspenso após pronúncia por não 
localização da ré. Nova sistemática processual 
vigente. Autos com mais de 200 folhas num só 
volume. 

(D1) Fazer conclusão imediata para analise 
de designação de pauta para julgamento. 
(D2) Cumprir o disposto no art. 27 das DGJ. 

106 
0031990‐71.2001.822.0006‐CR  Aguardando Prisão 

Processo suspenso após pronúncia por não 
localização do réu. Nova sistemática 
processual vigente. 

(D) Fazer conclusão imediata para analise 
de designação de pauta para julgamento. 



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE 
RELATÓRIO OBSERVAÇÕES 
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107 
0032385‐63.2001.822.0006‐CR  Aguardando Prisão 

Aguardando prisão por sentença condenatória. 
Autos com mais de 200 folhas num só volume. 
Ausência de numeração daquela que deveria 
ser a folha de número 260. 

(D) Cumprir o disposto nos arts. 27 e 28 das 
DGJ. 

108 
0032180‐34.2001.822.0006‐CR  Aguardando Prisão 

Processo suspenso após pronúncia por não 
localização da ré. Nova sistemática processual 
vigente. Autos com mais de 200 folhas num só 
volume. 

(D1) Fazer conclusão imediata para analise 
de designação de pauta para julgamento. 
(D2) Cumprir o disposto nos arts. 27 das 
DGJ. 

109 
0032474‐86.2001.822.0006‐CR  Aguardando Prisão 

Processo suspenso após pronúncia por não 
localização do réu. Nova sistemática 
processual vigente. 

(D) Fazer conclusão imediata para analise 
de designação de pauta para julgamento. 

110 0031338‐54.2001.822.0006‐CR  Aguardando Prisão  Aguardando prisão por sentença condenatória. (NR) 

111 
0014780‐31.2006.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 
Aguardando Prisão 

Trata-se de execução de pena com pendência 
de mandado de prisão. Provável ocorrência de 
prescrição. 

(D) Fazer imediata conclusão do feito. 

112 
0002571‐93.2007.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 

Paralisados  
Ativos mais antigos 

Processo com dois volumes, formando-se o 
segundo a partir da folha 156. Carta precatória 
expedida sem identificação de endereço 
eletrônico do Juízo (fl. 339). 

(D) Cumprir o disposto nos arts. 27 e 74 das 
DGJ. 

113 
0003560‐02.2007.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 
Aguardando Prisão 

Aguardando prisão por sentença condenatória. 
Provável ocorrência da prescrição 
condenatória. 

(D) Fazer imediata conclusão. 

114 
0004282‐02.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Parecer do MP em abril/2011. Processo não 
enviado à conclusão e paralisado desde 
então. 

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

115 
0008598‐58.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo sem informação de andamento 
desde dezembro/2010. 

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

116 
0008628‐93.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo sem informação de andamento 
desde dezembro/2010, inclusive no sistema 
SAPPG. 

(D) O cartório deve verificar e certificar se a 
ré deu início as condições impostas. 
Cumprir o disposto nos arts. 32 e 36 das 
DGJ. 

117 
0010436‐36.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo aguardando cumprimento de 
suspensão condicional em outra comarca. (NR) 

118 
0013761‐19.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo sem informação de andamento 
desde dezembro/2010, inclusive no sistema 
SAPPG. 

(D) O cartório deve verificar e certificar se a 
ré deu início as condições impostas. 
Cumprir o disposto nos arts. 32 e 36 das 
DGJ. 
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119 
0023635‐28.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo aguardando cumprimento de 
suspensão condicional. (NR) 

120 

0023902‐97.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 
Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo aguardando cumprimento da 
transação penal em pecúnia e prestação de 
serviço de três meses, deprecada a Porto 
Velho em 2009. Nenhum registro posterior. 
Precatória sem identificação de endereço 
eletrônico do Juízo. 

(D) Cumprir o disposto nos arts. 74 e 75 das 
DGJ. 

