Comunicado CG n.º 1829/2018

A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA publica, para conhecimento geral, a totalização do Movimento Judiciário de
Primeira Instância, referente ao período compreendido entre 1º e 31 de agosto/2018.
Mês de referência: Agosto/2018
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EXECUÇÃO FISCAL
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260.319
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20.386.267

522.443
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1. Durante o mês, foram realizadas 278 adoções, sendo: 13 por estrangeiros e 265 por brasileiros.
2. Durante o mês, foram realizadas 364 sessões do júri.
3. Durante o mês, foram realizados 12.168 acordos no JECiveis, sendo: 5.877 acordos extrajudiciais comunicados ao juízo, 4.598
acordos obtidos por Conciliadores e 1.693 obtidos por juízes, em audiências.
4. Durante o mês, foram registradas 6.965 execuções de títulos extrajudiciais nos JECiveis.
5. Durante o mês, foram apresentadas 1.887 denunciam no JECrim, sendo: 1.833 recebidas e 54 rejeitadas.
6. Durante o mês, foram efetuados 20.463 atendimentos e orientações a causas excluídas da competência dos JECives.
7. Durante o mês, foram recebidas 387 reclamações nos JICs.
8. Durante o mês, foram obtidos 136 acordos nos JICs, sendo: 32 acordos extrajudiciais comunicados ao JIC, 100 acordos obtidos por
Conciliadores e 4 obtidos por Juízes em audiências.
9. Durante o mês foram recebidas 10.830 ações e recursos, 12.312 julgados, 227 sessões realizadas e 92.490 ações e recursos em
andamento nos Colégios Recursais.
10. Durante o mês foram obtidos 11.273 acordos na fase pré-processual e 9.862 acordos na fase pos-processual no CEJUSC
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COMUNICADO CG nº 281/2018
(Processo nº 2012/5852) A Corregedoria Geral da Justiça, considerando a necessidade de levantamento de processos de execuções
para o Movimento Judiciário e, uma vez que compete à Unidade que processa a competência Juizado Especial Criminal a execução
das suas condenações de penas restritivas de direitos e multa, sendo a execução efetivada nos próprios autos e na própria unidade,
ainda que haja processo de execução em andamento em outra Unidade (Artigo 665 NSCGJ, Provimento CSM 2203/2014 e Súmula 81
TJSP), COMUNICA aos Magistrados e Dirigentes das Unidades Judiciais que processam a competência Juizado Especial Criminal que
deverão seguir os procedimentos abaixo no tocante à fase e execução:
1- A evolução de classe do procedimento investigatório para “10944 Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo” é obrigatória, tão logo
ocorra o Recebimento da Denúncia.
2- Lançar a movimentação “61342 Início da Execução da Pena”. Vedada a evolução de Classe para a classe “Cod.386 -Execução da
Pena”.
3- Lançar o evento próprio correspondente para cada executado conforme abaixo:
Código 731 - Início da Execução - JECRIM - Admonitória Sursis: para inserção após realizada a audiência de advertência- Utilizado
para lançamento da data da realização de audiência admonitória
(artigo 698, CPP) nos autos de competência do JECRIM.
Código 732 - Início da Execução - JECRIM - Restritivas de Direito - acompanhamento do cumprimento da pena restritiva de direitos
nos autos de competência do JECRIM.
Código 733 - Início da Execução - JECRIM - Tratamento Ambulatorial - Utilizado para início do acompanhamento do cumprimento da
medida de segurança nos autos de competência do JECRIM.
COMUNICA, por fim, que a contabilização pelo Movimento Judiciário apenas ocorrerá quando a classe, movimentação e eventos
estiverem devidamente lançados.
Dúvidas poderão ser dirimidas através do endereço eletrônico spi.operacional@tjsp.jus.br

