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COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICI – VARA CRIMINAL  
 

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 ) (  ) Está sendo utilizado, conforme constatado no Anexo 
I (NR) 

02 
 
Livro Registro de Sentença 
 

(  ) (  ) 

1ª Criminal: Há registros de 3 processos no 
ano de 2007, 134 no ano de 2008, 196 no ano 
de 2009, 219 no ano de 2010 e 177 até o dia 
02 de agosto de 2011. 
1º JECRIM: Há registros de 23 processos em 
2007, 265 em 2008, 125 em 2009, 32 em 2010 
e 30 até a data de 02 de agosto de 2011. 
PROJUDI: 52 registradas em 2009, 107 em 2010 e 
109 em até 02 de agosto de 2011. 
 

(NR) 

03 Livro de Doações a Entidades 
(JECRIM) (  ) (  ) 

1ª Criminal: Não há dados. 
JECRIM: Foram encontrados 47 registros em 
2008 e 28 em 2009. 
PROJUDI: 17 em 2009 e 43 em 2010. 

(NR) 

04 Livro de Transação Penal 
(JECRIM) 

(  ) (  ) 

1ª Criminal: Não há dados. 
JECRIM: Foram encontrados 63 registros em 
2008 e 40 em 2009. 
PROJUDI: 22 em 2009 e 36 em 2010. 

(NR) 

05 Livro de Rol dos Culpados ( x ) (  ) 

1ª Criminal: 6 registros em 2007, 31 em 2008, 
53 em 2009, 41 em 2010 e 34 até 02 de 
agosto de 2011. 
JECRIM: 5 registros em 2008, 4 em 2009 e 3 
em 2010. 
PROJUDI: não constam registros. 

(NR)  



CLAS. ITEM ANALISADO 
CUMPRIMENTO? 

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

Não detectada irregularidade 

06 Livro de Armas (virtual) (  ) (  ) 

1ª Criminal: 1 em 2003, 9 em 2008, 32 em 
2009, 8 em 2010 e 9 até a data de 02 de 
agosto de 2011. 
JECRIM: consta somente 6 registros em 2008. 
PROJUDI: não constam registros. 
Não foram constatadas irregularidades.  

 (NR) 

07 Livro de Objetos Apreendidos 
(virtual) 

(  ) (  ) 

1ª Criminal: 12 em 2008, 26 em 2009, 16 em 
2010 e 26 até a data de 02 de agosto de 2011. 
JECRIM: consta somente 1 registros em 2007 
e 2 em 2008. 
PROJUDI: não constam registros. 
Este livro está em desacordo com o Livro 
Virtual do CNJ, conforme Anexo VI.   

(D) Todos os bens devem ser cadastrados no 
sistema local (SAP) e também no Sistema 
respectivo do CNJ, conforme Anexo VI. Prazo 
para regularização: 60 dias, informando à 
Corregedoria. 

08 

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

(  ) (  ) 

1ª Criminal: Consta apenas 2 registros em 
2009 
JECRIM: Foram encontrados 3 registros em 
2008, 1 em 2009 e 1 até a data de 02 de 
agosto de 2011. 
PROJUDI: não constam registros. 
Não detectada irregularidade, exceto um 
processo com depósito e já arquivado (Autos 
n. 006.2008.002307-4 -  numeração antiga). 

(D) O cartório deve, em 10 dias, verificar, 
certificar e lançar à conclusão para que se dê 
destinação ao valor em depósito, nos termos da 
Lei e das DGJ. 

09 

Controladores 
• Tribunais e Turma 

Recursal 
  

• Advogados 
• Ministério Público 
• Contador  e Peritos 
• Defensoria 
• Distribuidor  

 
(X) 

 
 

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

 
( ) 
 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(X) 

 
 
 

Não foram detectadas irregularidades, exceto 
quanto à ausência de controlador de envio ao 
distribuidor 

(D) Criar, imediatamente, controlador de 
encaminhamento ao Cartório Distribuidor, nos 
termos do artigo 19, alínea h, das DGJ 

10 
Classificadores: 
• Controle de Frequência 

dos servidores. 

