
APRESENTAÇÃO

 
Este  relatório  tem  por  objetivo  apresentar  os  relevantes  dados 

estatísticos a respeito das atividades funcionais realizadas pela Corregedoria-

Geral da Justiça durante o Biênio de 2010/2011. Traz, ainda, o propósito de 

enfatizar a transparência nas atividades judiciais e extrajudiciais, demonstrando 

à  sociedade  as  realizações  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça.  São 

apresentados dados estatísticos gerais, comparando o desempenho do ano de 

2010 e o de 2011.

Nesta  administração,  deu-se  prioridade  às  atividades  relativas  ao 

extrajudicial.  Para  tanto,  a  Corregedoria  solicitou  autorização  ao  Conselho 

Nacional de Justiça para a indicação de mais um Juiz Auxiliar da Corregedoria, 

com o objetivo de acompanhar os procedimentos concernentes ao extrajudicial 

e implementar os trabalhos dos cartórios extrajudiciais, o que culminou com o 

aperfeiçoamento das normativas. 

A Corregedoria-Geral da Justiça, perante as inovações levantadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça, movida pela dinâmica das relações sociais, tem 

assumido uma postura de importância na melhoria e celeridade da prestação 

jurisdicional, buscando, de maneira rápida e eficaz, soluções dos problemas.

Durante o Biênio 2010/2011, foram realizadas correições em todas as 

comarcas do Estado de Rondônia, que, dentre outros aspectos relevantes da 

judicância, deram ênfase às Metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça.

Os  dados  constantes  neste  relatório  retratam o  trabalho  da 

Corregedoria, indicando o cumprimento da missão a mim confiada, o que foi 

possível em razão da dedicação dos Juízes Auxiliares, Dr. Álvaro Kalix Ferro, 

Dr.Guilherme Ribeiro Baldan e Dr. Rinaldo Forti  Silva, e todos os servidores 

desta Corregedoria, a quem, neste momento, dedico os meus agradecimentos.
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1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CORREGEDORIA.

1.1 O Departamento

O Departamento Correcional é unidade de apoio ao Corregedor-Geral 

da Justiça, sendo composto pelas seguintes divisões: Divisão Administrativa-

DIVAD,  Divisão  de  Estatística-DIEST  e  Divisão  de  Controle  de  Serviços 

Notariais e Registrais-DICSEN.

Compete ao Departamento planejar, coordenar e dirigir as atividades 

referentes ao processamento e controle dos atos e feitos da Corregedoria, bem 

como as atividades de apoio à gestão administrativa do Corregedor-Geral.

Na atual gestão, buscou-se aprimorar algumas das atividades internas 

e, para tanto, houve melhorias nas atividades administrativas do departamento.

As  principais  atividades  desenvolvidas  no  departamento  estão 

relacionadas  às  fiscalizações,  correições,  orientações  e  normativas  dos 

serviços judiciais e extrajudiciais, cabendo à DIVAD acompanhar e processar 

as  solicitações  relacionadas  às  áreas  judicial  e  administrativa,  mantendo  o 

controle dos atos administrativos judiciais e legislações pertinentes. A DICSEN 

acompanha  e  processa  as  solicitações  relacionadas  à  área  extrajudicial, 

controlando  os  dados  cadastrais,  estatísticos  e  financeiros,  bem  como  as 

normas  pertinentes  ao  extrajudicial.  Por  fim,  a  DIEST  armazena  os  dados 

Estatísticos  da  área  Judicial,  levanta  informações  para  promoção  de 

magistrados, instrui os procedimentos administrativos com dados estatísticos, 

quando solicitados, dentre outras atividades relacionadas ao levantamento de 

dados.

O departamento conta, ainda, com o Serviço de Informática – SICORR, 

que auxilia ou realiza o levantamento de dados estatísticos para o Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, soluciona questões relacionadas ao sistema SAP e 

PROJUDI, afetas à área judicial, quando determinado pelo Corregedor-Geral 

ou  Juízes  Auxiliares,  como,  também,  apoia  as  atividades correcionais  e  as 



unidades  internas  da  Corregedoria,  e,  ainda,  em  alguns  casos  desenvolve 

sistemas/ferramentas determinadas pelo Corregedor.

