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Porto Velho, 23/09/2008

A Corregedoria Geral da Justiça do Esta-
do de Rondônia esteve recentemente 

nas  comarcas de Nova Brasilândia D’Oeste, 
São Miguel do Guaporé, Costa Marques, 
Jaru e Ouro Preto do Oeste realizando 
trabalhos de correições. Esforço, eficiência 
e entrosamento refletem no resultado da 
prestação jurisdicional decorrente da admi-
nistração das varas pelos magistrados.

Nova Brasilândia D’Oeste

A comarca de Nova Brasilândia D’Oeste 
está sob a administração da juíza Emy Karla 
Yamamoto Roque, que participou interativa-
mente dos trabalhos correicionais e apre-
sentou rotina nova na gestão da vara, como 
deslocamento dos servidores intersetores. 

Na ocasião se fez presente a promotora de 
Justiça, Tânia Garcia, que revelou destaques 
do trabalho que está sendo realizado pela 
juíza titular. O Corregedor também recebeu 
sugestões do presidente do Conselho da 
Comunidade, José Jair Rodrigues, para que 
a Corregedoria edite um manual de instrução 
para servir de diretriz para os Conselhos da 
Comunidade das Comarcas do Estado.

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 
E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Na passagem pela cidade, o desembargador 
Sansão Saldanha lembrou que em 1986, 
ainda como juiz em Ji-Paraná, realizou o 
plebiscito que decidiu pela emancipação do 
então Distrito de Nova Brasilândia D’Oeste 
em município, até então pertencente a Presi-
dente Médici.

São Miguel do Guaporé

Em São Miguel do Guaporé, o juiz titular 
Audarzean Santana da Silva, que assumiu 
a comarca há poucos meses, já está colo-
cando em ordem os processos e pegando o 
ritmo dos trabalhos. Durante a correição, o 
promotor de justiça, Edilberto Tabalipa, afir-
mou que o Poder Judiciário local tem traba-
lhado em harmonia com o Ministério Público.

Correições destacam esforço e entrosamento 
na administração da jurisdição

Esforço, eficiência e 

entrosamento refletem no 

resultado da prestação 

jurisdicional decorrente 

da administração das 

varas pelos magistrados

Correição na Comarca de Nova Brasilândia D´Oeste Correição na Comarca de São Miguel do Guaporé
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Formado inicialmente por colonos vindos de 
Rolim de Moura e Presidente Médici, São 
Miguel do Guaporé teve um crescimento 
demográfico e econômico expressivo, o que 
levou sua emancipação em 1988, desmem-
brando-se de Costa Marques. Atualmente a 
pecuária é a principal atividade econômica. 
É uma comarca nova, mas já conta um acer-
vo de 2.452 processos.

Costa Marques

Situada a 756km de Porto Velho, divisa com 
a Bolívia, Costa Marques se destaca pelas 
riquezas históricas e naturais. Lugar onde 
se misturam questões atuais de preservação 
ambiental e questões históricas relacionadas 
à defesa da fronteira brasileira. Lá encontra-
se o Forte Príncipe da Beira, erguido para a 
defesa das possessões portuguesa. Contam 
que os canhões nunca deram um tiro em 
guerra.

A comarca de Costa Marques, instalada há 
26 anos, é a mais distante da Capital, no 
entanto o acesso por trechos de terra e a 
distância não tiram o ânimo de trabalho da 
juíza Valdirene Alves da Fonseca Clemen-
tele, que julga com agilidade os processos, 
não esquecendo dos cidadãos que aguar-
dam retorno da Justiça, nem descuida 
do seu aperfeiçoamento, para o bem da 
magistratura.

O município vizinho, São Francisco do 

Guaporé, que faz parte da jurisdição de 

Costa Marques, possui grande número de 

processos e vem se desenvolvendo signifi-

cativamente na região. Devido esses fatores 

foi criada sua comarca, que em breve será 

instalada. Há reivindicação pela população e 

autoridades do novo município.

Jaru

O diretor do Fórum de Jaru e juiz da 2ª Vara 

Cível, Elsi Antônio Dalla Riva, e o juiz da 1ª 

Vara Cível, Dalmo Antônio de Castro Bezer-

ra, sugeriram modificação de competências 

no que se refere à Infância e Juventude e 

Juizado Especial Cível, que, considerando a 

sobrecarga da 2ª Vara Cível, poderiam for-

mar um único juizado especial cível e da In-

fância e Juventude. Segundo eles, distribuin-

do a complexidade da jurisdição, contribuiria 

para uma melhor distribuição dos processos 

entre as duas Varas Cíveis genéricas restan-

tes. Outra sugestão apresentada foi a insta-

lação do juizado especial cível 

e criminal unificados. É titular 

deste último, cumulando com 

a vara criminal, a juíza Kerley 

Regina Ferreira de Alcântara.

Na oportunidade, o desembargador, os 

juízes auxiliares e o juiz da 2ª Vara Cível 

visitaram a Associação de Mães onde está 

sendo construído um Centro de Apoio ao 

Adolescente Egresso das Medidas Sócio-

Educativas. No local será colocado em 

prática um projeto de inclusão digital fi-

nanciado pela Fundação Banco do Brasil. 

Juíza Kerley Regina

Apresentação dos Trabalhos pela Juíza Valdirene Clementele

COMARCA DE COSTA MARQUES E JARU
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Atualmente, cerca de 10 adolescentes 

cumprem medida sócio-educativa na Unida-

de de Internação, onde também estiveram a 

Corregedoria e o juiz titular.

comarca. Debateram sobre o sistema CNJ, 

recentemente implantado, onde se desta-

cou a importância do processo digital, o que 

resulta em economia para o Estado, espe-

cialmente o Poder Judiciário. Enfatizaram, 

também, a dedicação dos magistrados e 

servidores da comarca em prestar bons ser-

viços judiciários. No entanto, os advogados 

exigiram providências urgentes para melhor 

aparelhar o Fórum local, inclusive com a 

construção de um novo prédio e o aumento 

no número de servidores.

///// Assessoria de Comunicação Institucional - TJ RO

A pedido da subseção da Ordem dos Advo-

gados do Brasil, o corregedor geral reuniu-se 

com a direção local do órgão e advogados, 

com a presença de todos os magistrados da 

Reunião com a Corregedoria e os Juízes da Comarca de Jaru

18/9/2008 - 17:10 - ( Rondônia ) 
 

Atento aos reclames da sociedade, o 
legislador constituinte elevou os princípios 
da celeridade e razoável duração do proces-
so ao status de Direito 
Fundamental, tornando 
o Judiciário jaruense um 
dos mais ágeis do Esta-
do. A boa notícia à comu-
nidade daquele município 
foi dada pelo corregedor-
geral do Tribunal de Jus-
tiça de Rondônia, desem-
bargador Sansão Batista 
Saldanha, quando se 
reuniu com os membros 
da Subseção da Ordem 

Judiciário jaruense é o mais ágil de Rondônia  

dos Advogados do Brasil (OAB) de Jaru e 
parabenizou os juízes, advogados e serven-
tuários da Justiça por contribuírem para que 
a comarca de Jaru tenha a prestação jurisdi-
cional mais rápida de Rondônia.
 

“É satisfatório constatar 
que a Comarca de Jaru 
é cumpridora do preceito 
constitucional, vez que 
sua prestação jurisdicional 
é a mais célere da Justiça 
de segunda entrância no 
Estado, perdendo apenas 
para as varas onde foi 
implantado o Processo 
Judicial Digital (Projudi)”, 
declarou o presidente da 

Subseção da OAB de Jaru, 

“É
qu
é 
co
su
é 
de
Es
pa
im
Ju
deReunião na Subseção da OAB de Jaru/RO
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Mário Roberto Pereira de Souza.
 
Sendo o advogado indispensável à adminis-
tração da Justiça, a OAB de Jaru demons-
trou sua satisfação em poder compartilhar 
tal reconhecimento, que também pode ser 
constatado pelos dados publicados nas atas 
da correição ordinária de 2008, realizada nas 
varas cíveis: as audiências são marcadas 
com prazo médio de 3 meses e 16 dias na 
1ª Vara Cível e em 2 meses e 15 dias na 
2ª Vara Cível, enquanto as sentenças são 
proferidas, em média, no prazo de 6 meses 
na 1ª Vara e de 6 a 12 meses na 2ª Vara 

Cível. Destaca-se ainda, na Vara Criminal, 
o Juizado Especial Criminal, onde o prazo 
médio das audiências é de 23 dias.
 
A expectativa é que este quadro melhore 
ainda mais, haja vista a recente instalação 
do Projudi na Comarca de Jaru, instrumento 
que vem contribuir para o melhor aperfeiçoa-
mento da prestação jurisdicional.
  

Fonte : ASSESSORIA    Autor : EM RONDONIA.
COM.BR 

COMARCA DE COSTA MARQUES

VARA ÚNICA

Juíza Valdirene Alves da Fonseca Clementele

Processos ativos na época: Pelo relatório 
do mês de agosto de 2008 consta trami-
tando na cível 2.055 processos, no juizado 
especial cível 422, no juizado da infância e 
juventude 93 e no posto avançado 33, na 
vara criminal 1.011 processos e no juizado 
especial criminal 401 processos, totalizando 
4.015 processos em andamento.

Prazos médios (01.09.2003 a 31.08.2008):

Das audiências:
Cível: 8 meses e 19 dias
Criminal: 3 meses e 28 dias
Juizado Especial Cível: 1 mês e 24 dias
Juizado Especial Criminal: 4 meses e 14 dias
Juizado da Infância e Juventude: 5 meses 
e 22 dias
Posto Avançado: 7 dias

Das sentenças:
Cível: 1 ano e 5 dias
Criminal: 9 meses e 23 dias
Juizado Especial Cível: 4 meses e 11 dias
Juizado Especial Criminal: 8 meses e 19 dias

NÚMEROS:
Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 
e 19 dias
Posto Avançado: 1 mês e 12 dias

Dos processos:
Cível: 11 meses e 7 dias
Criminal: 1 ano, 2 meses e 1 dia
Juizado Especial Cível: 4 meses e 6 dias
Juizado Especial Criminal: 4 meses e 16 dias
Juizado da Infância e Juventude: 5 meses 
e 20 dias
Posto Avançado: 2 meses e 27 dias

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

VARA ÚNICA

Juiz Audarzean Santana da Silva

Processos ativos na época: Estão em 
trâmite, segundo o relatório do mês de 
agosto, 1087 processos na Vara Cível, 144 
no Juizado da Infância e Juventude, 173 no 
Juizado Especial Cível, 57 no Posto Avança-
do de Seringueiras, 628 no cartório criminal 
e 383 no juizado especial criminal, totalizan-
do 2.452 processos na Comarca.

