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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

M:rSSÃO: AsseQ"uror à sociedade a efeti'lO pl"estaçõo jurisdicional. por
meio do controle. orlentoçõo e flscollzoçõo dos servIços judiCiais de. 1°

Grau e extrajudiciais.

vx.:sÃo: Ser reconhecido pela sociedade como órgão acessível. ético e
eficiente no realização de suas o'tividodes.

ATA DA CORREiÇÃO VIRTUAL REALIZADA NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CO-
MARCA DE OURO PRETO D' OESTEIRO

Processo Eletrônico n. 0081034-85.2014.8.22.1111

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, dos
Juizados Especiais - Civel, Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Ouro Preto
D'Oeste/RO, designada pela Portaria n. 0669/2014-CG, publicada no DJE n. 234 de
15 de dezembro de 2014, sob a supervisão do Corregedor Geral da Justiça Desem-
bargador Daniel Ribeiro Lagos e do juiz auxiliar desta Corregedoria Johnny Gustavo
Clemes. A anàlise se deu a partir do Relatório de Correição Virtual, com dados colhi-
dos dos relatórios estatísticos mensais, dos relatórios de processos paralisados e de
consultas ao módulo de Informações, todos do SAPIT J/RO. Compõe-se o referido
Relatório dos seguintes documentos: I - Ata; 11 - Relatório de Correição do Juizado
Civel; 111 - Relatório de Correição do Juizado Criminal; IV - Relatório de Correição do
Juizado da Fazenda Pública. As sugestões, recomendações e determinações cons-
tam no Relatório de Correição, que de sua-vez, demonstra graficamente a evolução
dos números da Unidade Jurisdicional~par1mdo-se três meses antes e três meses
após a inspeção realizada. Consi ~-stYq~ tddas as determinações deverão ser
cumpridas no prazo de 60 sse a) çli;3s,..Gas 9utro não tenha sido mencionado no
próprio relatório. Remeta e c' p' aditrtzo to petente para ciência e providências.
Nada mais havendo, ao dez i o d {do mê e dezembro de dois mil e quatorze
(18/12/2014), lavrou-se a preseb e a que de o s de lida e achada em conformidade,
vai assinada pelos acima nomin do .
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