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COMARCA DE ALTA FLORESTA  DO OESTE – VARA CRIMINAL

Anexo IV – Processos da Meta 2 de 2009 e 2010

CLAS. N. do processo
IDENTIFICAÇÃO 

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

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

01
0032173-09.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) ( x )

O  processo  esteve  regularmente  suspenso 
pelo artigo 366 do CPP e posteriormente pelo 
artigo 89 da Lei  9099/95, recebendo recente 
tramitação. Sem a tarja respectiva

(D1) Afixar a tarja de Meta2-2009.
(D2) Enviar à conclusão.

02
0032220-80.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) ( x )

Tentativa de localização do réu para intimação 
de sentença de  pronúncia.  Nova sistemática 
processual  em  procedimento  do  Júri  que 
permite prosseguimento

(D1)  Fazer  imediata  conclusão  para 
prosseguimento
(D2) Afixar a tarja de Meta2-2009

03
0035563-84.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

( x ) (  )
Processo  sentenciado.  Despachado  em 
dezembro para ulteriores diligências a fim de 
ser arquivado

(NR)

04

0035776-90.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) ( x )

Réus citados por edital e já pronunciados.
Não  há  despacho  no  sentido  de  se  dar 
prosseguimento  ou  não,  em  face  da  nova 
sistemática processual, o que influenciaria na 
manutenção ou não do feito na Meta-2

(D)  Fazer  conclusão para que seja definido, 
por decisão judicial, se este processo pode ou 
não ter seguimento, com julgamento pelo júri. 
Caso haja entendimento de que não poderá 
ser  julgado,  deve  ser  dado  movimento  de 
suspensão por decisão judicial,  a fim de ser 
excluído da Meta-2. Caso haja entendimento 
de que possa ser levado a júri popular, deve 
ser afixada a tarja e se dar prosseguimento a 
ele.

05

0035911-05.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) ( x )

Processo que estava regularmente suspenso 
em face de citação editalícia e em que houve 
prosseguimento  recente,  ante  a  modificação 
legislativa  acerca  do  procedimento  do  Júri. 
Aguarda providências para inserção em pauta 
de julgamento. Sem a identificação por tarja

(D) Afixar a tarja da Meta-2/2009

06 0036047-02.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009 (  ) ( x ) Réu citado por edital e já pronunciado. (D) Caso não haja localização do registro de 



CLAS. N. do processo
IDENTIFICAÇÃO 

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

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

Não  há  despacho  no  sentido  de  se  dar 
prosseguimento  ou  não,  em  face  da  nova 
sistemática processual, o que influenciaria na 
manutenção  ou  não  do  feito  na  Meta-2. 
Notícia de provável óbito do réu.

óbito  do réu, fazer  conclusão para que seja 
definido, por decisão judicial, se este processo 
pode ou não ter seguimento, com julgamento 
pelo júri. Caso haja entendimento de que não 
poderá ser julgado, deve ser dado movimento 
de suspensão por  decisão judicial,  a  fim de 
ser  excluído  da  Meta-2.  Caso  haja 
entendimento de que possa ser levado a júri 
popular,  deve  ser  afixada  a  tarja  e  se  dar 
prosseguimento a ele.

07
0036241-02.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) ( x )

Processo aguardando inserção em pauta  de 
julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a nova 
sistemática processual. Sem afixação da tarja 
da Meta-2/2009

(D) Afixar a tarja respectiva

08 0037264-80.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009 (  ) ( x ) Processo sentenciado em novembro/2010 (NR)

09
0037388-63.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) ( x )

Processo que estava regularmente suspenso 
pelo  artigo 366 do  CPP e  que teve recente 
tramitação ante a provável localização do réu. 
Sem tarja de identificação da Meta2/2009

(D) Afixar a tarja respectiva

10

0041903-44.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) ( x )
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

11
0042624-93.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) ( x )

Processo aguardando inserção em pauta  de 
julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a nova 
sistemática processual. Sem afixação da tarja 
da Meta-2/2009

(D) Afixar a tarja respectiva

12 0047090-33.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009 (x  ) (  )
Processo aguardando inserção em pauta  de 
julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a nova 
sistemática processual. 