Nessa administração, houve uma melhora na estruturação do serviço 

desenvolvido  pela  equipe,  sendo  determinado pelo  Corregedor-Geral  que  o 

Serviço  de  Informática  do  Departamento  Correcional  informatize  algumas 

atividades e rotinas internas do departamento, principalmente da Divisão de 

Estatística, sendo que já foram desenvolvidos sistemas para coleta de dados 

do CNJ publicação das estatísticas judicias no Diário da Justiça deste Tribunal. 

O Serviço de Protocolo do Departamento Correcional é um setor de 

grande importância nas atividades diárias, pois é ele quem recepciona todos os 

documentos  dirigidos  à  Corregedoria-Geral  da  Justiça,  cadastrando  os 

documentos  dirigidos  ao  Corregedor-Geral,  Juízes  Auxiliares,  Departamento 

Correcional e suas unidades.

Nos  anos  2010  e  2011,  foram  implementadas  novas  iniciativas 

administrativas  buscando  melhorar  as  atividades  internas,  dentre  as  quais 

destaca-se a utilização do sistema SAJADM no formato eletrônico para alguns 

protocolos  e  processos,  possibilitando  ao  Corregedor-Geral  e  aos  Juízes 

Auxiliares  acessarem  os  expedientes  independente  de  estarem  ou  não  no 

edifício sede do Tribunal de Justiça. 

O Departamento  tem contribuído com o responsável pelo contrato de 

manutenção do sistema SAJADM, sugerindo constantes melhorias no sistema. 

Como  exemplo,  podem  ser  citados  os  relatórios  gerenciais,  que  buscam 

apresentar maior controle e mensuração das atividades desenvolvidas. Com 

efeito, em novembro de 2011, foram disponibilizados pela empresa os referidos 

relatórios, que serão testados e aprimorados ao longo dos próximos anos.

Desde  2009,  houve  a  instituição  de  um  manual  de  orientação  aos 

servidores para cadastramento dos documentos no sistema SAJADM, a fim de 

facilitar a pesquisa e localização dos documentos. Nesta administração, foram 



revisadas as orientações e ampliado o manual que tem servido de orientação a 

todos.

Criou-se, também, um manual de orientação quanto aos procedimentos 

para a Operação Justiça Rápida, folga compensatória, processo de correição, 

processos  em  geral,  controle  de  ofício  circular,  protocolos  e  processos 

eletrônicos, movimentação de bens patrimoniais, sistema SIGA/Portaria, Malote 

Digital, e-mails institucionais e gerenciador de conteúdo na internet.

Buscando-se dinamizar mais as atividades, intensificou-se a utilização 

de  e-mail  institucional  para  envio  de  expedientes  aos  juízos  e  cartórios 

extrajudiciais, fazendo com que houvesse maior celeridade nos procedimentos 

e redução do custo com o material expedido.

Implantou-se, também, a assinatura de portarias no formato eletrônico, 

via  SIGA/Portaria,  sendo  que,  mais  uma  vez,  o  Departamento  Correcional 

auxiliou  na  melhoria  do  sistema,  fazendo  sugestões  que  foram acatadas  e 

implementadas no curso do ano de 2011.

As oficinas de mapeamento de rotinas e simplificação de processos 

trouxeram uma melhor percepção das atividades desenvolvidas por parte dos 

servidores, agilizando os fluxos das atividades e dos processos. 

A  administração  do  biênio  2010/2011,  assim  como  outras 

administrações, colocou à disposição do Departamento a equipe do Gabinete 

da Corregedoria,  buscando suprir  as necessidades em razão do volume de 

serviço. 

Outra  iniciativa  que  se  destacou  foi  a  realização  de  rodízio  de 

servidores  nas atividades  desenvolvidas,  fazendo com que  houvesse  maior 

oportunidade  de  aprendizado  e  desenvolvimento  de  conhecimentos  das 

rotinas,  buscando-se  dinamizar  as  atividades  diárias,  havendo  maior 

envolvimento dos integrantes da Corregedoria.



