
CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIÇA
RONDÔNIA

MLSSÃO: Assegurar à sociedade a efetiYCIprestaçõo jurisdicional. por
meio do controle. orientação e fiscalização dos serviços judiciaIs de 10

Gl'"Oue extrajudiciais.

~Ão: Ser ,"econhecido pelo sociedade como órgõo acessível. ético e
eficiente no ,-eolizoção de suas atividades.

ATA DA CORREiÇÃO VIRTUAL REALIZADA NA 23 VARA CíVEL DA COMARCA
DE OURO PRETO O' OESTEIRO

Processo Eletrônico n. 0081033-03.2014.8.22.1111

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 23
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 estatisticos mensais,
dos relatórios de processos paralisados e de consultas ao módulo de Informações, to-
dos do SAPfT J/RO. Compõe-se o referido Relatório dos seguintes documentos: I -
Ata; 11 - Relatório de Correição 23 Vara Civel; 111 - Relatório de Correição Juizado da
Infância e Juventude. As sugestões, recomendações e determinações constam no
Relatório de Correição, que de sua ~demonstra graficamente a evolução dos nú-
meros da Unidade Jurisdicional, Itlparan~ três meses antes e três meses após
a inspeção realizada. Consign se que da~s determinações deverão ser cumpri-
das no prazo de 60 (se senta) ias, c o outro ~ão tenha sido mencionado no próprio
relatório. Remeta-se óp' ao juízo o ete I para ciência e providências. Nada
mais havendo, ao dez ito ias mês d dezembro de dois mil e quatorze
(18/12/2014), lavro -se a pese te que de is de lida e achada em conformidade,
vai assinada pelos cima n min d s
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