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Anexo II – Ofícios de Justiça em Geral

CLAS. ITEM ANALISADO
CUMPRIMENTO?

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

01 Livro de visitas e correições (X) (  )
Falta apenas o lançamento no SAP, haja vista 
que  a  primeira  correição  foi  realizada  pelo 
magistrado a semana passada.

(NR)

02 Livro Registro de Sentença (X) (  ) (NR)

03

Livro de Fianças e Depósitos 
Judiciais
Os processos foram 
arquivados somente se não 
existir depósito judicial a ser 
levantado?

(X) (  ) (NR)

04

Controladores
• Tribunais e Turma 
Recursal
 
• Advogados
• Ministério Público
• Contador  e Peritos
• Defensoria
• Distribuidor 

(  )

(  )
(  )
(  )
(  )
(X)

(X)

(X)
(X)
(X)
(X)
(  )

Não está utilizando os controladores, pois tem 
retirado relatórios diretamente do SAP para 
controle.

(D)  Deverão  ser  utilizados  todos  os 
controladores.



CLAS. ITEM ANALISADO
CUMPRIMENTO?

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

05

Classificadores:
• Controle de 
Frequência dos 
servidores.
• Correspondências 
recebidas e expedidas

• Alvarás

• Mandados devolvidos

(X)

(X)

(  )

(X)

(  )

(  )

(X)

(  )

Os Alvarás devem ser numerados e 
arquivados no classificador.

(D)  Os  alvarás  deverão  ser  numerados  e 
arquivados no classificador.

06
Proibições do artigo 22, § 1º 
das Diretrizes Gerais Judiciais 
(DGJ)

(X) (  ) (NR)

07 Inutilização de espaços em 
branco (  ) (X) Exemplo:  autos  N.  0006035-

32.2006.8.22.0016. (D) Cumprir art. 22, § 4º das DGJ.

08 Termo de juntada de 
documentos (X) (  ) (NR)

09
Certificação da assinatura do 
juiz, nos casos determinados 
no artigo 25 das DGJ

(  ) (X)
Exemplo:  autos N. 009335-41.2002.8.22.0016 
(não há certificação da assinatura do juiz no 
precatório)

(D) Cumprir art. 25 das DGJ.

10
Procedimento quando houver 
mais de um volume no 
processo

(X) (  )
(NR)

11
Continuidade da numeração de 
processos recebidos de outra 
origem

(X) (  )
(NR)

12 Lançamento de termos 
integrais no SAP (  ) (X) Exemplo: autos N. 0031687-80.2008.8.22.0016 (D) Cumprir art. 31 e parágrafo único das DGJ.

13 Não conceder informação por 
telefone (X) (  ) (NR)

14
Carimbo de “segredo de 
justiça” nos processos que têm 
esta natureza

(X) (  )
(NR)



CLAS. ITEM ANALISADO
CUMPRIMENTO?

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

15 Proibição de retenção de 
processos a serem conclusos (  ) (X)

Exemplo: autos N. 000175-93.2006.8.22.0016. 
Segundo  o  Escrivão,  não  há  processos 
aguardando para ir à conclusão. O que ocorre 
é  a  falta  de  tempo  para  verificar  todos  os 
processos que precisam ir conclusos.

(D) Cumprir art. 36 das DGJ.

16 Verificação da caixa de email 
diretamente (X) (  ) (NR)

17 Comunicação de advogado por 
meio eletrônico (  ) (X) Não há advogado cadastrado neste serviço. (NR)

18 Utilização do Correio (X) (  )
Utiliza apenas para empresas, pois nos demais 
casos  o  endereço  é  de  difícil  acesso  e  os 
correios não encontrariam.

(NR)

19 Publicação no Diário da Justiça (X) (  ) (NR)

20
Utilização de escaninhos para 
intimação de despachos, 
decisões e sentenças

(X) (  ) Se o advogado não procura em uma semana, 
é publicada a decisão. (NR)

21 Alteração de Advogado 
cadastrada no SAP (  ) (X)

Não  cumpre,  pois  a  tela  é  muito  lenta. 
Segundo a Chefe de Cartório,  a abertura  da 
tela demora cerca de 09 minutos.

(D) Gestionar junto a COINF para solução do 
problema.

22
Retirada de editais do átrio do 
Fórum depois do prazo nele 
fixado

(X) (  )
Os  editais  têm  ficado  na  porta  de  vidro  do 
Fórum, ante a ausência de mural, já solicitado 
ao Tribunal de Justiça.

(S) Utilizar o vidro interno do jardim de inverno 
para  afixação  de  editais,  para  evitar  que  os 
mesmos  fiquem  danificados  e  expostos  a 
chuvas e outras intempéries.

23
Assinatura em mandados pelo 
escrivão, na forma do artigo 62 
das DGJ

(X) (  ) (NR)

24
Cobrança de mandados 
pendentes em poder dos 
oficiais de justiça

(X) (  ) (NR)

25
Desmembramento de 
mandados nos casos do artigo 
68 das DGJ

(X ) (  ) (NR)

26 Renovação ou repetição de 
diligência (  ) (X) Segundo o Escrivão, sempre costuma expedir 

novo mandado em todos os casos (D) Cumprir o art. 72 das DGJ.

27 Prazo fixado para cumprimento 
de carta precatória, com 

(X) (  ) (NR)



CLAS. ITEM ANALISADO
CUMPRIMENTO?

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

indicação de número de 
telefone e email

28 Cobrança de precatória do 
juízo deprecado (X) (  )

Costuma  acompanhar  o  andamento  pela 
internet.  Nos casos  de segredo  de justiça,  a 
verificação  é  via  pandion  (sistema  de 
comunicação interno)

(NR)

29
Indicação de valor a ser pago 
em casos de prisão cível em 
precatórias

(X) (  ) (NR)

30
Verificação de processos 10 
dias antes da realização das 
audiências

(  ) (X) Não é cumprido, por absoluta falta de servidor. (D) Gestionar junto ao Tribunal de Justiça, para 
a complementação do quadro de servidores.

31 Lançamento de cargas no SAP (X) (  ) (NR)

32 Cobrança de devolução de 
autos em carga (X) (  ) (NR)

33 Relação mensal de processos 
com carga vencida (X) (  ) É retirado  um relatório  mensal  no SAP para 

efetivar a cobrança. (NR)

34 Desentranhamento de 
documentos mediante termo (X) (  ) (NR)

35 Lista anual de processos a 
serem destruídos (X) (  )

Foi orientado o Escrivão a criar arquivo com a 
possibilidade  de  destruição  dos  processos, 
para  evitar  a  dificuldade  da  busca,  quando 
necessário.

(NR)

36 Autuação imediata de 
processos (X) (  ) (NR)

37 Identificação de processos 
com prioridade de tramitação (X) (  ) (NR)

38 Não colocação de documentos 
na contracapa dos processos (  ) (X) Exemplo: autos N. 001047-60.2009.8.22.0016 (D) Não deixar documentos na contra capa dos 

autos.

39 Impulso do processo de ofício 
pela Escrivania (X) (  ) (NR)

40
Assinatura pelo juiz nos casos 
do artigo 126, parágrafo único 
das DGJ

(X) (  ) (NR)



CLAS. ITEM ANALISADO
CUMPRIMENTO?

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

41 Numeração das folhas dos 
autos antes da remessa (  ) (X ) (D) Cumprir o art. 150 das DGJ.

42 Providências antes do 
arquivamento (X) (  ) (NR)


