
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

COMARCA DE ALTA FLORESTA DO OESTE  –  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 (Criminal) Não há pendências de lançamentos (NR)

02

Sistema Nacional de Bens Apreendidos

Registrados os seguintes bens/objetos:

1. Alimentos --------------------------  01
2. Armas e acessórios ------------------- 51
3. Eletro- eletrônicos ---------------------- 01
4. Equipamentos caça e pesca -------- 46
5. Munição --------------------------------  220
6. Objetos Pessoais/domésticos ------ 31 
7. Produtos florestais --------------------- 02
8. Veículos automotores ----------------- 01
9. Outros bens móveis ------------------- 26
TOTAL ----------------------------------- 379 
(trezentos e setenta e nove)

Dos bens cadastrados, só foram 
destinados 02, permanecendo em 
eventual apreensão os demais.

Há discrepância entre as informações 
contidas no Sistema do CNJ e os 
lançamentos dos Livros Virtuais do 
SAP (Armas Apreendidas/Bens e 
objetos apreendidos)

(D)  O cartório tem 120 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 
http://www.cnj.jus.br/SNBA/sistema_faq.php)

03
Sistema de Inspeção de 
Estabelecimentos Penais

Foram realizadas em novembro e dezembro 
de 2009 e em janeiro, abril, maio e outubro 
de 2010

(D) O juízo deve realizar, doravante, todas as 
inspeções mensais e promover o lançamento 
no Sistema do CNJ



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

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR 
(NR)

04
Sistema de Serventias Judiciais de 1º grau 
- CNJ Foram efetivados os lançamentos e não foi 

detectada irregularidade (NR)


