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I -IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE CORREIÇÃO

PERíODO

JUIZES AUXILIARES

17/12/2014 a 17/12/2014

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos

Dalmo Antônio de Castro Bezerra

Johnny Gustavo Clemes

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONAL CORRIGIDA

I' Vara do Juizado Especial Criminal - Ouro Preto do Oeste

Glauco Antônio Alves

Glauco Antônio Alves

Lilian Simone de Oliveira Scherer

Inês Cancelier MoreHo

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 01,04, 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 inforrnados por meio dos Sistemas SAPITJRO 1° 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 recomendaçôes realizadas na inspeção.

4 - MÉTODO DE TRABALHO

O método de trabalho desenvolvido pela Corregedoria-Geral
virtual compreende a coleta e análise de dados relativos á
ferramentas fornecidas pelo sistema SIGECOR.

Procede-se á análise integralmente virtual da unidade judiciária com veri Icação de cumprimento ou não
das determinações efetuadas na inspeção fisica realizada há 90 di s, po aval ação de números com potencial
de evidenciar o equilibrio das atividades desenvolvidas, bem com a pr uti idade.

Para tanto foram gerados gráficos com registros de diversas circu iStâ~
sentenciados; 3. Entrada X saida; 4. Pauta de audiências; 5. Proce os
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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 á inspeção
judicial, sendo os números utilizados á 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
contínuo 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 nível micro (magistrado e servidores); quer por interação com os órgãos da atividade meio, em nível
macro (órgãos do Tribunal), se, como consignado no título 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 ponal 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 expedição e trâmite de
documentos, possibilitando, ainda, a utilização dos dados à geração de relatórios fundamentais à atividade
de gestão da Corregedoria-Geral da Justiça.

5-ACERVO
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Avaliação Anterior Avaliação Atual

Nota: Acréscimo de IJ processos = 4,69% Nota: Decréscimo de 16 processos = 5,52%
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6 - INICIADOS X SENTENCIADOS
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Obs: para esta análise. foram desconsiderados os procedimentos: Cartas precatórias, Administrativo,Questões e Proc.
incidentes e Incidentes Processuais.

Proporção entre Sentenciados X Iniciados

Avaliação Atual
Iniciados Sentenciados Taxa de obstrução!

desobstrução
75 126~

Avaliação Anterior
Iniciados Sentenciados Taxa de obstrução!

desobstrução
102 107 104,90%

Nota: Embora os iniciados não sejam sentenciados no meSllO m s é necessário que haja processos
tramitando em condição de serem sentenciados em quantidade gual o ma ar como forma de se promover
o equilíbrio da uindade. Sempre que o percentual for inferior 1DO. hav rá indicativo de que a unidade
tende a aumentar o seu acervo.
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.- Saída(Arq. + Entr. Partes + Rem)

~ Entrada( Inic. + Desarq_ + Vindos do TJ)

.- Saída(Arq. + Entr. Partes + Rem.)

...• Entrada( Inic. + Desarq. + Vindos do TJ)

Proporção entre Saída X Entrada de processos

Avaliação Anterior
Iniciados Arquivados Percentual de

desobstrução!
obstrução

111 98 88,29%

Avaliação Atual
Iniciados Arquivados Percentual de

desobstrução!
obstrução

86 102 118,60%

Nota: Após a sentença vários atos são necessários para que um processo seja considerado encerrado na
unidade (arquivado, remetido ao TJ ou entregue á pane). É preciso atenção a esse indicador, pois o número
nele gerado deve ser superior ao de processos entrados (iniciados + vindos do tribunal + desarquivado).
Sempre que o percentual for inferior a 100% haverá indicativo de que a unidade tende a aumentar o seu
acervo.
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9 - PROCESSOS SENTENCIADOS
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Sentenças Prolatadas

4

Setembroa Novembro/2014Junho a Agosto/2014

Avaliação Anterior
Média Mensal de Senteças Prolatadas: 35,67
Com Mérito Sem Mérito Extinção de

Punibilidade
4,67% 0,00% 69,16% 6,17%

Extinção de
Execução

Média Mensal de Senteças Prolatadas:
Com Mérito Sem Mérito

4,21% 0,00%

Avaliação Atual
31,67

Extinção de
Punibilidade
50,53%

HOI o!oga,lória
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10 - PROCESSOS CONCLUSOS
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Avaliação Anterior
Data da Mês de Tempo de
conclusão Referência Conclusão
mais antiga

Número de Processos Conclusos em Ago/2014: O

Avaliação Atual
Data da Mês de Tempo de
conclusão Referência Conclusão
mais antiga

Número de Processos Conclusos em Nov/2014:0

1I - PROCESSOS PARALISADOS
Até a data da pesquisa 09/12/2014 havia 48 processos paralisados com mais de 30 dias.

12 - PROCESSOS INSPECIONADOS
Em pesquisa efetuada por esta Corregedoria e, em conformidade com as informações prestadas pelo juizo,
das determinações contidas no processos de Inspeção Judicial n° 0053905-08.2014.8.22.1111, restam
pendentes parte do levantamento dos valores de contas judiciais de processos arquivados (devidamente
justificado pelo douto magistrado), as quais assenta-se o prazo de 60 dias para integral cumprimento.

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

ACERVO GERAL/ESTOQUE: houve decréscimo do estoque de 5,52% em relação ao primeiro periodo,
ficando bem evidenciado pela taxa de desobstrução de 118,6%, indicando que o juizo tem absorvido a
demanda quc Ihc é apresentada.Nada a recomendar.
PROCESSOS CONCLUSOS: diminuiu o tempo médio de conclusão, em regra os processos são decididos
dentro do próprio mês da conclusão.

PROCESSOS INICIADOS X SENTENÇAS PROLATADAS: No que concerne ao acervo a sentenciar, não
obstante ter dominuido a média de sentenças prolatadas, não teve repercussão negativa, face a taxa de
desobstrução (que já era muito boa) ter ficado em 126,67%. Portanto, nada a recomendar.

PROCESSOS PARALISADOS: Até o dia 09/12/2014, havia 46 processos paralisados com mais de 30 dias
(a listagem pode ser emitida pelo sistema Relatório de processos paralisados):

- a maioria em carga ao Ministério Público, a exemplo dos autos n. 000027-77.2014.8.22.0004,
1000236-46.2014.8.22.0004, 1000250.30.2014.8.22.0004, 1000251.15.2014.8.22.0004,
1000333-46.2014.8.22.0004 e 1000428-76.2014.8.22.0004, ou com remessa à Deegacia de policia.
Determina-se solicitar a devolução dos autos nos trmos do art. 98 das DGJ.
Por fim, recomenda-se, para melhor controle, a emissão, periódica, do relatório de processos paralisados
com mais de 30 dias, impulsionando os feitos nessas condições nos termos do Art. 32 das DGJ.

De tudo o quanto foi examinado, infere-se estar a unidade em compasso com as orientações desta
Corrcgedoria, com vista a atingir as metas traçadas pelo CNJ.

"O combate a morosidade exige mais que um esforço extraordinário. senão uma melhora continuada do
processo de prestação jurisdicional."
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o encerramento desta correiçã se deu
submetendo-o ao crivo do Exc lentíssi
da Justiça.
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o
ze b de 2014. Assim, elaborei o presente relatório,

gador Daniel Ribeiro Lagos, Corregedor-Geral
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