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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 
Foram lançadas as interceptações de maio, julho, 
agosto, setembro e dezembro/2009 e  de janeiro, 
fevereiro, março e junho /2010 

(D1) Os relatórios devem ser preenchidos, ainda 
que não tenha havido interceptação. 
 
(D2) Preencher os relatórios faltantes, em 05 dias, 
comunicando à Corregedoria tal preenchimento. 

02 
Cadastro Nacional de 
Adolescentes em Conflito 
com a Lei 

Não há adolescentes cadastrados na Comarca, 
havendo ai informação de que os dois únicos 
adolescentes em conflito com a lei que cumprem 
medida de internação foram encaminhados a 
outras Comarcas 

(NR) 

03 Cadastro Nacional de 
Adoção 

Não há crianças ou adolescentes passíveis de 
adoção, em que pese haver dois adolescentes 
acolhidos no abrigo local 

(NR) 

04 
Cadastro Nacional de 
Crianças e Adolescentes 
Acolhidas 

Não está cadastrada no sistema a entidade de 
acolhimento local (abrigo) existente na comarca e 
em que há dois adolescentes abrigados. 
 
Em visita do Corregedor Geral e Juízes Auxiliares 
ao Abrigo, constatou-se que não está havendo 
inspeção mensal nem pelo Poder Judiciário e 
nem pelo Ministério Público a cerca de um ano e 
meio (informação prestada pela Direção). 

(D1) Cadastrar a entidade no Sistema do CNJ, em 
05 dias, informando à Corregedoria. Deve ser 
alimentado o Sistema, conforme orientação do 
CNJ. 
 
(D2) Realizar as inspeções mensais e enviar 
relatórios à Corregedoria 



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

05 Sistema Nacional de Bens 
Apreendidos 

Não há qualquer bem cadastrado, seja na esfera 
criminal, seja na do Juizado da Infância e 
Juventude, apesar de constar nos livros virtuais 
de objetos e de armas do SAP das duas esferas 
diversos registros.  

(D) O cartório criminal e o cível tem 120 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 (conforme 
http://www.cnj.jus.br/SNBA/sistema_faq.php) 

06 
Sistema de Inspeção de 
Estabelecimentos Penais 
 

Foram cadastradas as inspeções em 
dezembro/2009, janeiro, fevereiro, março e 
junho/2010. 
 
Não há Centro de Internação na Comarca. 

(D) As inspeções devem ser mensalmente 
realizadas e lançadas no Sistema do CNJ, mesmo 
não havendo Juiz titular na Comarca, devendo ser 
realizadas pelo Juiz em substituição. 
 
(D) Informar à Corregedoria, em 05 dias, para onde 
são levados os adolescentes em conflito com a lei 
que sejam eventualmente apreendidos. 

07 

Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade 
Administrativa 

Não há cadastrado qualquer processo da 
Comarca, apesar de existir condenações por 
improbidade  administrativa. 

(D) Preencher o cadastro do CNJ sempre que 
houver condenação. O Cartório tem o prazo de 30 
dias para registrar, pela ordem cronológica, as 
condenações a partir de  2008. 

08 Sistema de Serventias 
Judiciais de 1º grau – CNJ Não foi detectada qualquer irregularidade (NR) 

 