1.2 Os Sistemas Desenvolvidos na Corregedoria

Vale destacar que foi desenvolvido pela assessoria de informática da 

Corregedoria Geral um sistema que tem como finalidade automatizar rotinas da 

divisão mencionada. O sistema facilita o trabalho com os dados estatísticos, 

permitindo uma agilidade na coleta dos dados, gravação e levantamento. 

O sistema contém, atualmente, três módulos:

Importação – permite a importação de todos os dados estatísticos de 

todas  as  varas  e  comarcas  do  estado,  armazenando  todos  os  dados  já 

formatados em um único local, permitindo, assim, consultas de forma mais ágil 

e acessível.

Publicação – gera,  automaticamente,  os relatórios de publicação de 

todos os cartórios já divididos em área e em planilhas, em formato aceitável 

pela gráfica para disponibilização destes  no diário  de justiça.  Esse sistema 

aperfeiçoou o tempo de publicação dos estatísticos.

Relatórios  –  estão  disponíveis  neste  sistema,  relatórios  para 

acompanhamento dos estatísticos que estão gravados ou com pendências.

1.3 Treinamentos

Tendo  em  vista  a  necessidade  de  orientação  e  treinamento  dos 

servidores,  foram realizados cursos internos pelos servidores locais ou pela 

COINF, quais sejam:

FTP  –  transmissão  de  documentos  para  publicação  no  Diário  da 

Justiça;

Siga/Portaria  –  sistema  de  cadastramento  de  atos  administrativos 

“portaria, provimento, ordem de serviço e outros”;



Siga/Patrimônio – sistema de movimentação de bens patrimoniais;

Gerenciador de Conteúdo na Internet – disponibilização de conteúdo 

na  homepage da  Corregedoria;  e  SIG-EX  –  Sistema  de  Informatizações 

Gerenciais do Extrajudicial.

1.4 Projetos Operacionais

A  Corregedoria  tem  participado  no  Planejamento  Estratégico 

Governamental, na Elaboração e Desenvolvimento de Projetos e na Execução 

Orçamentária e com isso criou-se condições para melhor compreensão dos 

projetos e estratégia do judiciário.

No decorrer do biênio parte do projeto estratégico “Democratização do 

Acesso à Justiça”, ficou sob o gerenciamento da Corregedoria, sendo que os 

conhecimentos acima citados foram fundamentais ao bom desenvolvimento do 

projeto.

Os projetos operacionais da Corregedoria foram executados dentro do 

prazo,  sendo  necessária,  ainda,  a  melhoria  no  planejamento  e  execução. 

Quanto ao gerenciamento do Projeto Estratégico – Democratização ao Acesso 

à  Justiça  –  houve  uma  melhora  significativa  nos  resultados  dos  projetos 

operacionais,  vinculados  a  esta  estratégia,  havendo  um  maior 

comprometimento das unidades responsáveis pela execução. No entanto, em 

algumas  situações,  houve  pendências  em  decorrência  do  próprio  rito  do 

procedimento administrativo, principalmente em alguns casos de aquisições, e, 

com isso,  ocorreu prejuízo  na execução parcial  de  algumas atividades que 

dependiam da compra de bens para realização.  Contudo,  esta metodologia 

encontra-se em desenvolvimento no Poder Judiciário de Rondônia, podendo-se 

considerar que os projetos foram bem sucedidos, pois, aproximadamente, 90% 

foram executados na íntegra pelos idealizadores e executores.



Corregedor-Geral da Justiça e Juízes Auxiliares

Servidores da Corregedoria-Geral da Justiça.