(NR)

13
0047650-72.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) (x  )
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

14 0048967-08.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009 ( x ) (  )

Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
recente por constituição de patrono pelo réu. 
Em fase de instrução por precatória

(NR)

15 0049009-57.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009 (  ) (x  ) Processo  regularmente  suspenso  com  base (D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 



CLAS. N. do processo
IDENTIFICAÇÃO 

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

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

no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu

sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

16 0049289-28.2001.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009 (  ) (x  )
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

17 0001050-56.2002.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009 (  ) (x  )
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

18 0006760-57.2002.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009 (  ) (x  )
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

19

0013678-77.2002.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) (x  )
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

20

0005309-60.2003.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) (x  )
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

21

0003325-07.2004.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) ( x  ) Aguardando  cumprimento  das  condições  do 
art. 89 da Lei 9099/95. 

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

22

0017580-67.2004.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) (x  )
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

23 0009989-20.2005.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009 (  ) ( x ) Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
normalizada recentemente ante a localização 

(D1) Cumprir o disposto no art. 28 das DGJ. 
(D2) Afixar a tarja respectiva Meta 2 – 2009.



CLAS. N. do processo
IDENTIFICAÇÃO 

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

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

dos  réus.  Processo com duas  folhas  sem a 
respectiva  numeração  (301/302).  Sem 
respectiva tarja.

24

0012408-13.2005.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) ( x )
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

25

0022977-73.2005.8.22.0017-Crim-SAP-Meta2-2009

(  ) (x)
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu. 

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias.

26

017.2002.001602-2-Crim-SAP-Meta2-2010

(  ) (x)
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
recente para calculo de prescrição.

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias.

27

017.2005.001574-1-Crim-SAP-Meta2-2010

(  ) (x)
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu. 

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias.

28

017.2005.002733-2-Crim-SAP-Meta2-2010

(  ) (x)
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
recente para calculo de prescrição.

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias.

29

017.2006.000240-5-Crim-SAP-Meta2-2010

(  ) ( x )

Processo esteve regularmente suspenso com 
base  no  art.  89  da  Lei  9099/95  e  teve 
tramitação  para  justificativa  de  não 
cumprimento.

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias.

30

017.2006.000271-5-Crim-SAP-Meta2-2010

(  ) ( x )
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
recente para calculo de prescrição.

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias.

31 017.2006.000317-7-Crim-SAP-Meta2-2010 (  ) ( x ) Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 



CLAS. N. do processo
IDENTIFICAÇÃO 

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

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

recente para calculo de prescrição.
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias.

32

017.2006.000349-5-Crim-SAP-Meta2-2010

(  ) ( x )
Aguardando cumprimento de  precatória  para 
fiscalização das condições do art.  89 da Lei 
9099/95.

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias.

33 017.2006.000947-7-Crim-SAP-Meta2-2010 (  ) (  ) Processo regularmente  suspenso pelo  artigo 
366 do CPP. (NR)

34

017.2006.001280-0-Crim-SAP-Meta2-2010

(  ) (x)
Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu. 

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias.

35
017.2006.002183-3-Crim-SAP-Meta2-2010

(  ) ( x )

Processo  regularmente  suspenso  com  base 
no artigo 366 do CPP e que teve tramitação 
para diligenciar localização do réu, que restou 
frutífera em data recente.

(NR)

36

017.2006.002230-9-Crim-SAP-Meta2-2010

(  ) ( x  ) Aguardando  cumprimento  das  condições  do 
art. 89 da Lei 9099/95. 

(D)  Em  casos  tais,  o  cartório  deve  manter 
sempre  o  último  movimento  como  de 
suspensão, de modo a que não seja inserido 
na  Meta-2.  Providenciar  movimento 
adequado, em 5 dias

37 017.2006.002666-5-Crim-SAP-Meta2-2010 (  ) ( x ) Processo aguardando pauta para julgamento 
no Tribunal do Júri.

(R)  Inserir  na  próxima pauta  de  julgamento, 
vez que isso aguarda desde 2007.

38 017.2006.002672-0-Crim-SAP-Meta2-2010 (  ) ( x ) Processo aguardando pauta para julgamento 
no Tribunal do Júri. (D) Afixar a respectiva tarja.

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


