
CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

M~SSÃO: Assegurar à sociedade a efetivo prestação jur-isdicionaL por
meio do controlE. orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1°

Gr'au e extrajudiciais.

\f'rsÃo: SeI" n~conhecido pela sociedade como órgão acesslve.l. ético e
eficiente no realização de suas atividades.

ATA DA CORREiÇÃO VIRTUAL REALIZADA NA 1" VARA CRIMINAL DA COMAR-
CA DE OURO PRETO D'OESTEIRO

Processo Eletrônico n. 0038275-9.2014.8.22.1111

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze (25/06/2014), nas de-
pendências desta Corregedoria, procedeu-se à CORREiÇÃO VIRTUAL, da 1" Vara
Criminal da comarca de Ouro Preto D'OesteIRO, designada pela Portaria n.
0330/2014-CG, publicada no DJE n.111 de 16 de junho de 2014, sob a supervisão do
Corregedor Geral da Justiça Desembargador Daniel Ribeiro lagos e do juiz auxiliar
desta Corregedoria Dalmo Antônio de Castro Bezerra. A análise se deu a partir do
Relatório 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 SAPfT JRO. Compõe-se o referido Relatório dos seguintes documentos e ane-
xo: I - Ata; II - Relatório de Correição; 111 - Relatório de Depósitos Judiciais Penden-
tes - anexo I. As sugestões, recomendações e determinações constam no Relatório
de Correição, que de sua vez, demonstra graficamente a evolução dos números da
Unidade Jurisdicional, compar o-se trê es ~ antes e três meses após a inspe-
ção realizada. Consigna-se ue tqdas s d téTm'nações deverão ser cumpridas no
prazo de 60 (sessenta) dia , caso out n- tenha sido mencionado no próprio relató-
rio. Remeta-se cópia ao juí o com e nt ara,cíê cia e providências. Nada mais ha-
vendo, aos vinte e seis di s do m de nho de ois mil e quatorze (26/06/2014), la-
vrou-se a presente ata q e, depoi de id ac da em conformidade, vai assinada
pelos acima nominados.

Dalmo ntôm-Juiz Au iliar
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