1.5 NÚMEROS DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

Departamento Correicional – DECOR

DOCUMENTOS     2010     2011
Certidões       296      172
Comunicações Internas       227      209
Comunicações  Internas 

Circulares

      001      001

E-mails recebidos   2.268   3.247
E-mails enviados 22.718 22.667
Informações       162      113
Ofícios   1.651   1.207
Ofícios Circulares       137      163
Ofícios Circulares Conjuntos       001         -
Ordens de Serviço       001         -
Orientação Administrativa       003         -
Portarias       464      476
Provimentos       016      020

1.6 Provimentos publicados no Biênio 2010/2011

001/10-CG Retifica o Provimento n. 037/2012-CG que alterou a escala de 

substituição automática na comarca de Cacoal.
002/10-CG Dispõe sobre a redistribuição dos processos para a comarca 

de São Francisco do Guaporé.
003/10-CG Dispõe sobre a escala de substituição automática na comarca 

de São Francisco do Guaporé.
004/10-CG Dispõe sobre a escala de substituição automática na comarca 

na 8ª Vara Cível da Capital.
005/10-CG Dispõe sobre a participação do cidadão como jurado voluntário 

nas Sessões do Tribunal do Júri.
006/10-CG Dispõe sobre a atualização do teto fixado para cobrança das 

custas processuais (Lei Estadual n. 2.094/2009).
007/10-CG Dispõe  sobre  a  redistribuição  para  o  1º  Juizado  Especial 

Criminal  da comarca de Porto Velho de todos os processos 

que tramitam no 2º Juizado Especial Criminal.
008/10-CG Dispõe  sobre  plantão  judicial  semanal  e  a  substituição 

automática dos Juizados Especiais de Porto Velho.
009/10-CG Aprova  o  modelo  de  Relatório  Estatístico  utilizado  pelos 

Juizados  Especiais  da  Fazenda  Pública  do  Estado  de 



Rondônia.
010/10-CG Dispõe sobre procedimento de aquisição de selos.
011/10-CG Dispõe sobre o plantão judiciário.
012/10-CG Dispõe  sobre  procedimento  das  comunicações  eletrônicas 

entre  a  Corregedoria-Geral  da  Justiça  e  as  Serventias 

Extrajudiciais.
013/10-CG Dispõe sobre atualização do Formulário Estatístico Mensal e 

Formulário  de  Ressarcimento  de  Atos  Gratuitos  e  Selos 

Isentos. DJE n. 204, de 08/11/2010. Págs. 06/22.
014/10-CG Cancelado.
015/10-CG Aprova as novas Tabelas (I a IX) de Custas e Emolumentos 

dos Serviços Judiciais e Extrajudiciais do Estado de Rondônia, 

reajustado  pelo  índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor-

INPC. DJE n. 235, de 23/12/2010. Págs. 02/07.
016/10-CG Dispõe  sobre  aprimoramento  no  processo  de  cobrança  das 

custas judiciais, tornando-o mais simples, célere e econômico. 

DJE n. 239, de 30/12/2010. Pág. 04.

001/11-CG Dispõe sobre a folga compensatória. DJE n. 042, de 4/3/2011, 

página 4.
002/11-CG Dispõe sobre a redistribuição dos feitos do Juizado de Violência 

Doméstica  e  Familiar  contra  Mulher.  DJE  n.  057/2011,  de 

30/03/2011, página 3.
003/11-CG Dispõe  sobre  a  redistribuição  dos  processos  da  Central  de 

Penas Alternativas - CEPA e da Vara de Execuções Penais para 

a  Vara  de  Execução  de  Penas  e  Medidas  Alternativas  - 

VEPEMA da comarca de Porto Velho a partir de sua instalação. 

DJE n. 057/2011, de 30/03/2011, páginas 3/4. .
004/11-CG Dispõe  sobre  o  plantão  semanal  e  a  escala  de  substituição 

automática  na  comarca  da  Capital.  DJE  n.  057/2011,  de 

30/03/2011, páginas 4 e 5.
005/11-CG Dispõe sobre a redistribuição para o 2º Juizado da Infância e da 

Juventude da comarca de Porto Velho de parte dos processos 

que ainda tramitam no 1º Juizado da Infância e Juventude, do 

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher e do 

Juizado  Especial  Criminal.  DJE  n.  057/2011,  de  30/03/2011, 

página 5.
006/11-CG Dispõe sobre a publicação dos Editais de Proclamas no Diário 



da  Justiça  Eletrônico  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de 

Rondônia. DJE n. 064/2011, de 08/04/2011, página 5.
007/11-CG Revoga  o  Provimento  n.  006/2011-CG  e  dispõe  sobre  a 

publicação  dos  Editais  de  Proclamas  no  Diário  da  Justiça 

Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. DJE n. 