Prazos médios (01.09.2003 a 31.08.2008):
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Das audiências:
Cível: 4 meses e 10 dias
Criminal: 3 meses e 10 dias
Juizado Especial Cível: 1 mês e 18 dias
Juizado Especial Criminal: 1 mês e 2 dias
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 1 dia
Posto Avançado: 17 dias

Das sentenças:
Cível: 10 meses e 1 dia
Criminal: 8 meses e 1 dia
Juizado Especial Cível: 2 meses e 15 dias
Juizado Especial Criminal: 4 meses e 23 dias
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 28 dias
Posto Avançado: 1 mês e 1 dia

Dos processos:
Cível: 11 meses e 11 dias
Criminal: 11 meses e 25 dias
Juizado Especial Cível: 4 meses e 9 dias
Juizado Especial Criminal: 10 meses e 2 dias
Juizado da Infância e Juventude: 7 meses 
e 15 dias
Posto Avançado: 2 meses e 21 dias

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA 
D’OESTE

VARA ÚNICA

Juíza Emy Karla Yamamoto Roque

Processos ativos na época: Na Comarca 
se encontra em andamento 1467 processos 
na área cível, 61 no Posto Avançado de 
Novo Horizonte, 471 no Juizado Especial 
Cível, 122 na Infância e Juventude, 593 na 
área criminal e 185 no Juizado Especial Cri-
minal, totalizando 2.899 processos.

Prazos médios (01.09.2003 a 31.08.2008):

Das audiências:
Cível: 4 meses e 25 dias
Criminal: 4 meses e 24 dias
Juizado Especial Cível: 2 meses e 24 dias
Juizado Especial Criminal: 1 mês e 10 dias
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 4 dias
Posto Avançado: 1 mês e 29 dias

Das sentenças:
Cível: 9 meses e 16 dias
Criminal: 11 meses e 14 dias
Juizado Especial Cível: 3 meses e 21 dias
Juizado Especial Criminal: 6 meses e 18 dias
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 9 dias
Posto Avançado: 5 meses

Duração dos processos:
Cível: 1 ano e 17 dias
Criminal: 1 ano, 2 meses e 4 dias
Juizado Especial Cível: 6 meses e 15 dias
Juizado Especial Criminal: 10 meses e 22 dias
Juizado da Infância e Juventude: 7 meses 
e 12 dias
Posto Avançado: 8 meses e 2 dias

COMARCA DE JARU

1ª VARA CÍVEL

Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra

Processos ativos na época: 1.882 na área 
cível e 689 no juizado especial cível

Prazos médios (01.08.2003 a 31.07.2008):
Das audiências:
Cível: 3 meses e 16 dias
Juizado Especial Cível: 1 mês e 25 dias
Das Sentenças:
Cível: 6 meses

Juizado Especial Cível: 2 meses e 18 dias
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Dos Processos:
Cível: 8 meses e 1 dia
Juizado Especial Cível: 4 meses e 11 dias

2ª VARA CÍVEL

Juiz Elsi Antônio Dalla Riva

Processos ativos na época: 1.347 na área 
cível e 183 no juizado da infância e juventude

Prazos médios (01.08.2003 a 
31.07.2008):

Das audiências:
Cível: 2 meses e 15 dias
Juizado da Infância e Juventude: 1 mês e 
14 dias

Das Sentenças:
Cível: 4 meses e 26 dias
Juizado da Infância e Juventude: 2 meses 
e 27 dias

Dos Processos:
Cível: 6 meses e 12 dias
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 7 dias

VARA CRIMINAL

Juíza Kerley Regina Ferreira de Alcântara

Processos ativos na época: 1.160 proces-
sos criminais e 238 do juizado criminal.

Prazos médios (01.08.2003 a 31.07.2008):

a) Criminal:
Das audiências: 3 meses e 13 dias.
Das sentenças: 7 meses e 9 dias.
Dos processos: 1 ano e 3 dias.

b) Juizado Especial Criminal:
Das audiências: 21 dias
Das sentenças: 3 meses e 8 dias
Dos processos: 5 meses e 5 dias
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A Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de 

Rondônia esteve recente-
mente realizando correição 
no município de Buritis, 
trabalho que visa garantir a 
qualidade da prestação juris-
dicional, esclarecer, orientar 
e apontar o que precisa 
ser melhorado. Sabedores 
dessa função dos trabalhos 
correicionais as autoridades 
locais aproveitam a oportuni-
dade para falar das dificulda-
des existentes na prestação 
jurisdicional e apresentar 
sugestões em benefício do 
serviço, tais como a suges-

tão apresentada pelo notário 
e registrador da sede do 
município de Buritis, Nafé 
de Jesus de Oliveira, de 
remeter on-line os relatórios 
dos cartórios extrajudiciais à 
Corregedoria Geral. 

O promotor de justiça Jeffer-
son Marques Costa, em visi-
ta ao corregedor-geral, plei-
teou providências quanto a 
instalação de uma segunda 
vara na Comarca e a desig-
nação de juiz substituto para 
auxiliar o titular. Também se 
manifestaram pela criação 
de nova vara, o presidente 
da subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Jean Noujain Neto, bem 
como a defensora pública 
Cleide Claudino de Pontes e 
o prefeito do município José 
Alfredo Volpi. Tendo este úl-
timo ressaltado a dedicação 
do juiz titular Jéferson Cristi 
Terssila de Melo, à procura 
sempre de dar bom e fiel 
andamento aos processos, 
atuando com imparcialidade, 
honrando o nome do Poder 
Judiciário. 

O Corregedor Geral da 
Justiça, desembargador 
Sansão Saldanha, segundo 
anunciou, providenciará o 
necessário e serão reali-

COMARCA DE BURITIS

Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia 
analisa a possibilidade da criação de mais uma 

vara em Buritis

O Corregedor 
Geral da Justiça, 
desembargador 

Sansão Saldanha, 
segundo anunciou, 

providenciará o 
necessário e serão 
realizados estudos 

para avaliar a 
necessidade de 
criação de mais 
uma vara com 
a conseqüente 

elevação de entrância 
da comarca.

zados estudos para avaliar 
a necessidade de criação 
de mais uma vara com a 
conseqüente elevação de 
entrância da comarca. Fo-
ram relacionadas todas as 
carências da comarca com 
o intuito de dar solução para 
manter a qualidade, credibi-
lidade, segurança e rapidez 
processual.

Mesmo sendo uma comar-
ca jovem, tendo comple-
tado dois anos no mês de 
junho, Buritis, surgido de 
um núcleo agropecuário, 
onde os conflitos de terra 
são freqüentes, já foi con-
siderado o município com 
maior incidência de crimes 
em Rondônia. Porém, com 
a atuação da administra-

ção pública e do Poder 
Judiciário, vem sendo res-
tabelecida a paz social. 
Comarcas recém criadas 
sempre apresentam limi-

tações e mesmo assim a 

Apresentação pelo Juiz Jerferson C. Tessila de Melo

Porto Velho, 11/11/2008
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NÚMEROS:

equipe da Comarca de Buritis tem alcan-

çado as expectativas, apesar do elevado 

número de feitos, em torno de três mil.

Segundo a corregedoria, é notável o compro-

misso dos servidores da comarca, que acumu-

lam funções para dar fiel cumprimento ao tra-

balho. Assim, os técnicos da Coordenadoria de 

Informática local atuam também nos cartórios, 

o contador auxilia nas audiências dos Juizados 

Especiais e da Vara da Infância e Juventude, e 

a coleta de material para realização do exa-

me de DNA é realizada por uma servidora do 

Fórum que recebeu treinamento pelo instituto 

de perícia em Campo Grande. Tal iniciativa 

demonstra uma evolução da mentalidade do 

funcionalismo público. Lembrando que esta 

situação não passa sem ser notada aos olhos 

da administração deste Poder.

\\\\\ Assessoria de Comunicação Institucional - TJ RO

COMARCA DE BURITIS

VARA ÚNICA

Juiz Jéferson Cristi Terssila de Melo

Processos ativos na época: Na Comarca 

se encontra em andamento 1.465 processos 

na área cível, 267 no Juizado Especial Cível, 

86 na Infância e Juventude, 685 na área 

criminal e 548 no Juizado Especial Criminal, 

totalizando 3.051 processos.

Prazos médios (31.08.2003 a 31.08.2008):

Das audiências:

Cível: 4 meses e 29 dias

Criminal: 3 meses e 16 dias

Juizado Especial Cível: 1 mês e 21 dias

Juizado Especial Criminal: 2 meses e 26 dias

Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 

e 11 dias

Das sentenças:

Cível: 6 meses e 19 dias

Criminal: 5 meses e 28 dias

Juizado Especial Cível: 3 meses e 17 dias

Juizado Especial Criminal: 6 meses e 4 

dias

Juizado da Infância e Juventude: 6 meses

Dos processos:

Cível: 8 meses e 8 dias

Criminal: 7 meses e 20 dias

Juizado Especial Cível: 5 meses e 23 dias

Juizado Especial Criminal: 8 meses e 1 dia

Juizado da Infância e Juventude: 7 meses 

e 25 dias
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Na Comarca de Machadinho do Oeste 

a juíza Márcia Cristina Rodrigues Masio-

li, titular da vara única, tem demonstrado 

eficiência na gestão dos recursos humanos 

disponíveis e encontra-se com as atividades 

jurisdicionais em dia demonstrando a dedi-

cação, organização e o entrosamento entre 

os servidores e a magistrada. A constatação 

foi feita durante correição realizada recente-

mente na comarca pela corregedoria-geral 

da justiça de Rondônia.

A comarca conta com equipamentos de 

informática apresentando boa configuração, 

sistemas devidamente atualizados e equipe 

técnica bem habilitada para dar suporte ao 

usuário. A rede lógica também funciona de 

forma satisfatória, sem apresentar proble-

Magistrada demonstra eficiência na gestão de 
recursos em Machadinho do Oeste

COMARCA DE MACHADINHO DO OESTE

mas de comunicação com a base de dados 

do sistema SAP2000.

Durante aquela semana esteve acontecen-

do no fórum de Machadinho do Oeste a 3ª 

Exposição de Arte que recebeu visitas da 

comunidade, principalmente de turmas de 

estudantes, onde ficaram expostos excelen-

tes trabalhos produzidos por artistas e arte-

sãos locais. Com 

essa iniciativa tão 

simples a magis-

trada, idealizadora 

do evento, estimula 

vários aspectos 

positivos daquela 

comunidade que 

vão além das suas 

atribuições da 

rotina jurisdicional, 

tais como: cultura, harmonia entre homem e 

natureza pois todos os trabalhos são ecolo-

gicamente corretos, divulgação do trabalho 

do judiciário

e sua proximidade com a sociedade.

