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CLAS. ITEM ANALISADO OBSERVAÇÃO 
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR 
(NR) 

01 
 
Interceptação telefônica (Criminal) 
   

 
Todos os lançamentos de 2009 e 2010 
foram realizados 

(NR) 

02 

Cadastro Nacional de Adolescentes em 
Conflito com a Lei (Cível) 

 
Não há centro de internação na Comarca. 
Havendo necessidade, são internados em 
Alta Floresta d’Oeste. Há apenas um 
adolescente interno e que será cadastrado 
durante a correição (Proc. 0001276-
77.2010.8.22.0018) 
  

(NR) 

03 
Cadastro Nacional de Adoção (Cível)  

Não há crianças ou adolescentes a serem 
cadastrados 

(NR) 

04 

Cadastro Nacional de Crianças e 
Adolescentes Acolhidos (Cível) 

Há apenas uma criança abrigada na Casa 
da Criança e cadastrada regularmente no 
Sistema do CNJ.  (Proc. 0000457-
43.2010.8.22.0018) – Ingresso em 
outubro/2010. 

(NR) 

05 

 
 
 
 
Sistema Nacional de Bens Apreendidos 
(Criminal e Cível – Infância e Juventude) 

Há discrepância entre os registros dos livros 
virtuais de objetos e de armas do SAP e o 
sistema do CNJ.  

(D) O cartório tem 60 dias para regularizar os 
registros de bens apreendidos no Sistema do 
CNJ. Nos processos distribuídos até 31.12.2008, 
poderão ser cadastrados apenas aqueles com 
valor econômico (imóveis, aeronaves, 
embarcações, automóveis, jóias, moeda, etc.) e 
aqueles de uso controlado ou proscrito (drogas, 
armas, moeda falsa). Nos processos distribuídos 
a partir de 2009 deverão ser cadastrados todos 
os bens apreendidos, independentemente do 
seu valor econômico ou ilicitude  (conforme 



CLAS. ITEM ANALISADO OBSERVAÇÃO 
SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR 
(NR) 

http://www.cnj.jus.br/SNBA/sistema_faq.php) 

06 

Sistema de Inspeção de 
Estabelecimentos Penais (Criminal) 

 
Não há centro de internação a ser 
inspecionado. As visitas à Cadeia Pública 
estão sendo realizadas e lançadas no 
Sistema do CNJ (neste ano, só não foi 
realizada nomês de abril) 

(NR) 

07 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de Improbidade Administrativa 
 

 
Não há qualquer processo cadastrado  

08 

 
Sistema de Serventias Judiciais de 1º grau  
- CNJ  

 
Todos os relatórios dos anos de 2009 e 
2010 foram lançados no Sistema, não 
havendo pendências 

(NR) 

    

    

 
 

 
 


