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I - IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE CORREiÇÃO

I'ERÍODO 17/12/2014 a 18/12/2014

,JUIZES AUXILIARES

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos

Johnny Gustavo Clemes

Dalmo Antônio de Castro Bezerra

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONAL CORRIGIDA

2' Vara Civel - Ouro Preto do Oeste

Maximiliano Darcy David Deitos

Maximiliano Darcy David Deitos

Jozilda da Silva Bezerra

Emília Maria da Silva

3 - APRESENTAÇÃO

O Sistema de correição virtual é um módulo integrante do Sistema de Gestão da Corregedoria - SIGECOR
que é resultado do Projeto Operacional "Sistema de Correição e Inspeção Fisica e Virtual - SCFV", oriundo
do Planejamento Estratégico da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Rondônia em cumprimento as
Metas O I,04, 06 e 07 da Corregedoria Nacional da Justiça desenvolvido no biênio 2012/2013, sendo o
módulo de correição virtual desenvolvido no ano de 2014.

O sistema SIGECOR, baseado nos dados informados por meio dos Sistemas SAPITJRO 10 Grau (
PROJUDI, vêm oferecer aos gestores da Corregedoria - Geral da Justiça e á unidade inspecionada, relatórios
e gráficos que possibilitam análises e diagnósticos do desempenho da unidade judiciária analisada, em
especial para constatar eventual melhoria após a implementação das recomendações realizadas na inspeção.

4 - MÉTODO DE TRABALHO

O método de trabalho desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça para processamento da correiç
virtual compreende a coleta e análise de dados relativos á unidade jurisdicional, utilizando-se das
ferramentas fornecidas pelo sistema SIGECOR.

Procede-se à análise integralmente virtual da unidade judiciária, com verificação de cumprimento ou não
das determinações efetuadas na inspeção fisica realizada há 90 dias, por avaliação de números com potencial
de evidenciar o equilibrio das atividades desenvolvidas, bem COntO a produtividade.

Para tanto foram gerados gráficos com registros de diversas circun ' an~s como: 1. acervo; 2. Iniciado
sentenciados; 3. Entrada X saída; 4. Pauta de audiências; 5. Processo en' ciados' Psocess c uso,
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7. Processos paralisados; 8. Processos inspecionados; 9. Relação de Processos arquivados com saldo de
depósito judicial.

A análise é feita individualmente, comparando-se os três meses anteriores e os três posteriores à inspeção
judicial, sendo os números utilizados à geração de gráfico com vista a indicar tendência de melhora,
estabilização ou piora, possibilitando a este órgão de controle concluir se sua atividade orientadora foi eficaz
para gerar melhoria ou é preciso buscar soluções alternativas para fomentar o processo de aperfeiçoamento
continuo da unidade jurisdicional.

o resultado dos trabalhos proporciona à Corregedoria dados indicadores para realizar suas atividades de
gerenciamento da qualidade do serviço jurisdicional, quer por atuação direta com as unidades da atividade
fim, em nivel micro (magistrado e servidores); quer por interação com os órgãos da atividade meio, em nível
macro (órgãos do Tribunal), se, como consignado no titulo dos anexos e nos registros da produção, são
considerados dados da estrutura fisica, mas também da humana.

Todas as tabelas que indicam itens para cumprimento ficam disponíveis em portal na internet, de modo que
o responsável pela unidade judiciária, após cumprir as recomendações destacadas na correição ou na
inspeção possa responder eletronicamente, favorecendo a celeridade, se não há expcdição e trámite de
documentos, possibilitando, ainda, a utilização dos dados à geração de relatórios fundamentais á atividade
de gestão da Corregedoria-Geral da Justiça,

5-ACERVO
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6 - INICIADOS X SENTENCIADOS
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Ob5: para esta análise. foram desconsiderados os procedimentos: Cartas precatórias, Administrativo,Questões e Proc.
incidentes e Incidentes Processuais.

Proporção entre Sentenciados X Iniciados

Avaliação Anterior
Iniciados Sentenciados Taxa de obstrução!

desobstrução
281 355 126,33%

Avaliação Atual
Iniciados Sentenciados Taxa de obstrução!

desobstrução
352 271 76,99%

Nota: Embora os iniciados não sejam sentenciados no mesmo mês é necessano que haja processos
tramitando em condição de serem sentenciados em quantidade igualou maior como forma de se promover
o equilibrio da uindade. Sempre que o percentual for inferior a 100% haverá indicativo de que a unidade
tende a aumentar o seu acervo.
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7 - ENTRADA X SAÍDA
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Proporção entre Saída X Entrada de processos

Avaliação Anterior
Iniciados Arquivados Percentual de

desobstrução/
obstrução

534 636 119,10%

Avaliação Atual
Iniciados Arquivados Percentual de

desobstrução/
obstrução

571 600 105,08%

Nota: Após a sentença vários atos são necessários para que um processo seja considerado encerrado na
unidade (arquivado, remetido ao TJ ou entregue á parte). É preciso atenção a esse indicador, pois o número
nele gerado deve ser superior ao de processos entrados (iniciados + vindos do tribuna! + desarquivado).
Sempre que o percentual for inferior a J 00% haverá indicativo de que a unidade tende a aumentar o seu
acervo.
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Fonte: Relatório de Audiências Geral - Sistema SAP / Audiências designadas para o período e audiências realizadas
dentro do período.