\\\\\ Assessoria de Comunicação Institucional - TJ RO

Porto Velho, 11/11/2008

A comarca conta 

com equipamentos 

de informática 

apresentando 

boa configuração, 

sistemas 

devidamente 

atualizados e 

equipe técnica bem 

habilitada para dar 

suporte ao usuário

Correição na Comarca de Machadinho do Oeste
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NÚMEROS:

MACHADINHO D’OESTE

VARA ÚNICA

Juíza Márcia Cristina Rodrigues Masioli

Processos ativos na época: Na Comarca 

se encontra em andamento 1.518 processos 

na área cível, 181 no Juizado Especial Cível, 

79 na Infância e Juventude, 644 na área 

criminal e 247 no Juizado Especial Criminal, 

totalizando 2.669 processos.

Prazos médios (31.08.2003 a 31.08.2008):

Das audiências:

Cível: 4 meses e 12 dias

Criminal: 3 meses dias

Juizado Especial Cível: 1 mês e 23 dias

Juizado Especial Criminal: 1 mês e 3 dias

Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 

e 6 dias

Posto Avançado: 1 mês e 7 dias

Das sentenças:

Cível: 5 meses e 17 dias

Criminal: 5 meses e 29 dias

Juizado Especial Cível: 2 meses e 23 dias

Juizado Especial Criminal: 5 meses e 11 

dias

Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 

e 6 dias

Posto Avançado: 1 mês e 8 dias

Duração dos processos:

Cível: 6 meses e 5 dias

Criminal: 8 meses e 2 dias

Juizado Especial Cível: 4 meses e 10 dias

Juizado Especial Criminal: 7 meses e 16 

dias

Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 

e 21 dias

Posto Avançado: 25 dias
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Porto Velho, 11/11/2008

COMARCA DE ARIQUEMES

O juiz titular da 2ª Vara Cível, 
Rinaldo Forti Silva, uniu 
forças com o serviço social 
e está implantando o projeto 
“Mãos que acolhem”, que 
visa um tratamento humani-
zado e sem dano às vítimas 
infanto-juvenis. A equipe da 
Corregedoria Geral visitou a 
Delegacia de Defesa da Mu-
lher, onde está sendo execu-
tado o projeto, encontrando 
ambiente alegre, colorido e 
lúdico. O trabalho conta com 
a interação de uma equipe 
multiprofissional formada por 
uma pedagoga, uma psicó-
loga e uma assistente social. 
No Centro Sócio-educativo, 
que atualmente tem 16 
adolescentes internados, é 
desenvolvido um trabalho de 
escolarização e reeducação. 
Possibilitando, com o apoio 
de profissionais capacitados, 
a integração familiar e social.
O juiz Franklin Vieira dos 
Santos, titular da 3ª Vara 
Cível, vem adotando rotinas 
para melhorar o andamento 
dos trabalhos. Nas audiên-
cias está utilizando o sistema 
de gravação, o que permite 
mais agilidade e redução da 
pauta. O magistrado está, 
também, se adaptando ao 
sistema SAP2000, fazendo 

Correições em Ariquemes constatam 
dedicação e comprometimento dos 

magistrados

os lançamentos de despa-
chos e sentenças, contribuin-
do, assim, para a celeridade 
das atividades. Ele conta 
que a experiência como 
servidor do Poder Judiciário 
antes de se tornar magistra-
do, de 1995 a 2001, auxilia 
na administração da vara 
e relacionamento com os 
servidores. 

O juiz titular da 4ª Vara Cível, 
Edílson Neuhaus, e os juízes 
titulares das outras varas cí-
veis da comarca apontaram 
a necessidade da criação de 
uma Vara Federal na comar-
ca, devido o elevado número 
de processos de competên-
cia originaria da Justiça Fe-
deral, o que onera o Estado 
de Rondônia com utilização 
de expediente, pessoal, 
pagamento de diligências de 
oficiais de justiça e demais 
logística a cargo do Tribunal 
de Justiça.

Oficiais de justiça se reuni-
ram com o corregedor e os 
juízes auxiliares, Enio Salva-
dor Vaz   e Úrsula Gonçalves 
Theodoro de Faria Souza, os 
quais apresentaram suges-
tões para melhorias dos 
trabalhos.

\\\\\ Assessoria de Comunicação 
Institucional - TJ RO

As quatro 
varas cíveis 
da comarca 

apresentaram 
iniciativas de 

sucesso

A Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de 

Rondônia continua com os 
trabalhos correicionais pelo 
estado. Em outubro, a visita 
foi à comarca de Ariquemes, 
onde foi constatado com-
prometimento por parte dos 
magistrados com relação à 
realidade da região. As qua-
tro varas cíveis da comarca 
apresentaram iniciativas de 
sucessos.

Na 1ª Vara Cível, a juíza titu-
lar Deisy Cristhian Lorena de 
Oliveira Ferraz, alcançou o 
objetivo traçado para redu-
ção do acervo, no qual esta-
beleceu o critério do número 
de processos solucionados 
ser superior ao número de 
processos distribuídos, du-
rante um ano.
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Porto Velho, 11/11/2008 mes fica a 150km de Cujubim, enquanto que 

de Cujubim para a sede do município de Ma-

chadinho do Oeste a distância é de 90km. O 

advogado reforçou a necessidade da criação 

da 3ª vara criminal e a elevação de entrância 

da comarca de Ariquemes, pelo volume de 

processos e extensão territorial.

A juíza titular da 1ª Vara Criminal e diretora 

do Fórum, Fabíola Cristina Inocêncio, tam-

bém ratificou os pedidos feitos pelo promotor 

e o advogado. Segundo ela, em 2007 reali-

zou tantos julgamentos quantos realiza uma 

das varas do júri de Porto Velho e em 2008 

já realizou 35 sessões de julgamento.

Comunidade jurídica de Ariquemes sugere a 
criação da 3ª vara criminal

Em reunião com o Corregedor Geral, 

desembargador Sansão Saldanha, o pro-

motor de justiça Jorge Romcy Auad Filho, 

diante do grande número de processos 

criminais, sugeriu a criação da 3ª Vara 

Criminal. Já promotor de justiça Mauro 

Adilson Tomal fez um alerta com relação 

ao aumento de incidência de ameaças aos 

juízes e promotores de Ariquemes, o que, 

segundo ele, seria o momento para estudo 

de uma política institucional de proteção 

a esses profissionais. Esta questão já foi 

levantada e vem sendo discutida no Poder 

Judiciário, este mês o juiz titular da 1ª vara 

Criminal de Vilhena, Antônio Peixoto de 

Paula Luna, publicou um artigo a respeito, 

que pode ser conferido no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Rondônia.

O presidente da subseção local da OAB, 

Fernando Martins Gonçalves, em contato 

com o Corregedor Geral da Justiça, ma-

nifestou o desejo da classe no sentido de 

excluir o município de Cujubim da juris-

dição comarca de Ariquemes e inclusão 

na comarca de Machadinho do Oeste. O 

motivo é a distância entre um e outro. A 

providência facilitaria o deslocamento dos 

cidadãos e dos advogados militantes em 

Cujubim. A sede do município de Arique-

O presidente da 
subseção local da 
OAB, Fernando 

Martins Gonçalves, 
em contato com o 

Corregedor Geral da 
Justiça, manifestou o 
desejo da classe no 
sentido de excluir o 

município de Cujubim 
da jurisdição comarca 

de Ariquemes e 
inclusão na comarca 
de Machadinho do 

Oeste
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NÚMEROS:

COMARCA DE ARIQUEMES

1ª VARA CÍVEL

Juíza Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz

Processos ativos na época:  1.735.

Prazos médios (31.08.2003 a 31.08.2008):
Das audiências: 3 meses e 17 dias
Das sentenças: 8 meses e 12 dias
Duração dos processos: 10 meses e 8 dias

Por iniciativa do juiz titular da 2ª Vara Crimi-
nal, Arlen José Silva de Souza, estão sendo 
desenvolvidos vários programas na área 
da educação básica, profissionalização e 
trabalho aos apenados do regime fechado. 
O magistrado ponderou, também, sobre a 
necessidade de se viabilizar estudos ten-
dentes à criação da terceira vara criminal. É 
grande o volume de processos, o que urge a 
construção de um novo presídio, já licitado. 
A questão carcerária, segundo o magistra-
do, está a merecer cuidado especial, enfim 
como em todo o Estado de Rondônia.

A juíza Duília Sgrott Reis, do Juizado Espe-
cial Cível e Criminal, expôs a necessidade 
da viabilização de uma vara regional para 
atendimento das causas de meio ambiente, 
abrangendo as comarcas de Ariquemes, Ma-
chadinho do Oeste e Buritis, dada a grande 
incidência de crimes ambientais.

No último dia das correições, no gabinete da 
juíza Duília, o prefeito municipal de Arique-
mes, Confúcio Aires Moura, e o procurador 
do município, Ricardo de Vasconcelos Mar-
tins, falaram sobre a implantação do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, 
a forma de utilização dos valores arreca-
dados e o método utilizado para prestação 
de contas, similar à utilizada nos convênios 
federais. Já o presidente do sindicato dos 
madeireiros, Avalone Sossai de Farias, e a 
promotora de justiça, Edna Antônia Capeli de 
Oliveira, expuseram os problemas enfrenta-
dos na região da comarca quanto à explora-
ção de madeira e os mecanismos adotados 
para que ela se torne legal. Conversaram 
sobre a possibilidade de aproveitamento das 
serragens de madeira para construção de 
blocos desse material, para utilização em 
indústrias no Sul/Sudeste, bem assim, no 
próprio Estado, objetivando conscientizar a 
exploração racional do meio ambiente. A ma-
gistrada Duília apresentou o “Projeto Kit de 
Madeira”, realizado em Santa Catarina, para 
conhecimento do Corregedor e estudo da 
viabilidade de convênios com os municípios 
que atuam na área ambiental, destinando a 
madeira apreendida para a construção de re-
sidências a baixo custo à população carente.

\\\\\ Assessoria de Comunicação Institucional - TJ RO

2ª VARA CÍVEL

Juiz Rinaldo Forti Silva

Processos ativos na época: 2.132 pro-
cessos da área cível e 261 do Juizado da 
Infância e Juventude.

Prazos médios (31.08.2003 a 31.08.2008):
Das audiências:
Cível: 5 meses e 12 dias
Juizado da Infância e Juventude: 2 meses 
e 21 dias
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Das sentenças:

Cível: 9 meses e 20 dias
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 2 dias
Duração dos processos:
Cível: 11 meses e 24 dias
Juizado da Infância e Juventude: 5 meses 
e 16 dias

3ª VARA CÍVEL

Juiz Franklin Vieria dos Santos

Processos ativos na época: 2.171.

Prazos médios (31.08.2003 a 31.08.2008):
Das audiências: 3 meses e 22 dias
Das sentenças: 8 meses e 16 dias
Duração dos processos: 10 meses e 18 dias

4ª VARA CÍVEL

Juiz Edílson Neuhaus 

Processos ativos na época: 1.739, dos 

quais 669 são de execução fiscal e 338 

suspensos.