121 
0011699‐69.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP 

Paralisados  
Ativos mais Antigos 

Processo sem informação de andamento 
desde dezembro/2010, inclusive no sistema 
SAPPG. 

(D) O cartório deve verificar e certificar se a 
ré deu início as condições impostas. 
Cumprir o disposto nos arts. 32 e 36 das 
DGJ. 

122 0018700‐13.2006.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Declarada extinta a punibilidade em 
julho/2011. (NR) 

123 0009117‐67.2007.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Declarada extinta a punibilidade em 
julho/2011. (NR) 

124 0009745‐56.2007.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Parecer do MP. Provável cumprimento integral 
das condições da suspensão em julho/2011. (NR) 

125 0005742‐24.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Parecer do MP. Provável cumprimento integral 
das condições da suspensão em julho/2011. (NR) 

126 0008024‐35.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Aguardando prestação de conta de entidade 
beneficiada (julho/2011) (NR) 

127 0008032‐12.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos  Declarada extinta a punibilidade em julho/2011 (NR) 

128 0010428‐59.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos  Declarada extinta a punibilidade em julho/2011 (NR) 

129 0015004‐95.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Aguardando conclusão para designação de 
audiência.  (D) Fazer conclusão imediata. 

130 0017724‐35.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Aguardando cumprimento de acórdão desde 
junho/2011. (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

131 0017899‐29.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos  Processo com vista ao MP em julho/2011. (NR) 

132 0020920‐13.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Declarada extinta a punibilidade em 
maio/2011.  (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

133 0022310‐18.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Parecer do MP pela revogação da suspensão 
condicional do processo em julho/2011.  (D) Fazer imediata conclusão. 

134 0022361‐29.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos  Processo com vista ao MP em julho/2011. (NR) 

135 0024054‐48.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Juntada de documentos pela delegacia de 
polícia em julho/2011. 

(D) Fazer conclusão ao magistrado ou 
encaminhar ao MP, imediatamente. 

136 0024089‐08.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos  Processo com vista ao MP em julho/2011. (NR) 
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137 0024062‐25.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Processo aguardando audiência de instrução 
e julgamento agendada para agosto/2011. (NR) 

138 0024976‐89.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos  Processo com vista ao MP em julho/2011. (NR) 

139 0003220‐87.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Processo com cota ministerial pela baixa à 
delegacia para diligencia, sem cumprimento. 

(D) Fazer a conclusão dos autos ou 
promover andamento de ofício. 

140 0004951‐21.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos  Carga a Defensoria em 13 de julho de 2011. (NR) 

141 0005559‐19.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Aguardando cumprimento de mandado de 
intimação. (NR) 

142 
0006857‐46.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 

Processo aguardando cumprimento das 
condições de suspensão processual em 
comarca diversa. 

(NR) 

143 0007683‐72.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Processo aguardando cumprimento das 
condições da suspensão condicional. (NR) 

144 0008221‐53.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Processo concluso em julho/2011 para análise 
do cumprimento integral de medida alternativa. (NR) 

145 0008191‐18.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Processo concluso em julho/2011 para 
designação de audiência.  (NR) 

146 0008868‐48.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos  Carga a Defensoria em 13 de julho de 2011. (NR) 

147 0009112‐74.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Parecer do MP em julho/2011. Processo 
concluso.  (NR) 

148 0008083‐23.2008.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Processo aguardando cumprimento de 
transação penal em comarca diversa. (NR) 

149 0001545‐55.2010.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Processo redistribuído ao JECRIM em 
junho/2011, concluso em julho/2011 (NR) 

150 0004412‐55.2009.8.22.0006‐JECRIM‐SAP  Ativos mais Antigos 
Processo redistribuído ao JECRIM em 
junho/2011, concluso em julho/2011 (NR) 

151 
1000020‐55.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados  
Ativos mais antigos 

Processo regularmente suspenso pelo artigo 
89 da Lei 9099/95, sem aposição desta fase 
no último movimento. 

(D) Em casos tais, o cartório deve lançar, 
sempre, o último andamento de suspensão. 