 
(X) 

 

 
(  ) 

 
Não há classificador de alvarás 

(D) Criar, imediatamente, o classificador de 
alvarás, nos termos do artigo 20, alínea d, e 
artigo 445 e seguintes das DGJ (inclusive 



CLAS. ITEM ANALISADO 
CUMPRIMENTO? 

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

• Correspondências 
recebidas e expedidas 

 
• Alvarás 

 
• Mandados devolvidos 

 

 
      (X)  
 

 
( ) 
 

(X) 
 
 
 

 
(  ) 

 
 

(X) 
 

(  ) 
 
 

numeração). 

11 
Proibições do artigo 22, § 1º 
das Diretrizes Gerais Judiciais 
(DGJ) 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos e livros vistoriados (NR) 

12 Inutilização de espaços em 
branco 

(X) ( ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados 

(NR)  

13 

 
Termo de juntada de 
documentos 
 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados (NR) 

14 
Certificação da assinatura do 
juiz, nos casos determinados 
no artigo 25 das DGJ 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados (NR) 

15 
Procedimento quando houver 
mais de um volume no 
processo 

( ) (X) 
Exs.: 0008186-98.2008.8.22.0006, 0004778-
07.2003.8.22.0006, 11810-97.2002.8.22.0006, 
0032385-63.2001.8.22.0006. 

(D) Cumprir o art. 27 das DGJ 

16 
Continuidade da numeração de 
processos recebidos de outra 
origem 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados (NR) 

17 Lançamento de termos 
integrais no SAP 

( x) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados (NR) 

18 Não conceder informação por 
telefone 

( x ) (  ) Não detectada irregularidade (NR) 

19 
Carimbo de “segredo de 
justiça” nos processos que têm 
esta natureza 

( ) (X) 

Exs.: 0019xx-x5.2009.8.22.0006, 00197xx-
xx.2009.8.22.0006, 00191xx-x0.2009.8.22.0006, 
00076xx-x5.2009.8.22.0006, 00068xx-
xx.2007.8.22.0006. 

(D) Cumprir os arts. 35 e 170 das DGJ. 

20 Proibição de retenção de 
processos a serem conclusos 

( x ) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados 

(NR) 



CLAS. ITEM ANALISADO 
CUMPRIMENTO? 

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

21 Verificação da caixa de email 
diretamente 

( x ) (  )   

22 Comunicação de advogado por 
meio eletrônico 

(  ) (  ) Não há interessados no sistema (NR) 

23 Utilização do Correio (X) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados 

(NR) 

24 
 
Publicação no Diário da Justiça 
 

(X) (  ) 
Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados (NR) 

25 
Utilização de escaninhos para 
intimação de despachos, 
decisões e sentenças 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades (NR) 

26 Alteração de Advogado 
cadastrada no SAP 

(  ) (X) Há irregularidades: Ex-: 0005958-
48.2009.8.22.0006, 0005192-34.8.22.0006. (D) Cumprir os arts. 53 e 302 das DGJ. 

27 
Retirada de editais do átrio do 
Fórum depois do prazo nele 
fixado 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades (NR) 

28 
Assinatura em mandados pelo 
escrivão, na forma do artigo 62 
das DGJ 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados (NR) 

29 
Cobrança de mandados 
pendentes em poder dos 
oficiais de justiça 

(X) (  ) Intimação verbal. Não foram detectadas 
irregularidades nos processos vistoriados. (NR) 

30 
Desmembramento de 
mandados nos casos do artigo 
68 das DGJ 

(X) (  ) 
Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados (NR) 

31 Renovação ou repetição de 
diligência 

( x ) (  ) Não foram detectadas irregularidades (NR) 

32 

Prazo fixado para cumprimento 
de carta precatória, com 
indicação de número de 
telefone e email 

(  ) (X) 
Foram detectadas algumas irregularidades. Exs.: 
1000397-55.2011.8.22.0006, 1000584-
97.2010.8.22.0006 (sem indicação de e-mail) 

(D) Cumprir integralmente o disposto no art. 74 das 
DGJ. 