Prazos médios (31.08.2003 a 31.08.2008):

Das audiências: 3 meses e 5 dias

Das sentenças: 5 meses 23 dias

Duração dos processos: 7 meses e 21 dias

1ª VARA CRIMINAL

Juíza Fabíola Cristina Inocêncio 

Processos ativos na época: 1.653 proces-

sos e desse total 1.015 estão suspensos.

Prazos médios (31.08.2003 a 31.08.2008):
Das audiências: 3 meses e 17 dias

Das sentenças: 6 meses 21 dias
Duração dos processos: 10 meses e 18 
dias

2ª VARA CRIMINAL

Juiz Arlen José Silva de Souza

Processos ativos na época: 1.770 proces-
sos, dos quais 1.002 são de execução penal.

Prazos médios (31.08.2003 a 31.08.2008):
Das audiências: 2 meses e 29 dias
Das sentenças: 5 meses 17 dias
Duração dos processos:  7 meses e 9 dias

JUIZADO ESPECIAL

Juíza Duília Sgrott Reis

Processos ativos na época: Estão em 
trâmite 162 processos físicos do juizado 
cível,  560 do juizado criminal e 17 do posto 
avançado, mais 540 processos eletrônicos 
do juizado especial cível e 156 do juizado 
criminal.

Prazos médios (31.08.2003 a 31.08.2008):
Das audiências:
Juizado Cível: 2 meses e 1 dia
Juizado Criminal: 1 mês e 4 dias
Posto Avançado: 24 dias
Das sentenças:
Juizado Cível: 3 meses e 8 dias
Juizado Criminal: 3 meses e 7 dias
Posto Avançado: 16 dias
Duração dos processos:
Juizado Cível: 6 meses e 9 dias
Juizado Criminal: 5 meses e 18 dias
Posto Avançado: 2 meses e 20 dias
Observação: No juizado criminal o efetivo 
funcionamento do sistema CNJ ocorreu 
cerca de dois meses, por isso, não foram 
tirados os prazos médios.
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Porto Velho, 25/11/2008

COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM

Corregedoria Geral de Justiça entra na reta final das 
correições de 2008

Na reta final das correi-
ções de 2008, a Correge-
doria Geral da Justiça do 

Estado de Rondônia, esteve 
em Guajará-Mirim, no início 
de novembro.

Conhecida como a “Pérola 
do Mamoré”, Guajará-Mirim 
é uma das comarcas mais 
antigas do estado. Sua ins-
talação foi em 1912, quando 
a região ainda pertencia 
ao estado do Mato Grosso. 
Posteriormente, em 1943, o 
município foi desmembrado 
e integrado ao Território Fe-
deral do Guaporé, atualmen-
te o estado de Rondônia.

Durante a realização das ati-
vidades de correições, na 1ª 
Vara Criminal, que está sob 
o comando do juiz Edvino 
Preczevski, foram constata-
dos esforço e empenho para 
manter os trabalhos em dia, 
apesar do número reduzido 
de servidores
A juíza titular da 1ª vara 
Cível, Silvana Maria de 
Freitas, sugeriu a instala-

ção dos Juizados Cível e 
Criminal, já que possuem 
toda a estrutura necessá-
ria. Na ocasião o advogado 
Gleucival Zeed Estevão, em 
visita ao Corregedor Geral, 
desembargador Sansão Sal-
danha, reforçou o pedido da 
magistrada, salientando que 
isso agilizaria o andamento 
processual das varas.

Na 2ª Vara Criminal, o juiz 
titular, Marcelo Tramontini, 
reforça o comprometimento 
com a Justiça. Implantou, no 
âmbito da execução penal, 
o Conselho da Comunidade 
e vem desenvolvendo um 
projeto, por meio da Associa-
ção de Proteção e Assistên-
cia aos Condenados (APAC) 
e parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação e 
Universidade Federal de 
Rondônia, que disponibiliza 
aos apenados dos regimes 
fechado e semi-aberto, 
ensino fundamental e médio, 
implicando remição de pena. 
Atualmente, 109 presos são 

beneficiados por esse pro-
jeto. Esta e outras parcerias 
renderam outros benefí-
cios como cursos, trabalho 
remunerado para detentos e 
instalação de bibliotecas nas 
unidades prisionais. O ma-
gistrado ainda se dedica a 
organizar as brigadas contra 
incêndio urbano.

Durante as atividades, os 
oficiais de justiça se reuni-
ram com o corregedor, jui-
zes auxiliares e o juiz titular 
da 2ª Vara Criminal, e fize-
ram algumas observações 
e sugestões com o objetivo 
de melhorias no andamento 
dos trabalhos.

O juiz da 2ª Vara Cível, 
José Augusto Alves Mar-
tins, vem obtendo êxito na 
realização dos trabalhos na 
Vara Infância e Juventude. 
Foi instalada uma unidade 
de internação de adoles-
cente em conflito com a lei 
em Guajará-Mirim e está 
sendo estudada a possi-
bilidade de criação de um 
abrigo em cada município 
da comarca.

Com os próximos trabalhos 
nas varas de Ji-Paraná, 
o Corregedor-Geral e sua 
equipe completam as cor-
reições nas comarcas do 
interior do estado.

\\\\\ Assessoria de Comunicação 
Institucional - TJ RO

A juíza titular da 
1ª vara Cível, 

Silvana Maria de 
Freitas, sugeriu 
a instalação dos 
Juizados Cível 
e Criminal, já 
que possuem 

toda a estrutura 
necessária
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NÚMEROS:

COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM

1ª VARA CÍVEL

Juíza Silvana Maria de Freitas

Processos ativos na época: 1900 proces-
sos na área cível, 457 no Juizado Especial 
Cível e 192 no Posto Avançado de Nova 
Mamoré.

Prazos médios (30.08.2003 a 31.08.2008):
Das audiências:
Cível: 2 meses e 11 dias
Juizado Especial Cível: 1 mês e 1 dia
Posto Avançado: 1 mês e 9 dias
Das Sentenças:
Cível: 6 meses e 16 dias
Juizado Especial Cível: 2 meses e 2 dias
Posto Avançado: 2 meses e 3 dias
Duração dos Processos:
Cível: 8 meses e 8 dias
Juizado Especial Cível: 4 meses e 5 dias
Posto Avançado: 4 meses e 21 dias

2ª VARA CÍVEL

Juiz José Augusto Alves Martins

Processos ativos na época: 1001 proces-
sos na área cível e 211 no Juizado da Infân-
cia e Juventude.

Prazos médios (30.08.2003 a 30.08.2008):
Das audiências:
Cível: 1 mês e 29 dias
Juizado da Infância e Juventude: 1 mês e 
11 dias
Das Sentenças:
Cível: 6 meses e 7 dias
Juizado da Infância e Juventude: 1 mês e 
22 dias

Duração dos Processos:

Cível: 8 meses e 6 dias

Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 

e 8 dias

1ª VARA CRIMINAL

Juiz Edvino Preczevski

Processos ativos na época: 497 

Prazos médios  (30.08.2003 a 30.08.2008):

Das audiências: 1 mês e 22 dias.

Das sentenças: 4 meses e 25 dias.

Duração dos processos: 7 meses e 20 dias.

2ª  VARA CRIMINAL

Juiz Marcelo Tramontini

Processos ativos na época: 1.372 proces-

sos, dos quais 314 são criminais, 759 de 

execução penal e 357 do juizado criminal.

Prazos médios (30.08.2003 a 30.08.2008):

a) Vara Criminal:

Das audiências: 1 mês e 12 dias

Das sentenças: 4 meses 1 dia

Duração dos processos: 6 meses e 19 dias

b) Juizado Especial Criminal:

Das audiências: 14 dias

Das sentenças: 1 mês e 25 dias

Duração dos processos: 2 meses e 27 

dias
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Porto Velho, 05/12/2008

Ji-Paraná, que no dia 22 de novembro 

completou 30 anos de emancipação política, é 

o segundo município mais populoso de Rondô-

nia. Localizado na região central do estado, é 

pólo de quase 20 municípios e ponto de apoio 

ao desenvolvimento do Noroeste do Mato 

Grosso.

As correições em Ji-Paraná 

demandaram mais tempo do 

que nas demais comarcas. São 

9 varas e 135 servidores.

Há 15 anos 

no coman-

do da 1ª 

Vara Cível, 

a juíza Sandra Martins Lo-

pes é a mais antiga entre 

os juízes lotados na comarca de Ji-Paraná. 

Além da competência genérica dos proces-

sos cíveis, a magistrada acumula também a 

de corregedora dos cartórios extrajudicial. Ela 

destaca a necessidade de ampliação ou 

construção de um novo prédio para o Fó-

rum e sugere a instalação da 6ª Vara Cível 

com competência genérica, o que trará mais 

tranqüilidade aos trabalhos e agilidade no 

andamento dos processos.

A juíza da 2ª Vara Cível 

e Infância e 

Juventude, 

Ana Valéria de 

Queiroz San-

tiago Ziparro, participa do Projeto 

Social Legal, o qual consiste na 

realização de palestras nas esco-

las e orientações a professores 

no encaminhamento das famílias.  

É a cocretização de um documen-

tário de caráter preventivo com 

relação a futuras demandas, para 

informar a comunidade quanto à realidade 

das medidas sócio-educativas e divulgação 

da segunda fase da campanha da AMB 

“Mude um Destino”, ampliando o conheci-

mento comum quanto à adoção.

COMARCA DE JI-PARANÁ

Correições em Ji-Paraná: Necessidade de mais 
órgãos julgadores

Juízes destacam 
a necessidade 

de ampliação ou 
construção de 

um novo prédio 
para o Fórum 

e sugere a 
instalação da 6ª 
Vara Cível com 
competência 

genérica

Juíza Ana Valéria 

Há

no

do

Va

a 
Juíza Sandra Martins Lopes
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Na 3ª Vara Cível, o juiz 

titular Edson Yukishigue 

Sassamoto vem utilizan-

do, desde março deste 

ano, a “Carga Rápida”, 

procedimento para re-

solver o acesso dos ad-

vogados aos autos do processo onde são ou 

não procuradores. Foi criado um modelo de 

termo de retirada de autos, preenchido e fir-

mado pelo advogado no momento da carga 

e na devolução. O documento é juntado ao 

processo para eventuais responsabilidades. 

O prazo da retirada é de duas horas. Esta é 

uma providência que vem resolver uma das 

situações que têm criado alguns embaraços.

Para o juiz Silvio Viana, titular da 4ª Vara 

Cível, que compreende a dificuldade para 

fazer as cópias dos autos, a solução seria 

a implantação de um setor encarregado de 

reproduções, cópias e autenticações, sendo 

que os custos seriam pagos pelos interes-

sados e o valor arrecadado seria destinado 

ao FUJU. O magistrado também sugeriu 

que fosse verificada a viabilidade da ma-

nutenção do atual regimento de custas, 

onde o Tribunal de Justiça arca com todas 

as despesas do processo e diligências dos 

oficiais de justiça, propondo a revisão do 

regimento para cobrança das despesas 

judiciais em separado.

