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COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ  –  VARA CRIMINAL

Anexo VI  –  Sistemas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ

CLAS. ITEM ANALISADO OBSERVAÇÃO SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 
DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR)

01 Interceptação telefônica O sistema  está  sendo  alimentado  e  não  foram 
detectadas irregularidades

(NR)

02 Cadastro  Nacional  de  Adolescentes  em 
Conflito com a Lei Não se aplica (NR)

03 Cadastro Nacional de Adoção
Não se aplica (NR)

04 Cadastro  Nacional  de  Crianças  e 
Adolescentes Acolhidos Não se aplica (NR)

05
Sistema Nacional de Bens Apreendidos

1. Alimentos e bebidas - 20
2. Armas e acessórios – 56
3. Documentos -2
4. Eletroeletrônicos diversos – 12
5. Munição – 143
6. Objetos pessoais ou domésticos – 9
7. Pedras, Metais Preciosos – 2
8. Outros bens móveis – 2

         TOTAL DE BENS – 227 (duzentos e vinte e 
sete)
Foi  detectada  aparente  discrepância  entre  os 
bens e armas lançados nos livros virtuais do SAP 
e os do 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  do  ano  de  2009  deverão  ser 
cadastrados  todos  os  bens  apreendidos, 
independentemente  do  seu  valor  econômico  ou 
ilicitude (http://www.cnj.jus.br/SNBA/sistema_faq.php)

6
Sistema de Inspeção de 
Estabelecimentos Penais

No ano de 2009 foram cadastrados apenas julho 
e setembro, contudo em 2010 todas as inspeções 
foram  cadastradas  nos  sistema  e  não  foi 
detectada nenhuma irregularidade

(NR)

07 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de Improbidade Administrativa Não se aplica (NR)

08 Sistema de Serventias Judiciais de 1º grau 
- CNJ 

Não foram detectadas irregularidades (NR)



 

Adendo I do Anexo VI – 23/09/2010 – Relatório de visita ao Presídio de São Miguel do Guaporé

Na companhia do juiz titular, foi realizada visita ao Presídio  local pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria Rinaldo Forti Silva.
                O Presídio tem sede em um amplo terreno (quase uma quadra),  contíguo, mas não interligado, ao prédio da Delegacia de  
Polícia.

Conta com recepção, sala de aula, depósito, direção, enfermaria e campo de futebol, dentre outras dependências.
Em prédio distinto, mas no mesmo terreno, funciona o sistema do regime semi-aberto.
Todo local é monitorado com câmeras, cujas imagens são transmitidas para a sala da direção. O equipamento foi comprado  

com recursos dos juizados especiais.
As celas são de tamanho adequado e contam com banheiro e água gelada. Todos os presos têm colchões em bom estado de 

conservação.
O banho de sol é feito no corredor de acesso às celas ou num pequeno pátio, que serve de comunicação entre elas.
É oferecido aos  apenados aulas  nos  três  períodos,  de  modo  a  possibilitar  revezamento,  eis  que parte  deles  trabalha na  

fabricação de bolas e na confecção de artesanatos. 
Dos 62 (sessenta e dois) presos, 23 estão no semi-aberto.
Cinco mulheres cumprem pena em regime fechado e embora permaneçam em cela distinta, há grande proximidade com a  

população carcerária masculina. 
Não foram ouvidas queixas a respeito de tratamento, superlotação, alimentação ou demora no julgamento dos processos ou 

progressão de regime.
Os presos que manifestaram interesse em falar com o juiz, o fizeram diretamente e obtiveram pronta resposta.
O juiz tem visitado regularmente a unidade, apresentando, mensalmente, relatório das visitas feitas.
Todas  as  celas  foram visitadas,  procedendo-se  a  uma  breve  entrevista  com os  presos,  sendo  que  nenhuma  queixa  ou 

reivindicação foi feita.
Observações:

O juiz demonstra bom entrosamento com a direção do presídio e conta com o respeito dos apenados. É de se consignar e 
registrar  o  seu  envolvimento  pessoal  na  ressocialização dos presos,  tanto  com a destinação de recursos  do  juizado,  como orientações  
constantes à direção.   


