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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)

Existem certidões de cumprimento do mandado 
desacompanhada deste. Oficial somente indica 
o numero do mandado. A maioria dos Oficiais 
não destaca a data da entrega do mandado na 
cotação dos valores. Quando há divergência de 
cotação  da  produtividade,  o  escrivão  não 
certifica  a  retificação.  No  item  2  da  ata  de 
correição de 2008, foi recomendado a correção 
das  certidões  sem  os  devidos  mandados. 
Observa-se que não houve cumprimento. 

(D) Cumprir integralmente o disposto nos artigos 404 a 
416 das DGJ, em especial:

a) Os  oficiais  devem  certificar  na  cópia  do 
mandado  para  possibilitar  a  fiscalização  e 
pagamento  adequados,  conforme  já  orientado 
em ata anterior;

b) Deve  ser  destacada  a  data  da  entrega  do 
mandado em cartório;

c) A escrivã deve certificar o valor de produtividade 
retificado no mandado.

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

Em  consulta  a  divisão  de  estatística  da 
Corregedoria e a base de dados do SAPPG, 
não foram encontradas irregularidades.

(NR)

03 Correição anual (  ) (X)

Há  o  cadastro  da  última  correição  ordinária 
realizada pela Corregedoria, cadastrada em 06 
de  Maio  de  2008.  Não  há  lançamento  de 
correição em 2009 e 2010. 

(D) Lançar todas as correições realizadas no Livro 
Virtual do SAP, com informação à Corregedoria-Geral em 
30 dias.

04 Correição dos três primeiros 
meses do provimento efetivo (  ) (X)

Não constam registros no SAPPG. (D) Lançar todas as correições realizadas no Livro 
Virtual do SAP, com informação à Corregedoria-Geral em 
30 dias..

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


