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COMARCA DE SANTA LUZIA DO OESTE – VARA CRIMINAL

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 1000668-62 – Faltou o oficial descre-
ver  o  valor  da  produtividade  e  o  percentual, 
conforme determina o art. 4º da Res. 31/2010-
PR; Mandado 12319-16 – diferença de valores 
– consultando a Escrivã,  foi  informado que a 
produtividade  foi  paga,  corretamente,  como 
parcial, embora o oficial tenha indicado ser in-
tegral; Mandado 9850-60.2008 – falta carimbo 
e  certificação  do  oficial,  conforme  art.  4º  da 
Res. 031-PR; Carta Precatória 1120-89 – sem 
carimbo da gratificação; um Oficial de Justiça 
não tem datado nem indicado a porcentagem 
da produtividade.

Não há pasta individualizada por oficial de justi-
ça.

Havia  processos  arquivados  com  depósitos, 
mas  no  ano  de  2009,  por  determinação  da 
Corregedoria,   foram  desarquivados  e  estão 
sendo  providenciadas  as  destinações.  Muitos 
processos já foram resolvidos e rearquivados.

(D) A escrivã deve velar pelo cumprimento do disposto 
nos artigos 404 a 415 das DGJ

02 Relatório estatístico: envio dos 
dados na data correta ( x  ) (  ) Não detectadas irregularidades (NR)

03 Correição anual (  ) (x  )
Realizada  em  novembro  de  2009  e  não 
realizada em 2010. Lançadas as correições no 
Livro próprio

(D) Cumprir o disposto no artigo 4º. das DGJ

04 Correição dos três primeiros 
meses do provimento efetivo (  ) (  ) Não se aplica (NR)



CLAS. ITEM ANALISADO
CUMPRIMENTO?

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

05 Processo administrativo em face 
de servidor ( x  ) (  ) Não há nenhum processo administrativo (NR)

06 Quadro de servidores (  ) ( x ) Incompleto,  composto  por:  escrivã,  chefe  de 
cartório e a conciliadora

O quadro completo de servidores reflete positivamente 
na tramitação dos processos e na prestação jurisdicional


