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Anexo VI  –  Sistemas do Conselho Nacional de Justi ça – CNJ 
 

CLAS NÚMERO DO PROCESSO OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

01 Interceptação telefônica Em ordem (NR) 

02 
Cadastro Nacional de 
Adolescentes em Conflito 
com a Lei 

O magistrado está cadastrado no sistema, mas 
este não está sendo alimentado 

(D) O Juízo deve manter o sistema alimentado 
corretamente. Informar a Corregedoria esta 
alimentação total, em 15 dias. 

03 Cadastro Nacional de 
Adoção Não há registros 

(D) O Juízo deve alimentar o sistema, nos termos 
da determinação do CNJ. 

04 
Cadastro Nacional de 
Crianças e Adolescentes 
Recolhidas 

Não há registros 
(D) O Juízo deve alimentar o sistema, nos termos 
da determinação do CNJ. 

05 Sistema Nacional de Bens 
Apreendidos 

Há extrema discrepância entre os bens e armas 
registrados nos respectivos Livros Virtuais do 
SAP e o sistema do CNJ que não está sendo 
alimentado corretamente. 

(D) O cartório terá 60 dias para cadastrar todos os 
bens apreendidos no Sistema do CNJ, 
considerando que para o ano de 2008 o sistema 
deveria ser alimentado apenas com os bens 
indicados como tendo valor econômico. A partir de 
2009 todos os bens, independentemente do seu 
valor, deveriam ter sido lançados. 

06 Sistema de Inspeção de 
Estabelecimentos Penais 

Não está sendo alimentado o Sistema, pois não 
consta nenhum estabelecimento penal 
cadastrado 

(D) O Juízo deve ser cadastrado no sistema, fazer 
as inspeções mensais e lança-las no Sistema do 
CNJ. Prazo: 30 dias. 

07 

Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade 
Administrativa 

Não há possibilidade, pelo sistema, de 
verificação de registros e não foram detectadas 
irregularidades.  

(D) O juízo deve lançar as condenações no Sistema 
tão logo ocorram, seguindo orientações do CNJ.  

08 Sistema de Serventias 
Judiciais de 1º grau – CNJ 

O sistema do CNJ está sendo alimentado  (NR) 

 


