
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

COMARCA DE COSTA MARQUES – VARA CÍVEL

Anexo I – Funções Administrativas do Magistrado

CLAS. ITEM ANALISADO
CUMPRIMENTO?

OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR)SIM NÃO

01 Exame das custas e 
Produtividade dos Oficiais

(  ) (X) Exemplos: 
1  -  autos.  0000436-73.2010.8.22.0016, 
diligência  especial  rural  (comum)  3,2% =  R$ 
72,24, mas foi pago R$ 135,45.

2  –  autos  0000840-27.2010.8.22.0016, 
diligência  especial  rural  (comum)  3,2% =  R$ 
72,24, mas foi pago R$ 135,45

3  –  autos  0000809-07.2010.8.22.0016, 
diligência comum urbana 3,4% =  R$ 76,76. Foi 
cotado como fora do prazo e não foi  paga a 
diligência.  Contudo,  o  Oficial  recebeu  o 
mandado  em  28/07/2010  e  devolveu  em 
09/08/2010,  o  que  significa  que  estava  no 
prazo.

4  –  autos  0000838-57.2010.8.22.0016, 
diligência  paga  como  especial  simples  rural 
(positiva) R$ 72,24, sendo que o  correto era 
diligência especial rural (negativa), no valor de 
R$ 31,61.

5  –  autos  0000858-48.2010.8.22.0016, 
diligência  paga  como  simples  comum  rural 
(negativa)  R$  103,85,  mas  o  correto  era 
diligência  simples  comum rural  (negativa)  R$ 
31,61.

6 – Em relação ao Oficial de Justiça Ronaldo, 

(D) Realizar as correções necessárias, com os devidos 
ajustes,  na  forma  do  art.  15,  §  5º  da  Resolução  N. 
031/2010-PR  e  art.  386,  §  5º,  das  DGJ.  Não  pagar 
produtividade de mandados que não cumpram a regra 
dos  artigos  406  das  DGJ  e  art.  4º,  da  Resolução  N. 
031/201º-PR.  



CLAS. ITEM ANALISADO
CUMPRIMENTO?

OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR)SIM NÃO

no  mês  de  junho  de  2010,  nos  autos  0314-
90.2010.8.22.0016,  foi  emitido  mandado  em 
09/04/2010,  mas  distribuído  somente  em 
25/05/2010,  sem  a  informação  de  ser  o 
mandado  desentranhado  ou  não;  nos  autos 
0679-17.2010.8.22.0016,  tratava-se  de 
assistência  judiciária  gratuita,  mas  foi  pago 
como  composto;  não  consta  no  relatório  a 
produtividade  dos  autos  24524-49.2010. 
8.22.0016,  mas  está  no  classificador  de 
mandados  devolvidos;  nos  autos  039511-
56.2009.8.22.0016,  fora  distribuído  em 
28/05/2010 e devolvido em 21/06/2010, sendo 
pago mesmo estando fora do prazo.

7 – Em relação a Oficial de Justiça Alessandra, 
nos autos 022958-31.2005. 8.22.0016, foi pago 
mesmo estando fora do prazo, pois o mandado 
foi  distribuído em 28/05/2010 e devolvido em 
21/06/2010.

8 – Em relação ao Oficial Ronaldo, nos autos 
01038-04.2010.  8.22.0016 e  nos  autos 0956-
33.2010. 8.22.0016, procedeu-se a tentativa de 
prisão  civil  por  não  pagamento  de  pensão 
alimentícia,  sendo  que  foi  apresentado 
comprovante  de  pagamento  e  posto 
imediatamente  em  liberdade,  sendo  que  tal 
mandado  não  foi  integralmente  cumprido, 
devendo  o  pagamento  da  diligência  a  ser 
parcial  e  não  integral;  nos  autos  023620-
34.2005.  8.22.0016,  12395-47.2008.8.22.0016 
e  -25175-47.2009.8.22.0016,  a  produtividade 
foi paga na Tabela A, quando deveria ser na 
Tabela D, por se tratar de execução fiscal; nos 
autos  0816-96.2010.  8.22.0016,  foi  paga 
diligência, mesmo estando fora do prazo, pois 
distribuído  em  20/07/2010  e  devolvido  em. 
18/08/2010,  mesmo  estando  certificado  em 
10/08/2010

9 – Os oficiais de justiça não cumprem o art. 
406  das  DGJ e  no  art.  4º,  da  Resolução N. 
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031/201º-PR. 

02 Relatório estatístico: envio dos 
dados na data correta (X) (  )

03 Correição anual (  ) (X) Não há registro no Livro e não foi realizada a 
correição. (D) Cumprir art. 4º das DGJ

04 Correição dos três primeiros 
meses do provimento efetivo (  ) (X) Não há registro no Livro e não foi realizada a 

correição. (D) Cumprir art. 6º das DGJ

05 Processo administrativo em face 
de servidor (   ) (X) (NR)

06 Quadro de servidores (  ) (X)

O  cartório  é  composto  de  um  escrivão,  um 
chefe de cartório, um secretário, três técnicos, 
um  comissário  e,  em  auxílio,  o  chefe  da 
contadoria,  que  exerce  suas  funções  no 
cartório, por falta de espaço.

(D) Gestionar, junto ao Tribunal, para que o quadro seja 
completado.