077/2011, de 02/05/2011, página 2.
008/11-CG Disciplina os procedimentos dos Serviços Notariais e Registrais, 

relativos  ao  Selo  de  Fiscalização,  Ressarcimento  de  Atos 

Gratuitos e Selos Isentos e Complementação da Renda Mínima, 

de acordo com a Lei n. 918, de 20 de setembro de 2000, com a 

modificação dada pela Lei n. 984, de 18/06/01, Lei n. 1.454, de 

02/02/2005,  Lei  n.  2.013,  de  30/12/2008  e  Lei  n.  2.383,  de 

28/12/2010. DJE n. 081, de 05/05/2011, pág. 5-12.
009/11-CG Dispõe  sobre  o  plantão  semanal  e  a  escala  de  substituição 

automática na comarca da Capital. DJE n. 097, de 30/05/2011, 

pág. 3/4.
010/11-CG Dispõe  sobre  a  majoração  do  ressarcimento  do  registro  de 

nascimento  e  óbito,  constante  do  item IV,  alíneas  a  e  b,  do 

Anexo  V  da  Tabela  de  Emolumentos  e  Custas  dos  Serviços 

Extrajudiciais do Estado de Rondônia. DJE n. 143/2011 Data: 

04/08/2011 Pág. 17.
011/11-CG Dispõe  sobre  a  implantação  do  Sistema  de  Informações 

Gerenciais Extrajudiciais - SIG-EX, nas Serventias Extrajudiciais 

do Estado de Rondônia. DJE n. 154/2011 Data: 22/08/2011 Pág. 

1.
012/11-CG Dispõe sobre alterações das Diretrizes Gerais Judiciais quanto 

ao  depósito  e  guarda  de  armas  e  objetos.  DJE  n.  192/2011 

Data: 17/10/2011 Pág. 6.
013/11-CG Dispõe sobre alterações das Diretrizes Gerais Judiciais quanto à 

autorização, por escrito, para a retirada de autos por procurador 

constituído  pelas  Fazendas  Públicas  Federal,  Estadual  e 

Municipal. DJE n. 196/2011 Data: 21/10/2011 Pág. 4.
014/11-CG Dispõe sobre a prorrogação do prazo de utilização do Sistema 

de  Informações  Gerenciais  Extrajudiciais  -  SIG-EX,  nas 

Serventias  Extrajudiciais  de  Registro  de  Imóveis,  Registro  de 

Títulos e Documentos e Registro Civil  das Pessoas Jurídicas, 



Tabelionato  de  Protestos  de  Títulos  do  Estado  de  Rondônia. 

DJE n. 201/2011 Data: 28/10/2011 Pág. 6.
015/11-CG Dispõe  sobre  a  implantação  do  Sistema  de  Processo  de 

Virtualização na 1ª Vara de Execução Fiscal  da  Comarca de 

Porto Velho. DJE n. 214/2011 Data: 22/11/2011 Pág. 9.
016/11-CG Dispõe sobre a distribuição dos processos nas 9ª e 10ª Varas 

Cíveis  da  Comarca  de  Porto  Velho.  DJE  n.  225/2011  Data: 

07/12/2011 Pág. 5.
017/11-CG Dispõe sobre alterações das Diretrizes Gerais Judiciais quanto à 

Central Eletrônica de Mandados CEM. DJE n. 225/2011 Data: 

07/12/2011 Pág. 5.
018/11-CG Dispõe sobre a escala de substituição automática nas 9ª e 10ª 

Varas Cíveis  da  comarca da Capital.  DJE n.  225/2011  Data: 

07/12/2011 Pág. 2.
019/11-CG Dispõe sobre aprovação das novas Tabelas (I a IX) de Custas e 

Emolumentos dos Serviços Judiciais e Extrajudiciais do Estado 

de Rondônia.
020/11-CG Dispõe sobre a prorrogação do prazo de utilização do Sistema 

de  Informações  Gerenciais  Extrajudiciais  -  SIG-EX,  nas 

Serventias  Extrajudiciais  de  Registro  de  Imóveis,  Registro  de 

Títulos e Documentos e Registro Civil  das Pessoas Jurídicas, 

Tabelionato de Protestos de Títulos do Estado de Rondônia e dá 

outras providências. DJE n. 241/2011 Data: 30/12/2011 Pág. 1.