Taxa de Média Mensal Média Mensal Média Diária Média Diária
Efetividade Aud. Pessoas Aud. Pessoas

Realizadas Ouvidas Realizadas Ouvidas
Avaliação Anteri 100%. 23.00 43,67 1,15 2,18
Avaliação Atual 99,05%. 34,67 60.33 1,73 3.02

Audiéncia mais Distante
Data mais Data de Referência Pauta
Afaslada

Avaliação Anteri 17/10/2014 Ago/2014 1 mês, 18 dias.
Avaliação Atual 09/12/2015 Nov/2014 I ano9 dias.

9 - PROCESSOS SENTENCIADOS

Sentenças Prolatadas
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Avaliação Anterior

Média Mensal de Senteças Prolatadas: 118,33

Com Mérito Sem Mérito Extinção de Homologatória Extinção de
Punibilidade Execução

35,21% 14,08% 17,75% 32,96%
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Avaliação Atual
!\Iédia !\Iensal de Senteças Prolatadas: 90,33
Com Mérito Sem Mérito Extinção de Homologatória Extinção de

Punibilidade Execução
27,31% 13,28% 20,66% 38,75%

10 - PROCESSOS CONCLUSOS

Avaliação Anterior
Data da !\lês de Tempo de
conclusão Referência Conclusão
mais antiga
18/10/2011 Ago/2014 2 anos, 10 meses, 17

dias.
Número de ProcessosConclusos em Ago/2014:318

Avaliação Atual
Data da Mês de Tempo de
conclusão Referência Conclusão
mais antiga
18/10/2011 Nov/2014 3 anos, 1 mês. 14

dias.

Número de ProcessosConclusos em Nov/2014:591

1I - PROCESSOS PARALISADOS
Até a data da pesquisa 09/12/2014 havia 193 processos paralisados com mais de 60 dias.

12 - PROCESSOS INSPECIONADOS
Em análise geral das recomendações e determinações decorrentes da inspeção de 11.9.2014 (processo n.
0053903-38.2014.8.22. I 111), abstrai-se que parte delas foi totalmente cumprida; e outra parte encontra-se
com o cumprimento em andamento, inclusive, com solicitação de novo prazo para cumprimento. Assim,
concede-se a dilação de prazo solicitada, salientando que nova verificação será realizada no primeiro dia
útil de fevereiro de 2015.

13 - CONCLUSÕES, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Nos três meses subsequentes á inspeção, a análise do relatório demonstra que:

I. ACERVO GERAL/ESTOQUE: Nos dois períodos analisados, houve ligeiro decréscimo do estoque, o que
pode ser observado pela taxa de desobstrução de 105,08%, indicando que o cartório tem envidado esforços
para cumprir a meta estabelecida, baixando número de processos maior que os entrados

2. PROCESSOS CONCLUSOS: Piorou o tempo de conclusão, haja vista que o processo mais antigo
concluso passa de 3 anos (autos n. 0037940-91.2006.8.22.0004), existindo por ocasião desta avaliação
(12/12/2014), 820 processos conclusos, dos quais 131 para sentença.

3. PROCESSOS INICIADOS X SENTENÇAS PROLATADAS: No que conceme ao acervo a sentenciar,
reduziu a média de sentenças prolatadas, refletindo negativamente na taxa de desobstrução que ficou em
76,99%, ou seja, abaixo do ideal (100%+ I).

Considerando a inter-relação entre os itens aludidos, observa-se que o nu ro de processos sentenciado nos
meses de setembro, outubro e novembro seguiram uma linha decrescente 14 fõCessos)e em
quantidade abaixo do número de processos iniciados (106, 121 e ]'J , o que indicaP~q

ffi'
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insuficiente para absorver a demanda. A conquista obtida no número dc processos baixados nos meses de
setembro, outubro e novembro, em que foram baixados mais processos do que o volume de processos
entrados, somente será mantida se o volume de sentenças se mantiver continuamente acima do número de
processos iniciados. Desta forma deve o magistrado, em conjunto com a assessoria, envidar esforços
traçando estratégias para absorver a demanda que lhe é apresentada, até porque há estoque para sentenciar.

4. AUDIÊNCIAS REALIZADAS X PAUTA DE AUDIÊNCIA: manteve a taxa de efetividade das
audiências designadas, realizando cerca de 99,05%, com extensão da pauta em torno de 2 meses. Nada a
recomendar.

5. PROCESSOS PARALISADOS: Até o dia 0911212014, havia 193 processos paralisados com mais de 60
dias (a listagem pode ser emitida pelo sistema Relatório de processos paralisados).
A grande maioria concluso para sentença, entre eles os autos: 0004891-83.2011.8.22.0004 Ação Civil
Pública, concluso desde 02112/2012; 0031354-67.2008.8.22.0004 - Ação Civil Pública, concluso em
23/03/2012; 0037940-91.2006.8.22.0004 Ação Civil Pública, concluso em 18/10/2011 e
0037966-89.2006.8.22.0004 - Ação Civil Pública, concluso em 09/10//2012.
Razão pela qual recomenda-se mais uma vez ao magistrado em conjunto com a assessoria, envidar esforços
no sentido de fortalecer o processo decisório, a fins de absorver a demanda que lhe é apresentada.

"O combate a morosidade exige mais que um esforço extraordinário, senão uma melhora continuada do
processo de prestação jurisdicional."

O encerramento desta correi ão se de no di
submetendo-o ao crivo do E celentiss mo
da Justiça.

ro de 2014. Assim, elaborei o presente relatório,
rgador Daniel Ribeiro Lagos, Corregedor-Geral
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