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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 (Vara 
Criminal) 

(X) (  ) 
Há 4 registros, sendo 03 de 2008 e 01 erro no 
sistema (petição da 1ª Vara Criminal de Porto 
Velho). Há 02 repetidos. 

(D) O Cartório deve efetivar os consertos possíveis, 
excetuados aqueles sistêmicos, cuja correção deve 
ser feita pela COINF, conforme já orientado. 

02 Livro de visitas e correições (JECRIM) (  ) (X) PROJUDI. (D) Efetuar lançamento das Atas de Correições. 

03 Livro Registro de Sentença (Vara 
Criminal) 

(X) (  ) 

Em ordem. 
2010 – 33 registros até 10/02/2010. 
2009 – 442 registros. 
2008 – 471 registros. 

(NR) 

04 Livro de Registro de Sentença 
(JECRIM) 

(X) (  ) 2010 – 55 registros até 11/02/2010. 
2009 – 643 registros. 

(NR) 

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

06 Livro de Doações a Entidades 
(JECRIM) 

(X) (   ) PROJUDI. Em ordem. (NR) 

07 Livro de Transação Penal (JECRIM) (X) (  ) PROJUDI. Em ordem. (NR) 

08 Livro de Rol dos Culpados (Vara 
Criminal) 

(X) (  ) Com 87 registros em 2008; 133 em 2009 e 20 em 
2010. Em ordem. 

(NR) 

09 Livro de Rol dos Culpados (JECRIM) (X) (  ) PROJUDI. Com 16 registros em 2009 e 01 em 2010. (NR) 

10 Livro de Armas (Vara Criminal) (X) (  ) 

Com 01 registro em 2008 e 02 em 2009. 
OBS: o Cartório informa que não é comum a 
Delegacia encaminhar armas para o juízo e que ao 
ser determinado o arquivamento (destinação dos 
autos, oficia-se à Delegacia de Polícia que 
encaminha as armas para o Exército e faz a 
informação. 

(NR) 

11 Livro de Armas (JECRIM) (X) (  ) PROJUDI. Há 02 registros de armas já destinadas. 
OBS: A Vara registra armas brancas como objetos. 

(NR) 



CUMPRIMENTO? 
CLAS ITEM ANALISADO 

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

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

12 Livro de Objetos Apreendidos (Vara 
Criminal) 

(X) (  ) Com 05 lançamentos em 2009. Em ordem. (NR) 

13 Livro de Objetos Apreendidos 
(JECRIM) 

(X) (  ) PROJUDI. Há 02 registros de 2008 e 03 de 2009. (NR) 

14 Livro de Fianças e Depósitos Judiciais 
(Vara Criminal) 

(X) (  ) 

Há 12 registros de 2008; 17 de 2009 e 01 de 2010. 
Conforme a Escrivã, são lançadas as baixas após 
destinação, apenas nos processos físicos. 
OBSERVAÇÃO. O módulo de baixa de depósitos 
não estava sendo utilizado, conforme Prov. 14/2009. 

(D) Utilizar o módulo de baixa. Foram feitas 
orientações à Escrivã e ao Chefe de Cartório. 

15 Livro de Fianças e Depósitos Judiciais 
(JECRIM) (  ) (X) Existe no PROJUDI, mas não é utilizado. (D) Utilizar. 

Controladores    

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

• Advogados (X) (  ) Em ordem. 

• Procuradores das Fazendas (X) (  ) Em ordem. 

• Ministério Público (X) (  ) 
Há 02 cargas em aberto para o Ministério Público, 
na pasta de controle físico, cujas baixas já haviam 
ocorrido no SAP. No mais, em ordem. 

• Contador (X) (  ) Em ordem. 

• Peritos (X) (  ) Em ordem. 

• Defensoria (X) (  ) Em ordem. 
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• Distribuidor ou Central de 
Mandados 

(X) (  ) Em ordem. 

(NR) 

Classificadores:    

• Controle de Freqüência dos 
servidores 

(X) (  ) Em ordem. 

• Correspondências recebidas (X) (  ) Em ordem. 

• Correspondências expedidas (  ) (X) Em ordem. 

• Alvarás (X) (  ) Em ordem. 

• Requisições de pequeno valor (X) (  ) Em ordem. 

• Precatórios (X) (  ) Em ordem. 
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• Mandados devolvidos (X) (  ) Em ordem. 

(S) Apor o prazo de validade nos alvarás, para evitar 
dúvida quanto a data para pagamento. 

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

(X) (  ) Em ordem. 
(D) Não utilização de nenhum dos itens indicados no 
artigo mencionado. 

19 Inutilização de espaços em branco (X) (  ) Parcialmente. Exemplo 0004675-06.2008.8.22.0012. 
(D) Cumprimento das diretrizes, com a inutlização de 
espaços em branco em todos os processos. 



