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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) (  )

Mandado 419-14.2009 – (mandado de penhora 
e avaliação) não consta o carimbo de 
certificação do valor da produtividade e o 
percentual, conforme determina a Resolução 
31/2010-PR.

Observa-se, em ambas as varas, que um dos 
oficiais de justiça  não preenche devidamente o 
carimbo, faltando a data da entrega do 
mandado.

Observa-se que, no início nova tabela de 
produtividade, os oficiais de justiça tiveram 
muita dificuldade de cálculo, o que culminou na 
necessidade de correção pelo escrivão. 

Ressalta-se que o escrivão é muito atento e 
rigoroso com os mandados, zelando pelo prazo 
de cumprimento e pela correta indicação do 
valor da produtividade.

(D)  O  Cartório  deve  fiscalizar  o  recebimento  dos 
mandados  devolvidos,  inclusive  no  tocante  a  data  de 
devolução.

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

03 Correição anual (X) (  ) Realizada  em 2009.  Ainda não realizada  em 
2010. (NR)

04 Correição dos três primeiros 
meses do provimento efetivo (  ) (  ) Não  aplicável.  A  juíza  é  titular  na  Comarca 

desde 2008. (NR)

05 Processo administrativo em face 
de servidor (   ) (X) (NR)



CLAS. ITEM ANALISADO
CUMPRIMENTO?

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

06 Quadro de servidores (X) (  )

O quadro  é  composto  por  um escrivão,  uma 
chefe  de  Cartório,  uma  chefe  de  contadoria, 
cinco  técnicos,  uma  chefe  do  comissariado, 
uma estagiária,  dois auxiliares operacionais e 
uma conciliadora no Juizado Cível.  Todos os 
servidores estão distribuídos a fim de suprir as 
necessidades  do  Juizado  Especial  Cível,  do 
Juizado da Infância e Juventude, das ações de 
execução fiscal e das demais de competência 
da  Vara  Cível.  O quadro  tem sido  suficiente 
para o cumprimento do andamento processual.

(NR)