152 
1000023‐10.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Processo regularmente suspenso pelo artigo 
89 da Lei 9099/95, sem aposição desta fase 
no último movimento. 

(D) Em casos tais, o cartório deve lançar, 
sempre, o último andamento de suspensão. 

153 
1000053‐45.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Concluso para sentença em 01 de agosto de 
2011. (NR) 

154 
1000057‐82.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Último movimento em dezembro/2009. 
Precatória para cumprimento de pena  
alternativa de 1 mês. 

(D) Cumprir o disposto nos arts 32 e 75 das 
DGJ. 
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155 
1000086‐35.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Audiência para 29 de agosto de 2011. (NR) 

156 
1000088‐05.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Suspenso pelo art. 89 da lei 9099/95. (D) Em casos tais, o cartório deve lançar, 
sempre, o último andamento de suspensão. 

157 
1000102‐86.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando audiência para 8 de agosto de 
2011. (NR) 

158 
1000158‐22.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Concluso para despacho em 27 de julho de 
2011. (NR) 

159 
1000168‐66.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando prestação de contas de entidade 
desde dezembro/2010. Sem movimentação. 

(D) Requisitar, com fixação de prazo e sob 
as penas da lei, as informações, em 5 dias.  

160 
1000184‐20.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando prestação de contas desde 
maio/2011. 

(D) Verificar, certificar e fazer concluso, em 
5 dias. 

161 
1000197‐19.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Com carga ao MP em 27 de julho de 2011. (NR) 

162 
1000196‐34.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando resposta de ofício (julho/2011). (NR) 

163 1000213‐70.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados  Concluso para sentença em março/2011 (D) Proferir sentença em 30 dias e informar 
a Corregedoria-Geral da Justiça. 

164 
1000268‐21.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando devolução de mandado. (NR) 

165 
1000280‐35.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando devolução de precatória. Prazo 
expirado. Sem identificação de endereço 
eletrônico. 

(D) Cumprir o disposto nos arts. 32, 74 e 75 
das DGJ 

166 
1000286‐42.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando audiência (setembro/2011) (NR) 

167 1000295‐04.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 
Andamento em junho/2011, após longo 
período sem movimentação. (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

168 
1000004‐67.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Andamento em junho/2011, após longo 
período sem movimentação. (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

169 
1000003‐82.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Despacho em junho/2011, cumprido apenas 
em julho/2011. (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

170 
1000038‐42.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Baixa à delegacia por meio físico. (NR) 
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171 
1000099‐97.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Juntada de ofício comunicando 
descumprimento de medida em julho/2011. (D) Fazer imediata conclusão. 

172 
1000109‐44.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando prestação de contas para 
arquivamento. (NR) 

173 
1000129‐35.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Carga ao MP em 27 de julho de 2011 (NR) 

174 
1000133‐72.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Processo suspenso. Aguardando resposta de 
ofício. (NR) 

175 
1000192‐60.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando audiência de instrução e 
julgamento (agosto/2011) (NR) 

176 
1000195‐15.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Audiência registrada em julho/2011, 5 meses 
depois de estar paralisado. (D) Cumprir o disposto no art. 32 das DGJ. 

177 
1000227‐20.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando resposta de ofício (agosto/2011). (NR) 

178 
1000233‐27.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando devolução de precatória desde 
julho/2010. Prazo vencido. Sem nenhuma 
movimentação posterior.  

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

179 
1000262‐77.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Concluso após 4 meses de despacho exarado. (D) Cumprir o art. 32 das DGJ 

180 
1000285‐23.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Comprovante de pagamento da pena em 10 
de fevereiro de 2011, sem movimentação 
posterior. 

(D) Fazer imediata conclusão. 

181 
1000294‐82.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando devolução de precatória. Sem 
endereço eletrônico. (D) Cumprir o art. 74 das DGJ. 

182 
1000292‐15.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando informação acerca de início de 
pena alternativa desde junho/2006. 

