
CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIÇA
RONDÕNIA

MI:5SÃO: AssegtJror Ó sociedade o efetivo prestação jurisdicional. por
meio do controle. orientação e fiscalização dos serviços judIciais de l°

Grau e extrajudiciais.

V':tsÃO: Ser reconhecido pela sociedade como órgõo acessível. ético e
eficiente na realização de suas Q"tividades.

ATA DA CORREiÇÃO VIRTUAL REALIZADA NA 1" VARA CíVEL DA COMARCA
DE OURO PRETO D' OESTE/RO

Processo Eletrônico n. 0081030-48.2014.8.22.1111

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze (17/12/2014),
nas dependências desta Corregedoria, procedeu-se à CORREiÇÃO VIRTUAL, da 1"
Vara Cível da comarca de Ouro preto D'OesteIRO, designada pela Portaria n.
0669/2014-CG, publicada no DJE n. 234 de 15 de dezembro de 2014, sob a supervi-
são do Corregedor Geral da Justiça Desembargador Daniel Ribeiro lagos e do juiz
auxiliar desta Corregedoria Johnny Gustavo Clemes. A análise se deu a partir do Re-
latório de Correição Virtual, com dados colhidos dos relatórios estatísticos mensais,
dos relatórios de processos paralisados e de consultas ao módulo de Informações, to-
dos do SAPIT J/RO. Compõe-se o referido Relatório dos seguintes documentos: I -
Ata ; 11 - Relatório de Correição. As sugestões, recomendações e determinações
constam no Relatório de Correição, que ge-suãVez, demonstra graficamente a evolu-
ção dos números da Unidade Jurisdi 'éÍnal, compá~ndo-se três meses antes e três
meses após a inspeção r a ada. C nsigna-se.que todas as determinações deverão
ser cumpridas no prazo 60 (sess ta) di caso utro não tenha sido mencionado
no próprio relatório. Re eta-s~ cópi a . ízo com tente para ciência e providênci-
as. Nada mais havendo aos qezoit ia do rri's di dezembro de dois mil e quator-
ze (18/12/2014), lavrou- e a presen at que, e I is de lida e achada em conformi-
dade, vai assinada pelos Gim Ino I ad .
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