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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) (  )  (NR) 

02 
 
Livro Registro de Sentença 
 

(X) (  )  (NR) 

03 

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

(  ) (X) 
Há no adendo, alguns processos arquivados 
com depósito em aberto. 

(D) Cumprir os Provimentos N. 014/2009 e 
016/2010-CG 

04 

Controladores 
• Tribunais e Turma 

Recursal 
  

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

 
 

(X) 
 

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

 

 
 

(  ) 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
 
 

 

(NR) 

05 Classificadores: 
 

 
 

 
 

Nos autos N. 0001693-51.2010.8.22.0011 
houve o pagamento de diligência especial 

(D) Realizar a compensação dos valores pagos 
quando for realizar o pagamento de outras 



CLAS. ITEM ANALISADO 
CUMPRIMENTO? 

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

• Controle de Frequência 
dos servidores. 

• Correspondências 
recebidas e expedidas 

 
• Alvarás 

 
• Mandados devolvidos 

 

 
(X) 

 
(X) 

 
(X) 

 
(X) 

 
 
 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
 

complexa comum, quando deveria ser especial 
simples comum 

diligências do Sr. Oficial de Justiça. 

06 
Proibições do artigo 22, § 1º 
das Diretrizes Gerais Judiciais 
(DGJ). 

(X) (  )  (NR) 

07 Inutilização de espaços em 
branco 

(  ) (X) Exemplo: autos N. 0000327-74.2010.8.0011 
(fls. 40-verso) 

(D) Cumprir art. 22, § 4º, das DGJ. 

08 

 
Termo de juntada de 
documentos 
 

(X) (  )  (NR) 

09 
Certificação da assinatura do 
juiz, nos casos determinados 
no artigo 25 das DGJ 

(  ) (X)  (NR) 

10 
Procedimento quando houver 
mais de um volume no 
processo 

(X) (  )  (NR) 

11 
Continuidade da numeração de 
processos recebidos de outra 
origem 

(X) (  )  (NR) 

12 Lançamento de termos 
integrais no SAP 

(X) (  )  (NR) 

13 Não conceder informação por 
telefone 

(X) (  )  (NR) 

14 
Carimbo de “segredo de 
justiça” nos processos que têm 
esta natureza 

(  ) (X) 
Exemplo: Autos N. 0009721-

86.2002.8.22.0011. 

(D) Verificar todos os processos em que houve 
quebra de sigilo fiscal e identificá-los como 
segredo de justiça. 

15 Proibição de retenção de 
processos a serem conclusos 

(X) (  )  (NR) 



CLAS. ITEM ANALISADO 
CUMPRIMENTO? 

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

16 Verificação da caixa de e-mail 
diretamente (X) (  )  (NR) 

17 Comunicação de advogado por 
meio eletrônico 

(X) (  ) Nenhum advogado solicitou o serviço. (NR) 

23 Utilização do Correio (X) (  )  (NR) 

24 
 
Publicação no Diário da Justiça 
 

(X) (  )  (NR) 

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

(X) (  )  (NR) 

26 Alteração de Advogado 
cadastrada no SAP 

(X) (  )  (NR) 

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

(X) (  )  (NR) 

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

(X) (  )  (NR) 

29 
Cobrança de mandados 
pendentes em poder dos 
oficiais de justiça 

(X) (  )  (NR) 

30 
Desmembramento de 
mandados nos casos do artigo 
68 das DGJ 

(X) (  )  (NR) 

31 Renovação ou repetição de 
diligência 

(X) (  )  (NR) 

32 

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

(X) (  )  (NR) 

33 Cobrança de precatória do 
juízo deprecado 

(  ) (X) 
Exemplo: Autos N. 0000386-

62.2010.8.22.0011 
 

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

(X) (  )  (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) (  )  (NR) 

36 
 
Lançamento de cargas no SAP 
 

(X) (  )  (NR) 

37 

 
Cobrança de devolução de 
autos em carga 
 

(X) (  )  (NR) 

38 Relação mensal de processos 
com carga vencida 

(X) (  )  (NR) 

39 Desentranhamento de 
documentos mediante termo 

(X) (  )  (NR) 

40 Lista anual de processos a 
serem destruídos 

(  ) (X) A última destruição ocorreu em 2009. 
(S) NO momento do arquivamento, já 
identificar, na caixa de arquivo, que os 
processos ali constantes podem ser destruídos. 

41 Autuação imediata de 
processos 

(X) (  )  (NR) 

42 Identificação de processos 
com prioridade de tramitação 

(X) (  )  (NR) 

43 Não colocação de documentos 
na contracapa dos processos 

(  ) (X) 
Exemplo: autos N. 0001413-
51.2008.8.22.0011. 

(D) Cumprir art. 121 das DGJ. 

44 Impulso do processo de ofício 
pela Escrivania 

(X) (  )  (NR) 

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

(X) (  )  (NR) 

46 Numeração das folhas dos 
autos antes da remessa (X) (  )  (NR) 

47 Providências antes do 
arquivamento 

(X) (  )  (NR) 

49 Aposição de etiqueta com nova 
numeração 

(X) (  )  (NR) 

 
 
 



 
ADENDO I 

 
 

PROCESSOS ARQUIVADOS COM DEPÓSITO JUDICIAL  

COMARCA DE ALVORADA D'OESTE 

CONSULTA EFETUADA NO SAP NO PERÍODO DE 04 DE FEVERE IRO DE 2011 

SALDO CONSULTADO NO SITIO DA C.E.F NO PERÍODO DE 04  DE FEVEREIRO DE 2011 

ORD  Nº DE PROCESSO AUTOR RÉU 
CEF 

CTA 
JUDICIAL 

DI
G 

SALDO 
C.E.F  DATA DO 

ARQUIVO 
AG.Nº MUNICIPIO R$ 

6.737,46 

1 011-2007-001557-1 MADIZON MUNIZ DE MINAS JORGE AUGUSTO PAGLIOSA ULKOWSKI 1824 JI-PARANÁ 015-00585 4 2.872,53 08/07/2010 

2 0000103-39-2010-822-0011 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RO CLAUDECI FEITOSA LEAO E OUTROS 1824 JI-PARANÁ 015-00391 6 2.719,13 31/01/2011 

3 0020998-60-2006-822-0011 FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO URUPA ANTONIO ALVES PIRES 1824 JI-PARANÁ 015-00397 5 1.145,80 10/06/2010 

 