33 Cobrança de precatória do 
juízo deprecado 

(  ) ( x ) 
Foram encontrados alguns processos com prazo já 
expirado (vide Anexo V)  

(D) Cumprir o disposto nos artigos 75 e seguintes 
das DGJ. 

34 
Indicação de valor a ser pago 
em casos de prisão cível em 
precatórias 

(  ) (  ) Não se aplica (NR) 



CLAS. ITEM ANALISADO 
CUMPRIMENTO? 

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

35 
Verificação de processos 10 
dias antes da realização das 
audiências 

( x ) (  ) 

Verifica um dia antes, mas os processos são vistos 
com freqüência quanto às testemunhas e partes a 
serem intimadas. Não foram detectadas 
irregularidades 

(NR) 

36 
 
Lançamento de cargas no SAP 
 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados 

(NR) 

37 

 
Cobrança de devolução de 
autos em carga 
 

(X) (  ) Intimação pelo DJE.  Não foram detectadas 
irregularidades (NR) 

38 Relação mensal de processos 
com carga vencida 

( x ) (  ) 
Não há esta prática, mas não foram detectadas 
irregularidades (NR) 

39 Desentranhamento de 
documentos mediante termo 

( x ) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados 

(NR) 

40 Lista anual de processos a 
serem destruídos 

(  ) ( x ) 
Não está sendo feita anualmente, mas no ano 
passado foi realizado e este ano também será feita 
a listagem. 

(D) Cumprir o disposto no artigo 104 das DGJ 

41 Autuação imediata de 
processos 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades. (NR) 

42 Identificação de processos 
com prioridade de tramitação 

(X) (  ) 

A maioria dos processos está identificada (p. ex: 
Maria da Penha). Restam identificar casos com 
prescrição próxima e também os que estejam em 
segredo de justiça 

(D) Cumprir o disposto no artigo 170 das DGJ 

43 Não colocação de documentos 
na contracapa dos processos 

(  ) (x) 

Foram detectados alguns processos com 
documentos anexados. Ex.: 0002125-
03.2001.8.22.0006 
 

(D) Cumprir o disposto no art. 121 c/c art. 167 das 
DGJ. 

44 Impulso do processo de ofício 
pela Escrivania 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados (NR) 

45 
Assinatura pelo juiz nos casos 
do artigo 126, parágrafo único 
das DGJ 

(X) (  ) Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados (NR) 

46 Numeração das folhas dos 
autos antes da remessa 

( ) ( ) 
Foi detectado processo sem numeração de 
folha,(vide Anexo V) apesar de que, de regra, não 
há irregularidades nesse sentido 

(D) Cumprir o art. 28 das DGJ. 

47 Providências antes do 
arquivamento 

(  ) (  ) 
Não foram detectadas irregularidades nos 
processos vistoriados, exceto um processo 
pendente de depósito 

(D) Cumprir o disposto no item 8 deste Anexo. 



CLAS. ITEM ANALISADO 
CUMPRIMENTO? 

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

48 Controle de Presos Provisórios ( x ) (  ) Semanalmente é feita a análise de cada preso (NR) 

 
 



Adendo I  –  Processos Arquivados com Depósito Judici al 
 
 
 

COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICE – JUIZADO ESPECIAL CRI MINAL 

PROCESSOS ARQUIVADOS COM SALDO EM CONTAS JUDICIAIS NO BANCO DO BRASIL  

CONSULTA EFETUADA no SAP em 01 de julho de 2011 e n o BANCO DO BRASIL em 02 de julho de 2011  

ORD  Nº DE PROCESSO AUTOR RÉU CONTA JUDICIAL  AG ARQUIVADO EM 
SALDO R$ 

50,40 
1 006-2008-002307-4 CONSELHO TUTELAR DO MUN. DE P. MEDICI NÃO INFORMADO NO SAP 200119244103 1405 24.09.2010 50,40 

        
 