O juiz Marcos Alberto Oldakowski, da 5ª Vara 

Cível, expôs a necessidade da instalação do 

2º Juizado Especial Cível e Criminal e da 6ª 

Vara Cível, com competência para os executi-

vos fiscais. Também citou como necessária a 

construção de uma nova sede para o Fórum.

A juíza Maria Abadia de Castro Mariano 

Soares de Lima, titular do 1º Juizado Espe-

cial Cível e Criminal concorda com as colo-

cações do juiz da 5ª Vara cível e revela que 

está em tratativa a instalação do 2º Juizado 

Especial no edifício do Shopping Cidadão. 

Ela informou, também, que durante o Encon-

tro Nacional do Fórum dos Juizados Espe-

ciais (FONAJE), ocorrido de 12 a 14 deste 

mês, encerrou seu mandato de presidente 

do Fórum, oportunidade em que foi reconhe-

cido o trabalho que vem sendo desenvolvido 

pelos juizados especiais do Poder Judiciário 

do Estado de Rondônia.

Durante a correição, o Corregedor-Geral 

recebeu a visita da presidente da subseção 

local da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), Marlete Maria da Cruz Corrêa da 

Silva e dos advogados Altair Altoff da Rocha, 

Ricardo de Sá Vieira, Jacinto Dias e Ivan Ma-

chiavelli. Destacaram a preocupação com a 

prestação jurisdicional, em especial no ponto 

que diz respeito às garantias do exercício 

da profissão, como acesso aos processos e 

aos magistrados, e reforçar a participação 

da advocacia como órgão auxiliar da Justiça. 

Reiteraram a necessidade da construção de 

uma nova sede para o Fórum e a instalação 

do 2º Juizado Especial e da 6ª Vara Cível.

\\\\\ Assessoria de Comunicação Institucional - TJ RO.

Porto Velho, 05/12/2008
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A Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de 

Rondônia esteve recente-
mente na Comarca de Ji-
Paraná realizando as últimas 
correições do ano de 2008. 
A atividade concluiu o crono-
grama correicional no interior 
do estado.

A comarca de Ji-Paraná foi 
elevada a terceira entrância 
em dezembro de 2005, no 
entanto, os juízes permane-
ceram de segunda entrância. 
Recentemente os magistra-
dos que possuíam os requi-
sitos foram promovidos a 
juízes de terceira entrância, 
e optaram em continuar em 
Ji-Paraná. 

Na abertura dos trabalhos 
de correição, o Corregedor 
destacou que a nova posição 
dos magistrados fora não 
só o agraciamento com a 
promoção, mas também um 
compromisso, considerando 
que juiz de terceira entrância 
está no ápice da estrutura do 
1º grau. Com isso têm uma 

ando assim o micro sistema 
judicial no interior.

Na 1ª Vara Criminal, que 
está sob o comando do juiz 
Valdecir Ramos de Souza, 
não há acúmulo de pro-
cessos, a harmonia entre 
magistrado e servidores tem 
beneficiado para manter os 
trabalhos em dia. Em reu-
nião com o Corregedor-Ge-
ral, desembargador Sansão 
Saldanha, o juiz sugeriu que, 
na hipótese de uma vara 
estar sobrecarregada de 
processos, poderiam ser de-
signados juízes titulares de 
outras varas, com a respec-
tiva anuência destes, a fim 
de auxiliarem no deslanche 
dessa demanda. Seria uma 
forma de contribuir para com 
a jurisdição.

Como já 
foi consta-
tado pelas 
correições, 
o fluxo no 
rumo da 
conclusão 
da prestação jurisdicional 
das varas criminais tem sido 
sempre mais fluente que nas 
varas cíveis, como se cons-
tata na 2ª Vara Criminal, que 
tem como juiz titular Edewal-
do Fantini Júnior, onde no 

Correições em Ji-Paraná: Varas Criminais têm 
julgamentos ágeis

responsabilidade de gestão 
da magistratura rondoniense 
e devem participar da admi-
nistração trabalhando para 
melhorias do Poder Judiciá-
rio. Ele destacou a atenção 
que a magistratura deve 
dedicar aos órgãos auxiliares 
da Justiça, e que as portas 
dos cartórios e gabinetes têm 
que estar abertas às partes e 

o fluxo no rumo 
da conclusão 
da prestação 

jurisdicional das 
varas criminais 

tem sido 
sempre mais 

fluente que nas 
varas cíveis

a instituições como Ministério 
Público, Advocacia, Procura-
doria e Defensoria.
Um ponto que não passou 
despercebido pelo desem-
bargador Sansão Salda-
nha foi que na comarca de 
Ji-Paraná ele consolidou a 
experiência de magistrado, 
onde passou mais de cin-
co anos atuando junto a 2ª 
vara Cível. Naquele tempo 
instalou o então Juizado de 
Pequenas Causas, estre-

Juiz Edewaldo Fantini
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mês de outubro o número 
de feitos em trâmite somou 
1.289. Paralelamente aos 
trabalhos na vara, o magis-
trado vem realizando ativi-
dades de ressocialização de 
presos através da Associa-
ção de Proteção e Assistên-
cia ao Condenado (APAC). 
A Vara vem disponibilizando 
à APAC recursos oriundos 
de penas alternativas para 
ajudar no andamento e exe-
cução dos projetos. Apena-
dos do regime semi-aberto 
trabalham com marcenaria 
e fábrica de vassouras e 
cabos na associação.

Constituição, que inseriu no 
sistema jurídico nacional as 
bases para a consolidação 
do estado brasileiro regido 
pelo direito com a participa-
ção do povo (Estado Demo-
crático de Direito).

Na oportunidade, o Correge-

dor fez uma visita à pro-

motora de Justiça Tâmera 

Padoin Marques, que fora 

assessora do desembarga-

dor no Tribunal de Justiça e 

recentemente ingressara no 

Ministério Público. Depois, 

seguindo o cronograma da 

correição, o Corregedor se 

reuniu com a promotora e os 

promotores de Justiça Ana 

Maria Saldanha Gontijo, Alan 

Castiel Barbosa, Eiko Da-

niele Vieira Araki, Fernando 

Reis Assis. Foram expostos 

assuntos relacionados com 

a distribuição dos inquéritos 

policiais, de forma que du-
rante o andamento fique de 
fácil acesso tanto ao Minis-
tério Público como a outros 
interessados. Os promoto-
res destacaram, também, a 
preocupação com relação 

a estrutura do prédio do 

fórum, e solicitaram, então, a 

verificação da possibilidade 

de se reformar, ampliar ou 

construir nova edificação.

\\\\\ Assessoria de Comunica-
ção Institucional - TJ RO

Em reunião com 
o Corregedor-

Geral, 
desembargador 

Sansão 
Saldanha, o juiz 

sugeriu que, 
na hipótese de 
uma vara estar 
sobrecarregada 
de processos, 
poderiam ser 
designados 

juízes titulares 
de outras 

varas, com 
a respectiva 

anuência 
destes, a fim 
de auxiliarem 
no deslanche 

dessa demanda

Em reunião com o Corre-
gedor, o juiz Oscar Fran-
cisco Alves Júnior, da 3ª 
Vara Criminal, informou ter 
constatado o alto índice de 
acidentes de trânsito em 
Ji-Paraná e passou a desen-
volver atividades preventivas 
e educativas como palestras 
em escolas, igrejas e univer-
sidade. Em 2006, por meio 
dos recursos de prestação 
pecuniária, foi adquirido 
um bafômetro e doado ao 
Batalhão da Polícia Militar, 
posteriormente o Poder 
Executivo disponibilizou mais 
dois bafômetros.

Oscar Francisco Alves 
Júnior, que também é co-
ordenador da Escola da 
Magistratura de Rondônia 
(EMERON), convidou o 
Corregedor para uma breve 
conversa com os alunos. 

Com base em sua experiên-
cia, o desembargador desta-
cou estratégias para enfren-
tar as dificuldades que todos 
os pretendentes ao cargo 
encontram e destacou que a 
aquisição de conhecimentos 
é o alicerce para se alcançar 
o sucesso, sem deixar de 
lado a preparação fisio-psico 
e emocional. Ele também fez 
referência aos vinte anos da 
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NÚMEROS:

1ª VARA CÍVEL

Juíza Sandra Martins Lopes

Processos ativos na época: 2.349.

Prazos médios (30.09.2003 a 30.09.2008):

Das audiências: 8 meses e 7 dias

Das Sentenças: 1 ano

Duração dos Processos: 1 ano, 2 me-

ses e 9 dias

2 ª VARA CÍVEL

Juíza Ana Valéria de Queiroz Santiago Ziparro

Processos ativos na época: 2.416 pro-

cessos da área cível e 472 do Juizado da 

Infância e Juventude.

Prazos médios (30.09.2003 a 30.09.2008):

Das audiências:

Cível: 7 meses e 13 dias

Juizado da Infância e Juventude: 2 meses 

e 16 dias

Das sentenças:

Cível: 1 ano, 6 meses e 4 dias

Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 

e 11 dias

Duração dos processos:

Cível: 1 ano, 9 meses e 20 dias

Juizado da Infância e Juventude: 5 meses 

e 22 dias

3 ª VARA CÍVEL

Juiz Edson Yukishigue Sassamoto

Processos ativos na época: 1.888.

Prazos médios (30.09.2003 a 30.09.2008):

Das audiências: 4 meses e 17 dias

Das sentenças: 9 meses e 15 dias

Duração dos processos: 11 meses e 27 

dias

4 ª VARA CÍVEL

Juiz Silvio Viana

Processos ativos na época: 2.405.

Prazos médios (30.09.2003 a 30.09.2008) 

Das audiências: 4 meses e 26 dias

Das sentenças: 10 meses e 8 dias

Duração dos processos: 1 ano e 21 dias
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5 ª VARA CÍVEL

Juiz Marcos Alberto Oldakowski

Processos ativos na época: 2.275.

Prazos médios (30.09.2003 a 30.09.2008):

Das audiências: 3 meses e 15 dias

Das sentenças: 8 meses

Duração dos processos: 9 meses e 22 

dias

1 ª VARA CRIMINAL

Juiz Valdecir Ramos de Souza

Processos ativos na época: 592.

Prazos médios (30.09.2003 a 30.09.2008):

Das audiências: 1 mês e 22 dias.

Das sentenças: 3 meses e 27 dias.

Dos processos: 8 meses e 1 dia.

2 ª VARA CRIMINAL

Juiz Edewaldo Fantini Júnior

Processos ativos na época: 1.289, dos 

quais 1.044 são de execução penal.

Prazos médios (30.09.2003 a 30.09.2008):

Das audiências: 2 meses

Das sentenças: 3 meses e 17 dias

Dos processos: 8 meses e 29 dias

3 ª VARA CRIMINAL

Juiz Oscar Francisco Alves Júnior

Processos ativos na época: 686.

