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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 (X) (  ) - (NR)

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

03 Correição  nas  serventias 
extrajudiciais (  ) (X) Não realizada em 2009 e até o momento em 

2010. (D) Cumprir art. 4º das DGJ.

04 Correição anual (X) (  ) - (NR)

05 Correição  dos  três  primeiros 
meses do provimento efetivo ( ) (X) - (D) Cumprir art. 6º das DGJ.

06 Processo  administrativo  em  face 
de servidor (X) (  ) - (NR)

07 Processo  administrativo  nas 
serventias extrajudiciais (X) (  ) - (NR)

08 Quadro de servidores (  ) (X)

O quadro é composto de 01 escrivã, 01 chefe 
de  cartório  e  04  técnicos  e  01  agente  de 
segurança.  Não  há  estagiários.  Há  01 
conciliador no Juizado Especial Cível. Não há 
servidores cedidos de outros órgãos. 

(S)  Verificar o número total  de servidores e comunicar o 
juízo para a lotação completa.



CLAS ITEM ANALISADO
CUMPRIMENTO?

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

09 Produtividade de oficiais de justiça (  ) (X)

Foram  verificados  três  meses  de 
movimentação de pagamento  (10/04/2010 a 
09/07/2010).  Houve  pagamento  a  maior  ou 
indevido  de  produtividade  nos  seguintes 
processos:  0015614.2009.8.22.0019  (pago 
R$  35,70,  quando  deveria  ser  R$15,30), 
1000135-37.2009.8.22.0019  (pagamento 
indevido  de  R$  15,30),  0010108-
33.2009.8.22.0019  (pagamento  indevido  de 
R$  30,60),  0028078-46.2009.8.22.0019 
(pagamento indevido de R$ 25,50), 0000692-
07.2010.8.22.0019  (pagamento  de 
produtividade no valor de R$ 76,50, quando 
deveria  ser  R$  127,50),  0003454-
30.20009.8.22.0019  (pago  R$  153,00, 
quando  deveria  ser  R$102,00)  e  0001266-
30.2010.8.22.0019  (pago  R$  51,00,  quando 
deveria  ser  R$25,50).  A  baixa  no  SAP  do 
processo  N.  0000285-98.2010.8.22.0019  foi 
fora do prazo.

(D)  Cumprir  art.  384  das  DGJ.  A  correção  dos  valores 
pagos  indevidamente  deverá  ser  por  meio  de 
compensação  no  próximo  relatório  dos  mandados 
cumpridos  e  produtividade,  com  informação  à 
Corregedoria-Geral da Justiça no prazo de noventa dias.


