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Anexo II  –  Ofícios de Justiça em Geral 
 

CUMPRIMENTO? 
CLAS ITEM ANALISADO 

SIM NÃO 
OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

01 Livro de visitas e correições (  ) (X) 
As atas de correição realizadas em 2008 (pela 
Corregedoria Geral) e 2010 (pelo magistrado) não 
registradas no Livro Virtual do SAP. 

(D) Registrar imediatamente. 

02 Livro de Registro de Sentença do 
Cartório Criminal 

(X) (  ) 

Em ordem, com lançamentos na sequência de 
prolação, com 23 registros em 2008, 207 em 2009 e 
17 em 2010 (até 26/01/2010). O magistrado ainda 
não utiliza a assinatura eletrônica, pois os 
procedimentos não foram concluídos, por motivos 
que não se atribuem a ele. Com a utilização da 
assinatura eletrônica, a organização do livro será 
automática. 

(NR) 

03 Livro de Depósitos Judiciais (X) (  ) Em ordem, com 223 registros em 2008; 207 em 
2009; e 04 em 2010. 

(NR) 

Controladores    

• Tribunais e Turma Recursal (X) (  ) Em ordem. 

• Advogados (X) (  ) Em ordem. 

• Ministério Público (X) (  ) Em ordem. 

• Contador (X) (  ) Em ordem. 

• Peritos (X) (  ) Em ordem. 

04 

• Defensoria (X) (  ) Em ordem. 

(NR) 



CUMPRIMENTO? 
CLAS ITEM ANALISADO 

SIM NÃO 
OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

• Distribuidor ou Central de 
Mandados 

(X) (  ) Em ordem, havendo sete em aberto. Quanto aos 
mandados, é de se observar que só havia um oficial 
de justiça na Comarca até 30/11/2009 e que só 
atualmente está sendo regularizada a nomeação de 
outro oficial. 

Classificadores:    

• Controle de Freqüência dos 
servidores 

(X) (  ) 
Em ordem. 

• Correspondências recebidas (X) (  ) Em ordem. 

• Correspondências expedidas (X) (  ) Em ordem. 
Observação:  Este classificador só é utilizado para 
os casos em que as correspondências não devem 
ser juntadas aos processos. 

• Alvarás (X) (  ) Em ordem. 

• Requisições de pequeno 
valor 

(X) (  ) Em ordem. 
Observação:  Ainda não há movimentação em 
2010. 

• Precatórios (X) (  ) Não se aplica. 

05 

• Mandados devolvidos (X) (  ) Em ordem.  

(NR) 

06 Proibições do artigo 22, § 1º das 
Diretrizes Gerais Judiciais (DGJ) 

(X) (  ) Em ordem. Não foi detectada a utilização de 
corretivo químico. 

(NR) 

07 Inutilização de espaços em branco (  ) (X) Prática não ocorrente. 
(D) Cumprimento das diretrizes, com a inutilização 
de espaços em branco em todos os processos. 

08 Termo de juntada de documentos (X) (  ) - (NR) 

09 
Certificação da assinatura do juiz, nos 
casos determinados no artigo 25 das 
DGJ 

(X) (  ) - (NR) 

10 Procedimento quando houver mais de 
um volume no processo 

(X) (  ) - (NR) 

11 Continuidade da numeração de 
processos recebidos de outra origem 

(X) (  ) - (NR) 

12 Lançamento de termos integrais no 
SAP 

(X) (  ) De modo geral, sim. (NR) 

13 Não conceder informação por telefone (X) (  ) - (NR) 



CUMPRIMENTO? 
CLAS ITEM ANALISADO 

SIM NÃO 
OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

14 Carimbo de “segredo de justiça” nos 
processos que têm esta natureza 

(X) (  ) 
Embora não haja o carimbo, os processos são 
identificados com uma etiqueta cor laranja e estão 
com a informação respectiva no SAP. 

(NR) 

15 Proibição de retenção de processos a 
serem conclusos 

(X) (  ) 

Segundo a Escrivã, os processos são 
encaminhados para análise do juiz todos os dias, 
não havendo acúmulo no Cartório. Não há local no 
Cartório destinado a processos a serem conclusos. 

(NR) 

16 Verificação da caixa de e-mail 
diretamente (  ) (X) Ficou constatada, durante o período da correição, a 

não observância da regra 
(D) Verificar diariamente a caixa de e-mail, nos 
termos do §1. do artigo 40 das DGJ. 

17 Comunicação de advogado por meio 
eletrônico (  ) (X) Segundo a Escrivã, não há advogado na Comarca 

interessado no serviço. 
(NR) 

18 Utilização do Correio (X) (  ) 

É utilizado o serviço de correio minimamente, 
porque a escrivã entende seja o serviço não 
eficiente, pois há muitas intimações a serem 
realizadas em área rural. 

(D) Utilização dos serviços de correio com maior 
freqüência. 