CUMPRIMENTO? 
CLAS ITEM ANALISADO 

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

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

20 Termo de juntada de documentos (X) (  ) Em ordem. (NR) 

21 
Certificação da assinatura do juiz, nos 
casos determinados no artigo 25 das 
DGJ 

(X) (  ) Em ordem. 
(D) Realizar o reconhecimento da firma do juiz em 
casos de requisição de pequeno valor. 

22 Procedimento quando houver mais de 
um volume no processo 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

23 Continuidade da numeração de 
processos recebidos de outra origem 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

24 Lançamento de termos integrais no 
SAP 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

25 Não conceder informação por telefone (  ) (X) 

Por vezes os advogados solicitam e são atendidos, 
mas de regra, não. Às vezes, as partes mais 
humildes e que moram longe também o fazem e são 
atendidos. 

(D) Cumprir a vedação do artigo 34 das DGJ 

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

(X) (  ) Não há o carimbo respectivo na esfera criminal, e 
nem outro indicativo. 

(D) Cumprir sempre o disposto no artigo 35 das 
DGJ. 

27 Proibição de retenção de processos a 
serem conclusos 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

28 Verificação da caixa de email 
diretamente 

(X) (  ) Não sempre. Nem sempre responde via email. (D) Verificar diariamente a caixa de email.  

29 Comunicação de advogado por meio 
eletrônico (  ) (X) Segundo o Escrivão, não há advogado na Comarca 

interessado no serviço. 
(NR) 

30 Utilização do Correio (X) (  ) Pouco utilizado, uma vez que a maioria das 
diligências tem ser cumprida na zona rural. 

(NR) 

31 Publicação no Diário da Justiça (X) (  ) Em ordem. (NR) 

32 
Utilização de escaninhos para 
intimação de despachos, decisões e 
sentenças 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

33 Alteração de Advogado cadastrada no 
SAP (  ) (X) A escrivã informa que, por vezes, não são lançadas 

as alterações. 
(D) Cumprir o disposto no art. 124, inc. XXXI, “ë” 
c/c art. 167 das DGJ.  

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

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

35 
Assinatura em mandados pelo 
escrivão, na forma do artigo 62 das 
DGJ 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

36 Cobrança de mandados pendentes 
em poder dos oficiais de justiça 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

37 Desmembramento de mandados nos 
casos do artigo 68 das DGJ 

(X) (  ) Sim, mas é de rara ocorrência, em especial na 
intimação de jurados. 

(NR) 

38 Renovação ou repetição de diligência (  ) (X) Por impulso oficial com utilização de carimbos 
próprios. 

(D) Cumprir o disposto nos arts. 72 e 73 das DGJ.  



CUMPRIMENTO? 
CLAS ITEM ANALISADO 

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

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 

39 
Prazo fixado para cumprimento de 
carta precatória, com indicação de 
número de telefone e email 

(X) (  ) Em ordem, salvo raras exceções já identificadas em 
anexos diversos. 

(D) Sempre fixar prazo de cumprimento da 
precatória a fim de, inclusive, possibilitar a utilização 
da regra do artigo 222 do CPP, bem como a fim de 
cumprir o artigo 74 das DGJ 
(D) Cobrar a devolução das precatórias não 
devolvidas no prazo. 

40 Cobrança de precatória do juízo 
deprecado 

(X) (  ) Em ordem, salvo raras exceções já identificadas. (NR) 

41 Verificação de processos 10 dias 
antes da realização das audiências 

(X) (  ) Há servidor específico que verifica pendências. (NR) 

42 Lançamento de cargas no SAP (X) (  ) Em ordem. (NR) 

43 Cobrança de devolução de autos em 
carga 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

44 Relação mensal de processos com 
carga vencida 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

45 Desentranhamento de documentos 
mediante termo 

(X) (  ) Sim, em termos. 
(D) Cumprir art. 160 das DGJ no tocante à não 
renumeração.  

46 Lista anual de processos a serem 
destruídos 

(X) (   ) 
Este ano ainda não fez, mas os outros anos estão 
em ordem, inclusive com a publicação de editais, 
convites e com as respectivas atas. 

(NR) 

47 Autuação imediata de processos (X) (  ) Em ordem. (NR) 

48 Identificação de processos com 
prioridade de tramitação 

(X) (  ) 
Não estavam sendo identificados apenas os 
relativos à Lei Maria da Penha e segredo de justiça, 
mas durante a correição isso já foi regularizado 

(D) Cumprir o artigo 170 das DGJ e demais 
determinações legais indicando prioridade de 
tramitação dos processos. 

49 Não colocação de documentos na 
contracapa dos processos (  ) (X) 

Há documentos diversos na contra-capa de 
processos, dentro do plástico que a reveste e por 
vezes grampeado (ex: 0007690-80.2008.8.22.0012). 

(D) Não colocar documentos na contracapa de 
processos. 

50 Impulso do processo de ofício pela 
Escrivania 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

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

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

52 Numeração das folhas dos autos 
antes da remessa 

(X) (  ) Em ordem. (NR) 

53 Providências antes do arquivamento (X) (  ) Em ordem. (NR) 

 
 