1.7 Provimentos Conjuntos publicados (editados) no Biênio 2010/2011

001/10-PR-CG Dispõe  sobre  o  Boleto  Bancário  de  recolhimento  de 

emolumentos,  custas  e  despesas  forenses,  emitido  pelo 

Sistema de Emissão de Boletos WEB e sua vinculação ao 

Sistema de Automação Processual  -  SAP. DJE n.  019,  de 

29/01/2010. págs. 6 e 7.

001/11-PR-CG Dispõe sobre o projeto piloto do sistema da Central Eletrônica 

de  Mandados  -  CEM.  Disponibilizado  no  DJE  n.  024,  de 

08/02/2011, páginas 04 e 05.
002/11-PR-CG Dispõe  sobre  o  procedimento  e  a  competência  para  a 



aplicação de penas em decorrência de infrações disciplinares 

atribuídas  aos  delegatários  dos  serviços  extrajudiciais, 

disponibilizado no DJE n. 084, de 10/05/2011, páginas 05 a 

08.
003/11-PR-CG Dispõe  sobre  a  revogação  do  Provimento  Conjunto  n. 

001/2011/PR-CG,  que  trata  da  Central  Eletrônica  de 

Mandados  CEM,  disponibilizado  no  DJE  n.  224,  de 

06/12/2011, páginas 03.



2. AÇÕES RELEVANTES REALIZADAS NO BIÊNIO

Durante o Biênio de 2010/2011, a Corregedoria-Geral da Justiça, por 

meio  do  Corregedor-Geral  da  Justiça  e  Juízes  Auxiliares,  buscou  dar 

prioridades às necessidades iminentes do Judiciário rondoniense.

A  Corregedoria  tem  se  empenhado  no  atendimento  às  demandas 

impostas  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça-CNJ.  Para  tanto,  houve  uma 

participação efetiva da cúpula administrativa no CNJ em todas as reuniões e 

eventos convidados.

Os sistemas do CNJ foram monitorados, a fim de que os dados fossem 

informados conforme o estipulado nas orientações e determinações, sendo que 

todos os servidores e magistrados se encontram cadastrados nos sistema que 

são administrados por esta Corregedoria.

2.1 Instalação/convolação/mudança de competência e denominação

Foram instaladas  04 Varas (2º  Juizado da Infância  e Juventude da 

Capital, Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, 9ª Vara Cível e 

10ª Vara Cível) e 01 Comarca de 1ª Entrância (São Francisco do Guaporé). 

Houve  a  convolação do  2º  Juizado  Especial  Criminal  em Juizado 
Especial  da  Fazenda  Pública  e,  ainda,  a  mudança  da  denominação  e 
competência da Vara de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica 

e  Familiar  e  de  Crimes  contra  Crianças  e  Adolescentes  para  Juizado  da 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Considerando  a  alterações  acima,  ficaram  instaladas  e  em 

funcionamento no Estado 101 unidades jurisdicionais.



2.1.1 INSTALAÇÃO DA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

A Lei Complementar Estadual n. 347, de 8/6/2006, criou a Vara Única 

da comarca de São Francisco do Guaporé,  que foi  instalada no dia  19  de 

fevereiro  de  2010,  no  edifício  do  Fórum  do  referido  município,  que  fica 

localizado a 850 quilômetros de Porto Velho. O evento contou com a presença 

do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Desembargador 

Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, do Juiz Auxiliar da Corregedoria, Rinaldo Forti 

Silva,  representando  a  Corregedoria-Geral  da  Justiça,  bem  como  de 

autoridades do Estado. 