(D) Verificar, certificar e fazer conclusão em 
5 dias 

183 
1000298‐22.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI 

Paralisados Ativos 
mais antigos 

Aguardando inscrição em divida ativa 
(agosto/2011) (NR) 

184 1000297‐37.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 
Processo sem movimento desde 
novembro/2010. 

(D) Cumprir o art. 32 das DGJ e, neste 
caso, fazer imediata conclusão. 

185 1000320‐80.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados  Processo sem movimento desde agosto/2010. (D) Cumprir o art. 32 das DGJ e, neste 
caso, fazer imediata conclusão. 

186 1000331‐12.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados  Processo sem movimento desde janeiro/2011. (D) Cumprir o art. 32 das DGJ e, neste 
caso, fazer imediata conclusão. 

187 1000350‐18.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para agosto/2011 (NR) 



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE 
RELATÓRIO OBSERVAÇÕES 

SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 

REGISTRAR (NR) 

188 1000345‐93.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 
Processo sem movimento desde 
setembro/2010. 

(D) Cumprir o art. 32 das DGJ e, neste 
caso, fazer imediata conclusão. 

189 1000347‐63.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para setembro/2011 (NR) 

190 1000362‐32.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 
Processo aguardando devolução de 
mandados (julho/2011) (NR) 

191 1000361‐47.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 
Processo aguardando devolução de 
mandados (julho/2011) (NR) 

192 1000364‐02.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 
Processo sem movimento desde 
outubro/2010. 

(D) Cumprir o art. 32 das DGJ e, neste 
caso, fazer imediata conclusão. 

193 1000396‐07.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para agosto/2011 (NR) 

194 1000397‐89.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 
Carta precatória expedida sem identificação 
do endereço eletrônico. (D) Cumprir o disposto no art. 74 das DGJ. 

195 
1000406‐51.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Paralisados 

Processo que ficou paralisado desde 
janeiro/2011, com andamento regularizado em 
julho/2011.  

(D) Cumprir o art. 32 das DGJ 

196 1000019‐70.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando realização de audiência 
demarcada para agosto/2011 (NR) 

197 
1000052‐60.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 

Aguardando devolução de precatória, 
expedida sem identificação de endereço 
eletrônico. 

(D) Cumprir o disposto no art. 74 das DGJ. 

198 1000101‐04.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para novembro/2011 (NR) 

199 1000105‐41.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para novembro/2011 (NR) 

200 1000142‐68.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando cumprimento de sentença 
(julho/2011) (NR) 

201 1000147‐90.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando ulteriores diligencias para 
arquivamento (julho/2011) (NR) 

202 1000161‐74.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para setembro/2011 (NR) 

203 1000169‐51.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para novembro/2011 (NR) 

204 1000219‐77.2009.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para setembro/2011 (NR) 

205 1000006‐37.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para setembro/2011 (NR) 

206 1000114‐66.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para setembro/2011 (NR) 



CLAS. N. DO PROCESSO TIPO DE 
RELATÓRIO OBSERVAÇÕES 

SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A 

REGISTRAR (NR) 

207 
1000141‐49.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 

Baixa dos autos à delegacia para diligencias 
(julho/2011) 

(NR) 

208 1000185‐68.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando ulteriores diligencias para 
arquivamento (julho/2011)  (NR) 

209 1000198‐67.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando ulteriores diligencias para 
arquivamento (julho/2011)  (NR) 

210 0000182‐33.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para setembro/2011 (NR) 

211 1000246‐26.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos  Processo concluso agosto/2011 (NR) 

212 1000284‐38.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando ulteriores diligencias para 
arquivamento (julho/2011)  (NR) 

213 1000291‐30.2010.8.22.0006‐JECRIM‐PROJUDI  Ativos mais Antigos 
Aguardando audiência de instrução e 
julgamento demarcada para setembro/2011 (NR) 

 
OBSERVAÇÃO: Delegacia não tem PROJUDI, alegando falta de equipamentos, o que faz com que, havendo necessidade de baixa de procedimentos à Delegacia, sejam 
fotocopiados e encaminhados fisicamente. 