19 Publicação no Diário da Justiça (X) (  ) - (NR) 

20 Alteração de Advogado cadastrada no 
SAP 

(X) (  ) - (NR) 

21 Retirada de editais do átrio do Fórum 
depois do prazo nele fixado 

(X) (  ) - (NR) 

22 
Assinatura em mandados pelo 
escrivão, na forma do artigo 62 das 
DGJ 

(X) (  ) - (NR) 

23 Cobrança de mandados pendentes 
em poder dos oficiais de justiça 

(X) (  ) 

Não há pendências no livro respectivo (o único do 
ano passado é relativo aos autos n.º 0016249-
96.2008.8.22.0021, cuja carga é de 11/12/2009, 
mas está com audiência marcada para 03/02/2010 e 
se trata de condução coercitiva). 

(NR) 

24 Desmembramento de mandados nos 
casos do artigo 68 das DGJ 

(X) (  ) Sim, mas é de rara ocorrência. (D) Criação de carimbos para facilitar a identificação 

25 Renovação ou repetição de diligência (X) (  ) - (D) Criação de carimbos para facilitar a identificação 

26 
Prazo fixado para cumprimento de 
carta precatória, com indicação de 
número de telefone e e-mail 

(X) (  ) - (NR) 

27 Cobrança de precatória do juízo 
deprecado 

(X) (  ) - (NR) 

28 Verificação de processos 10 dias 
antes da realização das audiências 

(X) (  ) 
Não há servidor específico, mas o controle é 
realizado pela escrivã ou pelo chefe de cartório e, se 
houver pendência, é consertada antes da audiência. 

(NR) 



CUMPRIMENTO? 
CLAS ITEM ANALISADO 

SIM NÃO 
OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

29 Lançamento de cargas no SAP (X) (  ) - (NR) 

30 Cobrança de devolução de autos em 
carga 

(X) (  ) - (NR) 

31 Relação mensal de processos com 
carga vencida 

(X) (  ) - (NR) 

32 Desentranhamento de documentos 
mediante termo 

(X) (  ) - (NR) 

33 Lista anual de processos a serem 
destruídos (  ) (  ) Será o primeiro ano a ser realizada a lista, haja vista 

que a Comarca foi criada em 2003 
(NR) 

34 Autuação imediata de processos (X) (  ) - (NR) 

35 Identificação de processos com 
prioridade de tramitação (  ) (X) 

Não estão sendo identificados os processos 
relativos a idosos, da Lei Maria Penha, com 
prescrição próxima, com réu menor de 21 anos, etc. 

(NR) 

36 Não colocação de documentos na 
contracapa dos processos (  ) (X) Há documentos diversos na contracapa de 

processos, dentro do plástico que a reveste. 
(D) Não colocar documentos na contracapa de 
processos. 

37 Impulso do processo de ofício pela 
Escrivania 

(X) (  ) 
Segundo a Escrivã, todos os impulsos possíveis são 
observados e não foram constatadas 
irregularidades. 

(NR) 

38 Assinatura pelo juiz nos casos do 
artigo 126, parágrafo único das DGJ 

(X) (  ) - (NR) 

39 Numeração das folhas dos autos 
antes da remessa 

(X) (  ) - (NR) 

40 Providências antes do arquivamento (X) (  ) 

De modo geral, sim. Foi identificado o inquérito 
0023452-75.2009.8.22.0021 – art. 147 do CP c/c Lei 
Maria da Penha, em que houve retratação da 
representação e respectivo arquivamento, sem que 
fossem comunicados o II/RO, INI/DF, etc. 

(D) Antes de arquivar qualquer processo (ou 
inquérito) devem ser observadas as eventuais 
pendências (armas, objetos, fianças, depósitos, etc.) 
e devem ser feitas as respectivas comunicações 
(arts. 174 e 177 das DGJ). 

41 Livro de Armas Apreendidas (X) (  ) Eletrônico, com 21 folhas, a partir de 2007, em 
ordem, nos termos da resolução do CNJ e DGJ. 

(NR) 

42 Depósito de armas (X) (  ) 

A guarda das armas é feito em local seguro, porém 
é preciso que sejam acomodadas em móveis e 
prateleiras, conforme já constatado em ata de 
correição anterior da Corregedoria. 

(S) Sugere-se que o magistrado lavre um 
documento solicitando a aquisição de móveis a fim 
de adequar o armazenamento das armas. 

43 Livro de Bens Apreendidos (X) (  ) 

Bem escrito. Feito levantamento por amostragem, 
localizou-se discrepância quanto aos autos n.º 
0018780-29.2006.8.22.0021, já arquivado 
provisoriamente na caixa 134 com objeto 
apreendido em aberto (faca), ao qual foi dada a 
destinação mas não foi lavrado o registro, sendo 
determinado o conserto imediato. No mais, em 

(NR) 



CUMPRIMENTO? 
CLAS ITEM ANALISADO 

SIM NÃO 
OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

ordem, com registros bem lançados. 

44 Livro de Rol dos Culpados (X) (  ) 
Livro virtual – aparentemente em orde, com 96 
registros em 2008, 83 em 2009 e 3 em 2010, até a 
data da correição. 

(NR) 

45 Livro de Sorteio de Jurados (X) (  ) Em ordem. (NR) 

 
 


