
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

COMARCA DE COSTA MARQUES  –  VARA CRIMINAL

Anexo VI  –  Sistemas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ

CLAS. ITEM ANALISADO OBSERVAÇÃO
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR 
(NR)

01
Interceptação telefônica

Os registros de 2009 estão em ordem. No 
ano  de  2010  resta  registrar  os  meses  de 
julho e agosto.

(D)  O  magistrado  deve  observar  a 
determinação  de  registro  mensal  neste 
sistema,  ainda  que  não  haja  interceptação 
deferida.  Fica concedido o prazo de 10 dias 
para regularização.

02 Cadastro  Nacional  de  Adolescentes  em 
Conflito com a Lei

Não se aplica (NR)

03 Cadastro Nacional de Adoção Não se aplica (NR)

04 Cadastro  Nacional  de  Crianças  e 
Adolescentes Acolhidos

Não se aplica (NR)

05

Sistema Nacional de Bens Apreendidos

1. Armas e acessórios - 32
2. Equipamentos de caça e pesca - 
31
3. Explosivos - 1
4. Moeda em espécie - 1
5. Munição - 93
6. Objetos pessoais ou domésticos - 
9
7. Produtos Florestais - 6

Há discrepância entre os bens apreendidos 
e aqui  indicados com aqueles cadastrados 
nos  livros  virtuais  do  SAP  (Objetos 
Apreendidos e Armas)

0(D)  O cartório  tem 60 dias para  regularizar  o 
registros  de  bens  apreendidos  no  Sistema  do 
CNJ. Nos processos distribuídos até 31.12.2008, 
poderão  ser  cadastrados  apenas  aqueles  com 
valor  econômico  (imóveis,  aeronaves, 
embarcações, automóveis, jóias, moeda, etc.) e 
aqueles de uso controlado ou proscrito (drogas, 
armas, moeda falsa). Nos processos distribuídos 
no ano de 2009 deverão ser cadastrados todos 
os bens apreendidos, independentemente do seu 
valor  econômico  ou  ilicitude 
(http://www.cnj.jus.br/SNBA/sistema_faq.php)

6

Sistema de Inspeção de 
Estabelecimentos Penais

Só foram registradas as inspeções em julho, 
setembro e novembro de 2009 e de janeiro 
e março de 2010.  A juíza titular esteve de 
licença  médica  e  está  de  licença 
maternidade. 

(D1) Lançar todas as inspeções realizadas e 
não lançadas em 10 dias. 
(D2)  O  magistrado,  seja  titular  ou  em 
substituição,  deve  realizar  mensalmente  as 
inspeções, lançando-as no sistema.

07 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de Improbidade Administrativa

Não se aplica (NR)



CLAS. ITEM ANALISADO OBSERVAÇÃO
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR 
(NR)

08 Sistema de Serventias Judiciais de 1º grau 
- CNJ 

Não detectadas irregularidades (NR)

OBS 1: Durante a correição foi realizada uma visita ao Presídio local pelo Juiz Marcus Vinicius dos Santos de Oliveira,  
em substituição, acompanhado do Desembargador Corregedor Geral Paulo Kiyochi Mori e do Juiz Auxiliar Álvaro  
Kalix Ferro. Foram entrevistados, de cela em cela, todos os presos que quiseram se manifestar a respeito da prisão 
ou eventual benefício, sendo lavrada uma lista que foi entregue ao Juiz Marcus Vinicius dos Santos de Oliveira para  
análise e providências.

OBS 2: Foi realizada uma visita ao Centro de Acolhimento de Crianças e Adolescentes da Comarca. Dessa visita  
participaram o  Juiz  Marcus  Vinicius  dos  Santos  de  Oliveira,  em substituição,  acompanhado  do  Desembargador 
Corregedor Geral Paulo Kiyochi Mori e do Juiz Auxiliar Álvaro Kalix Ferro, além do Promotor de Justiça Roosevelt  
Queiroz Costa Júnior, da Prefeita Municipal Jaqueline Ferreira Góis e do Procurador Municipal Marcos Rogério Garcia  
Franco. Há apenas uma adolescente em acolhimento. As constatações foram lançadas em livro de registro de visita.  
A Prefeita Municipal informou o seu empenho em mudar o Centro de Acolhimento daquele local, que é notoriamente 
precário para seu funcionamento, e que já estão sendo viabilizados dois outros locais para análise, os quais serão  
urgente e oportunamente verificados pelo Ministério Público e Juiz de Direito.   