Prazos médios (30.09.2003 a 30.09.2008):

Das audiências: 1 mês e 29 dias.

Das sentenças: 3 meses e 26 dias.

Dos processos: 5 meses e 17 dias

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Juíza Maria Abadia de Castro Mariano 

Soares de Lima

Processos ativos na época: 1.134 proces-

sos do juizado cível e 473 do juizado crimi-

nal, perfazendo o total de 1.607 processos 

ativos, ressaltando-se que foi observado, 

pelo menos, a partir do ano de 2007 e no 

primeiro semestre de 2008 a solução maior 

de processos em relação aos entrados, 

contribuindo para a diminuição do acervo de 

ativos.

Prazos médios (30.09.2003 a 30.09.2008):

Das audiências:

Juizado Cível: 2 meses e 7 dias

Juizado Criminal: 1 mês e 24 dias

Das sentenças:

Juizado Cível: 4 meses e 9 dias

Juizado Criminal: 5 meses e 2 dias

Dos processos:

Juizado Cível: 8 meses e 18 dias

Juizado Criminal: 7 meses e 10 dias
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Porto Velho, 05/03/2009

Retoman-
do as 
atividades 
correicio-
nais, na 
terça-feira 
(3), a Cor-
regedoria 

Geral de Justiça de Rondô-
nia iniciou as correições em 
Porto Velho no 1º Juizado 
Especial Cível, localizado na 
Avenida Amazonas, onde es-
tão instalados dois juizados 
especiais cíveis e dois jui-
zados especiais criminais. A 
Capital conta com mais dois 
Juizados Especiais Cíveis, 
um na Avenida Jatuarana e 
outro no Shopping Cidadão.

Os Juizados Especiais são 
voltados para julgamento 
de causas de menor com-
plexidade, o que possibilita 
um retorno mais célere da 
Justiça. Com a implantação 
do Sistema Projudi (Proces-
so Judicial Digital), o trâmite 
judicial se tornou ainda mais 
rápido e eficiente. No 1º 
Juizado Especial Cível da 
Capital o procedimento de 
virtualização dos proces-
sos físicos iniciou há nove 
meses. O juiz titular da vara, 
João Luiz Rolim Sampaio, 
pretende atingir 100% de 
processos virtuais até o mês 
de abril. De acordo com o 
magistrado, a virtualização 
propiciará, além de maior 

 COMARCA DE PORTO VELHO

Corregedoria inicia trabalhos correicionais na
Comarca de Porto Velho

produtividade, economia de 
tempo e espaço, pois o local 
destinado hoje para arqui-
vamento dos feitos físicos, 
poderá ser destinado para 
outros fins.

O Poder Judiciário rondo-
niense vem sendo destaque 
nacional por possuir a menor 
taxa de congestionamento 
de processos. Os números 
de recente relatório divulga-
do pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), indicam 
Rondônia, pela segunda vez 
consecutiva, como o judici-
ário que mais julga. O Cor-
regedor Geral de Justiça de 
Rondônia, desembargador 
Sansão Saldanha, na oca-
sião de abertura dos traba-
lhos de correição, afirmou 
que uma Justiça célere e 
eficiente é resultante da de-
dicação de seus magistrados 
e servidores.
Nesse contexto, o Judiciá-
rio rondoniense também se 
destaca no quesito informa-
tização. No mesmo relatório, 
Rondônia é o 5º Estado que 
mais investe em informática 
na Justiça Estadual e o 6º na 
proporção computador/usu-
ário, com um índice de 0,97, 
ou seja, praticamente um 
computador por servidor.

De acordo com a Corregedo-
ria Geral, as correições não 
têm o objetivo de censurar, e 
sim orientar na gerência da ju-
risdição e oferecer alternativas 
para solução de dificuldades. 

De acordo com 
a Corregedoria 

Geral, as 
correições não 
têm o objetivo 
de censurar, 
e sim orientar 
na gerência 
da jurisdição 
e oferecer 

alternativas 
para solução 

de dificuldades. 
O que acaba 

colaborando para 
o aprimoramento 

dos trabalhos 
jurisdicionais

O que acaba colaborando 
para o aprimoramento dos tra-
balhos jurisdicionais. A equipe 
correicional é composta pelo 
Corregedor, os juízes auxilia-
res Enio Salvador Vaz e Úr-
sula Gonçalves Theodoro de 
Faria Souza, e os servidores 
Ângela Aparecida Rodrigues 
e Aurélio Zenor. As correições 
em Porto Velho seguem até o 
próximo mês de maio, con-
cluindo assim o cronograma 
de correições ordinárias da 
gestão do Corregedor Geral.

\\\\\ Assessoria de Comunica-
ção Institucional - TJ RO



Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Corregedoria Geral da Justiça

64

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Corregedoria Geral da Justiça

64

NÚMEROS:

1ª VARA CÍVEL

Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal

Processos ativos na época: 2.873.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 9 meses e 6 dias
Das sentenças: 1 ano, 2 meses e 4 dias
Duração dos processos: 1 ano, 7 meses 
e 19 dias

2ª VARA CÍVEL

Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

Processos ativos na época: 2.960.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 11 meses e 11 dias
Das sentenças: 1 ano, 5 meses e 10 dias
Duração dos processos: 1 ano, 8 meses 
e 27 dias

3ª VARA CÍVEL

Juiz Osny Claro de Oliveira Júnior

Processos ativos na época: 3.479.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 10 meses e 8 dias
Das sentenças: 1 ano, 5 meses e 11 dias
Duração dos processos: 1 ano, 11 meses 
e 9 dias

4ª VARA CÍVEL

Juiz José Antônio Robles

Processos ativos na época: 2.343.
Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):

Das audiências: 6 meses e 21 dias
Das sentenças: 1 ano e 11 dias
Duração dos processos: 1 ano, 4 meses 
e 2 dias

5ª VARA CÍVEL

Juiz José Jorge Ribeiro da Luz

Processos ativos na época: 2.681.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 9 meses e 6 dias
Das sentenças: 11 meses e 26 dias
Duração dos processos: 1 ano, 3 meses 
e 25 dias

6ª VARA CÍVEL

Juíza Rosemeire Conceição dos Santos P. 
de Souza

Processos ativos na época: 3.282.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 1 ano e 22 dias
Das sentenças: 1 ano e 3 meses
Duração dos processos: 1 ano, 7 meses 
e 10 dias

7ª VARA CÍVEL

Juiz Ilisir Bueno Rodrigues

Processos ativos na época: 2.570.

Prazos médios (23.06.2005 a 30.01.2009):
Das audiências: 7 meses e 23 dias
Das sentenças: 8 meses e 2 dias
Duração dos processos: 11 meses e 1 dia

1ª VARA DE FAMÍLIA

Juíza Tânia Mara Guirro

Processos ativos na época: 1.330.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 3 meses e 28 dias
Das sentenças: 9 meses e 12 dias
Duração dos processos: 1 ano
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2ª VARA DE FAMÍLIA

Juiz João Adalberto Castro Alves

Processos ativos na época: 1.270.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 4 meses e 12 dias
Das sentenças: 7 meses e 13 dias
Duração dos processos: 10 meses e 8 dias

3ª VARA DE FAMÍLIA

Juiz Raduan Miguel Filho

Processos ativos na época: 1.318.
Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):

Das audiências: 3 meses e 23 dias
Das sentenças: 10 meses
Duração dos processos: 1 ano e 19 dias

4ª VARA DE FAMÍLIA

Juiz Adolfo Theodoro Naujorks Neto

Processos ativos na época: 1.550.

Prazos médios (15.03.2005 a 30.01.2009):
Das audiências: 3 meses e 1 dia
Das sentenças: 4 meses e 18 dias
Duração dos processos: 6 meses e 11 
dias

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Juiz Alexandre Miguel

Processos ativos na época: 1.716.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 7 meses e 22 dias
Das sentenças: 10 meses e 3 dias
Duração dos processos: 1 ano, 4 meses 
e 13 dias

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Juiz Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa

Processos ativos na época: 1.980.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 9 meses e 22 dias

Das sentenças: 1 ano, 3 meses e 11 dias
Duração dos processos: 1 ano, 10 me-
ses e 10 dias

1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS

Juiz Francisco Prestello de Vasconcellos

Processos ativos na época: 13.401 pro-
cessos de execução fiscal e 347 de cartas 
precatórias.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 3 meses e 22 dias
Das sentenças: 2 ano, 5 meses e 11 dias
Duração dos processos: 2 anos, 6 me-
ses e 13 dias

2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS

Juiz Amauri Lemes

Processos ativos na época: 26.981.

Prazos médios (22.03.2005 a 30.01.2009):
Das audiências: 5 meses e 28 dias
Das sentenças: 1 ano, 6 meses e 25 dias
Duração dos processos: 1 ano, 7 meses 
e 25 dias

1ª VARA CRIMINAL

Juiz Francisco Borges Ferreira Neto

Processos ativos na época: 950.

Prazos médios (27.04.2004 a 27.04.2009):
Das audiências: 3 meses e 25 dias
Das sentenças: 8 meses e 12 dias
Duração dos processos: 10 meses e 14 
dias

2ª VARA CRIMINAL

Juiz Valdeci Castellar Citon

Processos ativos na época: 1.201.
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Prazos médios (27.04.2004 a 27.04.2009):
Das audiências: 5 meses
Das sentenças: 10 meses e 25 dias
Duração dos processos: 1 ano, 1mês e 
6 dias

3ª VARA CRIMINAL

Juiz Daniel Ribeiro Lagos

Processos ativos na época: 1.140.

Prazos médios (27.04.2004 a 27.04.2009):
Das audiências: 3 meses e 25 dias
Das sentenças: 8 meses e 12 dias
Duração dos processos: 10 meses e 14 dias

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

Juiz Enio Salvador Vaz

Processos ativos na época: 499.

Prazos médios (27.04.2004 a 27.04.2009):
Das audiências: 9 meses e 24 dias
Das sentenças: 1 ano, 11 meses e 10 
dias
Duração dos processos: 2 anos, 6 me-
ses e 10 dias

2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

Juiz Aldemir de Oliveira

Processos ativos na época: 494.

Prazos médios (27.04.2004 a 27.04.2009):
Das audiências: 4 meses e 11 dias
Das sentenças: 9 meses e 7 dias
Duração dos processos: 1 ano, 4 meses 
e 1 dia

VARA DE EXECUÇÕES E CONTRAVEN-
ÇÕES PENAIS

Juiz Sérgio William Domingues Teixeira

Processos ativos na época: 6.115.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 1 ano, 2 meses e 16 
dias
Das sentenças: 1 ano, 9 meses e 14 dias
Duração dos processos: 2 anos, 8 me-
ses e 11 dias

VARA DA AUDITORIA MILITAR

Juiz Léo Antônio Fachin

Processos ativos na época: 635 proces-
sos, desses 141 são de crimes militares, 
210 de cartas precatórias e 284 de crimes 
comuns.

