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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 e 
Produtividade dos Oficiais (  ) ( x )

Não consta data da distribuição e da devolução 
nos  mandados.  Não  consta  “réu  preso”  no 
mandado.  Não  foram  detectadas 
irregularidades nos pagamentos realizados.

(D)  Cumprir,  com  rigor,  o  disposto  nos  artigos  383  e 
seguintes das DGJ

02 Relatório estatístico: envio dos 
dados na data correta ( x ) (  ) Estatísticos encaminhados no prazo (NR)

03 Correição anual (  ) (  ) Não se aplica (NR)

04 Correição dos três primeiros 
meses do provimento efetivo ( x ) (  )

Realizada a correição, mas ainda não lançada 
no  livro  respectivo  no  SAP  (Visitas  e 
Correições) porque se estendeu entre os dias 
18/8 a 17/9/2010 e está sendo preparada pelo 
magistrado

(D) Lançar as correições e visitas no Livro respectivo. A 
correição já realizada deve ser lançada em 30 dias. 

05 Processo administrativo em face 
de servidor ( x  ) (  ) Não  há  servidor  que  responda  a  processo 

administrativo (NR)

06 Quadro de servidores (  ) (x )

No  cartório  há  um  escrivão,  uma  chefe  de 
cartório e uma servidora cedida pelo Município, 
com cessão até setembro/2010, caso não haja 
prorrogação. 

O  número  de  servidores  é  extremamente  insuficiente 
para a demanda já existente e aquela que certamente 
virá com a normalização dos serviços cartorários. Urge 
que  o  Tribunal  de  Justiça  designe  servidores  para  a 
Comarca.

OBSERVAÇÃO:  Os advogados Cristiane Xavier,  Ledelaynne Togo Oliveira  de Souza,  Sebastião Quaresma,  Fabrícia  Uchaki  da Silva,  militantes na 
Comarca de São Francisco destacaram, em reunião realizada no dia 20 de setembro de 2010 na sala de audiências do Fórum, aos Juízes Auxiliares  
Guilherme Ribeiro Baldan e Álvaro Kalix Ferro e ao Juiz Titular Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira, a importância da instalação desta Comarca,  
porém solicitaram urgência na lotação de servidores, dentre outros requerimentos dirigidos por escrito à Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia. O  
mesmo problema foi ressaltado pela Promotora de Justiça Marcília Ferreira Cunha e Castro.