Prazos médios (27.04.2004 a 27.04.2009):
Das audiências: 2 meses e 19 dias
Das sentenças: 3 meses e 10 dias
Duração dos processos: 3 meses e 18 dias

VARA DE ATENDIMENTO À MULHER 
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLES-
CENTES

Juiz Álvaro Kalix Ferro

Processos ativos na época: 1.497.
Prazos médios (27.04.2004 A 27.04.2009):

Das audiências: 4 meses e 10 dias
Das sentenças: 11 meses e 16 dias
Duração dos processos: 1 ano, 4 meses 
e 9 dias

VARA DE DELITOS DE TÓXICOS

Juiz Glodner Luiz Pauletto

Processos ativos na época: 1.070.

Prazos médios (27.04.2004 A 27.04.2009):
Das audiências: 1 MÊS E 12 dias
Das sentenças: 7 meses
Duração dos processos: 1 ano, 1 mês e 
18 dias

1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Juiz João Luiz Rolim Sampaio

Processos ativos na época: 361 processos 
físicos, mais 1.336 processos eletrônicos.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 1 mês e 23 dias
Das sentenças: 3 meses e 20 dias
Duração dos processos: 7  meses e 16 
dias

Prazos médios do Sistema CNJ 
(01.06.2008 a 30.01.2009):  
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Das audiências: 1 mês e 21 dias
Das sentenças: 4 meses e 10 dias
Duração dos processos: 2 meses e 21 
dias

2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Juiz José Torres Ferreira
Processos ativos na época: 475 processos 
físicos, mais 1.212 processos eletrônicos.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 1 mês e 7 dias
Das sentenças: 2 meses e 17 dias
Duração dos processos: 6  meses

Prazos médios do Sistema CNJ 
(01.06.2008 a 30.01.2009):  

Das audiências: 1 mês e 8 dias
Das sentenças: 4 meses e 6 dias
Duração dos processos: 2 meses e 20 dias

3ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Juiz Oudivanil de Marins

Processos ativos na época: Estão em 
trâmite 111 processos físicos, mais 1.937 
processos eletrônicos.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 1 mês e 18 dias
Das sentenças: 3 meses e 17 dias
Duração dos processos: 9  meses

Prazos médios do Sistema CNJ 
(01.03.2007a 30.01.2009):  

Das audiências: 1 mês e 25 dias
Das sentenças: 3 meses e 20 dias
Duração dos processos: 8 meses e 15 
dias

4ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Juiz Guilherme Ribeiro Baldan

Processos ativos na época: 4 processos 
físicos, os quais já estão em fase de arquiva-
mento, mais 1.665 processos eletrônicos.

Prazos médios (04.06.2007 a 30.01.2009):
Das audiências: 1 mês e 20 dias
Das sentenças: 3 meses e 4 dias
Duração dos processos: 4  meses e 28 
dias

Prazos médios do Sistema CNJ 
(04.06.2007 a 30.01.2009):  

Das audiências: 1 mês e 28 dias
Das sentenças: 3 meses e 19 dias
Duração dos processos: 5 meses e 1 
dia

1ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Juiz Roberto Gil de Oliveira

Processos ativos na época: 538 processos 
físicos, e 181 processos foram arquivados, 
conforme o estatístico de fevereiro de 2009.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 20 dias
Das sentenças: 1 mês e 19 dias
Duração dos processos: 2  meses e 16 dias

2ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Juíza Marialva Henriques Daldegan Bueno

Processos ativos na época: 608 processos 
físicos, e 128 processos foram arquivados, 
conforme o estatístico de fevereiro de 2009.

Prazos médios (30.01.2004 a 30.01.2009):
Das audiências: 23 dias
Das sentenças: 1 mês e 25 dias
Duração dos processos: 3  meses e 2 
dias

JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra

Processos ativos na época: 2.855.

Prazos médios (27.04.2004 a 27.04.2009):
Das audiências: 2 meses e 26 dias
Das sentenças: 3 meses e 15 dias
Duração dos processos: 6 meses e 26 
dias
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As fiscalizações ordinárias nos cartórios 

extrajudiciais iniciaram em abril de 2008, 

acompanhando o cronograma de correição 

ordinária da Corregedoria Geral. 

Em 2008 foram fiscalizadas todas as 57 

serventias, distribuídas em 19 comarcas do 

Estado de Rondônia e foram detectadas 226 

situações irregulares em questões relaciona-

das ao recolhimento das custas, utilização 

do selo de fiscalização, envio de estatística 

mensal à Corregedoria Geral e ao ressar-

cimento de atos gratuitos e selos isentos. 

Dentre as serventias visitadas apenas 4 não 

apresentaram situações anormais. 

No ano de 2009 foram visitadas os cartórios 

extrajudiciais das comarcas de Porto Velho, 

Colorado e Cerejeiras. Além de inspeções 

nas serventias aonde foram constatadas 

irregularidades graves ou que apresentaram 

um número elevado de falhas durantes as 

visitas em 2008. 

Em decorrência desse trabalho, foi decreta-

da a intervenção no Ofício de Registro Civil e 

Tabelionato de Notas do Município de Vilhe-

na, que acarretou o afastamento da delega-

da, com base em novas e graves irregulari-

dades apuradas pela equipe de fiscalização. 

Com esse trabalho de fiscalização houve 

incremento da arrecadação do Fundo de In-

formatização, Edificação e Aperfeiçoamento 

dos Serviços Judiciais – FUJU nos anos de 

2008 e 2009 em comparação com os anos 

Em 2008 foram fiscalizadas todas as 57 
serventias, distribuídas em 19 comarcas 

do Estado de Rondônia e foram 
detectadas 226 situações irregulares

 2008 2009 (jan. a set.)
 R$ 3.271.802,98 R$ 5.151.699,37

2007
R$ 2.343.852,17

anteriores, possibilitando maiores investi-

mentos no Poder Judiciário, no aperfeiçoa-

mento da prestação jurisdicional. Aquisições, 

edificações e atualização da tecnologia de 

informática.

Incremento do FUJU
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Porto Velho, 30/04/2008

Foi iniciada fiscalização ordinária nos cartórios extrajudiciais para exame de regularidade 
das contas do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judi-
ciais. “Nosso trabalho é inspecionar o cumprimento dos prazos e a regularidade do recolhi-
mento das custas para o FUJU”, declara o diretor do departamento, José Miguel de Lima.

\\\\\ Assessoria de Comunicação Institucional - TJ RO

Cartórios extrajudiciais são fiscalizados

Porto Velho, 21/10/09

Corregedor instaurou pro-
cesso administrativo contra 
titular do Ofício de Registro 
Civil e Notas.

Foi publicado no Diário 
Oficial da Justiça desta 
quarta-feira, 21, a Portaria 
358/2009, da Corregedoria 
Geral de Justiça, que deter-
mina intervenção no Car-
tório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de No-
tas do Município de Vilhena, 
em Rondônia, e a suspen-
são da titular daquele Ofício, 
Rosa Maria Figueiredo, de 
forma preventiva, por 90 
dias. Ana Carolina Yokota foi 
designada para o cargo de 
interventora.

Durante a suspensão serão 
investigadas as oito de-
núncias existentes contra a 

titular do Ofício: reincidência 
em irregularidades no reco-
lhimento de taxas, não espe-
cificação da quantidade dos 
atos praticados, adulteração 
de documentos dos proces-
sos de habilitação de casa-
mento já arquivados, utiliza-
ção de selos isentos em atos 
não-gratuitos, recebimento 
de emolumentos (taxas) e 
selos de usuários declara-
damente pobres, utilização 
de selos em atos com datas 
anteriores à entrega dos lo-
tes, falta de controle no uso 
dos selos de fiscalização; e 
a aquisição acima do comum 
de selos isentos, que podem 
ter sido usados na prática de 
atos pagos, como reconheci-
mento de firma.

Na Portaria da Corregedoria, 
é disciplinado pelo desem-
bargador Sansão Saldanha, 
corregedor geral de Justiça, 
que caberá ao juiz correge-

Intervenção: Justiça dá posse à interventora em
cartório de Vilhena

dor permanente dos cartó-
rios extrajudiciais da comar-
ca de Vilhena conduzir a 
apuração a partir da instau-
ração do processo adminis-
trativo disciplinar, podendo, 
se for o caso, aplicar a pena 
de perda de delegação, ou 
seja, a destituição do cargo 
outorgado pelo Tribunal de 
Justiça à tabeliã.

No processo administrativo, 
que tem 60 dias para ser 
concluso, será assegurado 
direito à ampla defesa. A 
garantia é dada pela mes-
ma portaria que suspendeu 
Rosa Maria do Cartório. A 
interventora tomou posse 
no último dia 19, junto ao 
juiz Andresson Cavalcante 
Fecury, que conduzirá o pro-
cesso investigatório.

Assessoria de Comunicação 
Institucional - TJ RO
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Regras quanto a distribuição dos processos ativos, em razão da instalação 

de varas (Provimentos n. 001/2008-CG, n. 001/2009-CG , n. 002/2009-CG, n. 

025/2009-CG, n. 026/2009-CG e n. 027/2009-CG).

Determina que o Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóvel da co-

marca de Ariquemes proceda ao encerramento de todas as matrículas referen-

tes aos imóveis rurais integrantes dos setores MANOA, que se encontra nos 

limites dos municípios dessa comarca (Provimento n. 003/ 2008-CG).

Padronização, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, das re-

quisições de pagamento de pequeno valor (RPV) (Provimento n. 004/2008-CG).

Autoriza aos Juizados Especiais celebrarem convênios com os PROCON’s 

(Provimento n. 005/2008-CG).

Suspende no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 

Rondônia o procedimento de gravação audiovisual dos depoimentos colhidos 

nas audiências cíveis e criminais (Provimento n. 006/2008-CG). 

Atualização da Tabela de Custas e Emolumentos dos Serviços Extrajudiciais 

do Estado de Rondônia (Provimentos n. 007/2008-CG).

Aprova modelos de Relatórios Estatísticos a serem utilizados pelas unidades 

jurisdicionais, serventias extrajudiciais e turmas recursais (Provimentos n. 

008/2008-CG, n. 012/2009-CG e n. 024/2009-CG)

Altera as Diretrizes Gerais  dos Serviços Notariais e de Registros 

(Provimentos n. 009/2008-CG, n. 019/2009-CG, n. 20/2009-CG e n. 21/2009-CG).

01

02

03

04

05

06

07

08



Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Corregedoria Geral da Justiça

76

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Corregedoria Geral da Justiça

76

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009

Uma antiga reivindicação da advocacia 

rondoniense, amparada pela Lei Federal 

8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), 

e há muito defendida pela Seccional Rondô-

nia da Ordem dos Advogados do Brasil entra 

em vigor no âmbito do Tribunal de Justiça 

de Rondônia. Trata-se da liberação de autos 

de processo em carga rápida por advogado, 

mesmo sem o instrumento de procuração. 

A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça 

divulgou o provimento 003/2009 que dispõe 

sobre carga rápida.

O provimento consiste na permissão de re-

tirada de autos de cartório, em carga rápida 

para extração de cópias, por advogado cons-

tituído ou não, devidamente inscrito na OAB, 

mesmo na influência de prazo comum.

Essa decisão, salienta o presidente da Sec-

cional Rondônia da OAB, advogado Hélio 

TJ aprova provimento liberando “carga rápida” 
sem burocracia

Vieira, integra a luta da advocacia rondo-

niense por uma Justiça mais célere e menos 

burocrática ou, pelo menos, que não des-

cumpra a legislação. A maior preocupação 

da atual diretoria é garantir não só a dignida-

de profissional e garantia de amplo acesso 

do cidadão à prestação jurisdicional.

Para o presidente Hélio Vieira, essa decisão 

vem ao encontro das reivindicações apre-

sentadas pela Ordem em nome dos advo-

gados. “O advogado corre contra o tempo 

e essa medida do Judiciário de Rondônia 

contribui para garantir celeridade”, acentua 

Hélio, acrescentando que tanto a Justiça 

quanto os advogados e o cidadão saem 

ganhando, “pois nem sempre é possível que 

um servidor acompanhe o advogado para 

extração de cópias, causando tumulto e 

perda.

http://jornalderondonia.blogspot.com/2009/02/tj-

aprova-provimento-liberando-carga.html

Disciplina a “carga rápida” de processos nas unidades jurisdicionais 

(Provimento n. 003/2009-CG). 
09

Disciplina o registro dos contratos, usualmente, denominados “contratos de 

gaveta” e revoga o Provimento n. 004/2009-CG (Provimento n. 006/2009-CG).
10
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12

13

14

11

15

16

17

18

19

20

Altera anexos da Tabela de  Selo de Fiscalização (Provimento n. 007/2009-CG).

Esclarece dúvidas relativas ao fornecimento de certidão on-line, emitida no site 

do Tribunal de Justiça (Provimento n. 008/2009-CG).

Dispõe sobre o plantão judiciário no primeiro grau de jurisdição (Provimento n. 

009/2009-CG). 

Implanta o módulo gabinete e torna obrigatória sua utilização (Provimento n. 

010/2009-CG). 

Uniformiza os procedimentos relativos à execução das penas e  dispõe sobre 

a utilização no Sistema de Automação de Processo-SAP, do módulo da Execu-

ção Penal nas Unidades Jurisdicionais do Estado (Provimento n. 011/2009-CG).

Altera dispositivos das Diretrizes Gerais Judiciais (Provimento n. 013/2009-CG 

e n. 015/2009-CG).

Regulamenta a destinação dos processos findos (Provimento n. 014/2009-CG).

Trata da atualização diária dos depósitos judiciais (Provimento n. 016/2009-CG).

Altera o capítulo das Diretrizes Gerais Judiciais que trata dos Oficiais de 

Justiças e da Central de Mandados, acrescentando ou alterando dispositivos, 

especialmente no sentido de explicitar quanto aos atos concernentes à pro-

dutividade (Provimento n. 017/2009-CG).

Regulamenta o recolhimento em boleto bancário único dos valores devidos 

ao FUJU (Provimento n. 018/2009-CG).
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Define procedimento para o assento de registro civil de nascimento e óbito de 

indígenas (Provimento n. 022/2009-CG).
21

09/10/2009 - 16:01

Cartórios não poderão mais recusar o re-
gistro a índios com nomes em suas línguas 
nativas.

O preconceito contra os indígenas tem 
resultado na recusa dos cartórios em emi-
tir certidões de nascimento e de óbito dos 
índios em Rondônia. Embora seja um direito 
assegurado pela Constituição, os registros 
estavam sendo negados repetidas vezes pe-
los cartórios, sem explicações. “Considera-
mos isto um forte sinal de preconceito, como 
se a nossa cultura e nossos nomes fossem 
superiores aos  deles”, afirmou o procurador 
da República Daniel Fontenele no ofício em 
que pediu ao Tribunal de Justiça de Ron-
dônia (TJ) providências junto aos cartórios. 
O pedido do MPF teve como resposta um 
provimento em que os cartórios passam a 
ser obrigados a emitir as certidões.

No pedido, o MPF argumenta que a recusa 
em registrar os índios com os nomes carac-
terísticos da tribo implica em restrição ao di-
reito dos povos indígenas em observar suas 
tradições e costumes. “O nome de cada 
integrante é parte essencial da cultura de 
qualquer povo”, enfatizou o procurador. Ele 
lembra que a Constituição Federal reconhe-
ce a organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições dos indígenas.

No provimento expedido pelo TJ, o desem-
bargador Sansão Saldanha determinou que 
os índios podem pedir ou não o registro no 
cartório, mas que se solicitarem, os cartó-
rios são obrigados a registrá-los com seus 
nomes indígenas, podendo ser incluídas 

MPF/RO garante emissão de certidões de nascimento e óbito 
para indígenas  

etnia e aldeia de seus pais. Em caso de dú-
vida quanto ao solicitante ser ou não índio, 
poderá se exigido o registro administrativo 
de nascimento indígena (Rani), emitido 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) ou 
um funcionário deste órgão público poderá 
acompanhar o indígena até o cartório. O TJ 
estabeleceu também que os indígenas que 
não foram registrados com seus nomes na 
língua nativa podem pedir judicialmente a 
alteração de seus registros de nascimento.

Óbito - Pela falta da certidão de nascimen-
to, os cartórios também se recusavam a 
emitir o registro de óbito. O MPF argumen-
tou em seu pedido que “a lei não exige, com 
exclusividade, a apresentação de certidão 
de nascimento para lavratura do registro de 
óbito, sendo essa apenas uma das várias 
alternativas”. Segundo o órgão, há ainda 
previsão legal para pessoas desconheci-
das, ou seja, sem documento. A recusa em 
fornecer certidão de óbitos aos indígenas 
“além de causar sérios transtornos aos pró-
ximos dos indígenas falecidos, em especial 
ante a exigência do INSS de certidão de 
óbito para concessão de benefícios, não 
encontra guarida na lei, de fato, a ofende”, 
ressaltou o procurador. O TJ explicitou aos 
cartórios que outros documentos, em subs-
tituição à certidão de nascimento, podem 
ser apresentados, conforme a lei determina. 
O desembargador informou também que, 
caso a família do indígena falecido tenha 
seu Rani, pode apresentá-lo na ocasião da 
lavratura do registro de óbito.

Todos os registros de nascimento e de óbito 
deverão ser informados à Funai. As determi-
nações do TJ já estão em vigor.

Fonte: PGR
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Altera itens da Tabela de Custas e Emolumentos dos Serviços Notariais de 

Registro do Estado de Rondônia (Provimento n. 023/2009-CG).

Revoga o Provimento n. 012/1998-CG e adota procedimento semelhante ao de 

arrecadação de demais receitas da Justiça (Provimento n. 028/2009-CG).

22

23

24 Implanta o Sistema Eletrônico de Processo na Vara de Execução Penal da 

Comarca da Capital (Provimento n. 031/2009-CG).

Sistema CNJ é implantado na VEP de Porto Velho

Implantação do sistema virtual na Vara de 

Execuções Penais de Porto Velho faz parte 

da meta 5 do CNJ

Foi implantado oficialmente ontem (9) o 
sistema CNJ na Vara de Execuções Penais 
de Porto Velho, que vai possibilitar a virtua-
lização das guias de execução e dos pro-
cessos que tramitam na vara. O Corregedor-
Geral da Justiça, desembargador Sansão 
Saldanha, implantou oficialmente o sistema 
e afirmou que o controle é o principal bene-
fício, além da celeridade na tramitação dos 
processos. “O sistema digital permite maior 
controle e segurança no procedimento das 
penas da população carcerária”, afirmou.

O preso, ao iniciar o cumprimento da pena, 
passa a figurar como agente de outro pro-
cesso, esse o de execução penal. Será atra-
vés dele que o juiz da Vara de Execuções 
Penais (VEP) decidirá sobre progressões, 

Inauguração do Sistema na VEP

pedidos do Ministério Público, da Defensoria 
ou advogados. Cada uma das partes, a que 
defende e a que acusa, têm que tomar ciên-
cia desse processo. Esse acompanhamento, 
com a ida do processo de um canto a outro 
demorava até 15 dias. Agora, com a implan-
tação do sistema digital na VEP da comarca 
de Porto Velho, tudo isso será feito automati-
camente, pela internet.
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Com o novo sistema, o processo do apena-

do será digital, e além da ciência das partes, 

o sistema registrará pedidos, benefícios e 

até faltas. O cumprimento das penas será 

acompanhado eletronicamente, e sempre 

que algum benefício, como a progressão 

para regimes semi-aberto, aberto ou de 

liberdade condicional, estiver em tempo de 

ser dado ao preso, um aviso será enviado a 

todas as partes que figuram no processo, do 

juiz aos diretores de presídios, na tentativa 

de por fim às chamadas “penas vencidas”, 

tão comuns nos presídios brasileiros.

Para o juiz Luiz Marcelo Batista da Silva, 

atual responsável pela VEP, a implantação 

do sistema significa, acima de tudo, rapidez, 

principalmente na concessão de benefícios 

aos apenados. “Todo investimento reflete in-

diretamente na ressocialização, objetivo final 

de todo o processo”, comentou o juiz. 

Todas as nove unidades prisionais de Porto 

Velho farão parte do sistema. Atualmente, 

já integrado às varas criminais da capital, a 

guia de recolhimento do apenado é expedida 

digitalmente e já gera um processo, também 

digital, que segue todo o trâmite eletronica-

mente. “O andamento do processo aconte-

cerá de acordo com o mapeamento do fluxo, 

dessa forma, o processo ‘anda’ sozinho, con-

forme o que foi mapeado”, explicou a ana-

lista de sistemas Alessandra Lima. Ela e os 

servidores Pablo Moreira e Bruno Spadeto, 

da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas 

Judiciais do TJRO, formaram a equipe res-

ponsável pelo desenvolvimento do sistema 

implantado na VEP da capital.

O novo sistema mostrará ao usuário um 

extrato com todas as informações relativas 

ao cumprimento da pena: o tempo de prisão, 

benefícios, progressão de regime, tipificação 

do crime, o número do processo e a Vara 

(criminal) de origem, data do fato, do trânsi-

to em julgado, se o preso é reincidente e o 

crime cometido.

Atualmente a vara de execuções penais 

da comarca de Porto Velho possui 6.470 

processos em tramitação. De acordo com o 

escrivão Antoninho Santana, a expectativa é 

de que 100% dos processos estejam digitali-

zados até a próxima etapa do projeto Resso-

ar, mutirão nos presídios que deve acontecer 

em meados de 2010.

Assessoria de Comunicação Institucional