2.1.2 INSTALAÇÃO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA

A  Lei  n.  12.153,  de  22  de  dezembro  de  2009,  da  Presidência  da 

República, dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios como órgãos 

da  justiça  comum  e  integrantes  do  Sistema  dos  Juizados  Especiais,  para 

conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência.

Visando  ao  aprimoramento  da  atividade  jurisdicional  de  primeira 

instância, no que diz respeito aos efeitos inerentes à Fazenda Pública e dar 

efetividade  à  referida  lei,  o  Tribunal  Pleno  Administrativo  deste  Poder,  em 

sessão  do  dia  31  de  maio  de  2010,  aprovou  a  convolação  do  2º  Juizado 

Especial Criminal em Juizado Especial da Fazenda Pública.

A solenidade de instalação ocorreu no dia 22 de junho de 2010, no 

edifício dos Juizados Especiais, situado na Avenida Amazonas, na comarca de 

Porto Velho, sendo o primeiro a ser instalados no Brasil às vésperas da entrada 

em vigor da lei que determinou a criação dos Juizados da Fazenda Pública. O 

evento  contou  com  a  presença  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça, 

Desembargador  Cássio  Rodolfo  Sbarzi  Guedes,  do  Corregedor-Geral  da 

Justiça, Desembargador Paulo Kiyochi Mori, que foi o percursor da iniciativa, 

bem como de magistrados, promotores de justiça, advogados, serventuários da 

justiça e autoridades civis e militares.



Nas comarcas de 1ª a competência é da vara única, nas comarcas de 

2ª entrâncias e em de Ji-Paraná, enquanto não estruturados, a competência 

ficará a cargo dos Juízos dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e naquelas 

em que não houver Juizados recairá para o Juízo da Vara Cível competente 

nas causas do Juizado Especial Cível.

2.1.3 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

A  Corregedoria-Geral  da  Justiça,  contemplando  a  necessidade  de 

reestruturação do Juizado da Infância e Juventude da comarca de Porto Velho, 

com o objetivo de se realizar uma prestação jurisdicional com maior eficiência 

aos  jurisdicionados,  efetuou  estudo  visando  à  criação  e  instalação  do  2º 

Juizado da Infância e Juventude na Capital, instituída pela Lei Complementar n. 

597/2010, de 28 de dezembro de 2010. 

A Resolução n. 040/2011, de 2/3/2011, dispôs sobre a alteração de 

competência do juizado da infância que passou a:

I – processar e julgar os feitos de atos infracionais;

II – processar e julgar a execução das medidas socioeducativas e tudo 

que seja inerente a estas;

III  – exercer a atividade correicional dos centros de internação e de 

cumprimento de medidas socioeducativas da comarca de Porto Velho;

IV  –  processar  e  julgar  todas  as  ações  civis  públicas  relativas  aos 

centros de internação e de cumprimento das medidas socioeducativas.

A solenidade de instalação ocorreu no 1º dia do mês de abril de 2011. 

O  evento  contou  com  a  presença  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça, 

Desembargador  Cássio  Rodolfo  Sbarzi  Guedes,  do  Corregedor-Geral  da 

Justiça,  Desembargador  Paulo  Kiyochi  Mori,  do  Governador  do  Estado, 

Confúcio  Ayres  Moura,  bem  como  de  magistrados,  promotores  de  justiça, 

advogados, serventuários da justiça e autoridades civis e militares.



2.1.4  JUIZADO  DA  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E  FAMILIAR  CONTRA  A 
MULHER

A Vara  de  Atendimento  à  Mulher  Vítima  de  Violência  Doméstica  e 

Familiar e de Crimes contra Criança e Adolescente sofreu alteração em sua 

competência e em sua denominação, a fim de atender aos requisitos da Lei 

Federal n. 11.340/2006, que estabeleceu uma série de direitos e prerrogativas 

no atendimento à mulher vítima desse tipo de violência. A competência da vara 

era  híbrida,  por  força  da  Lei  Maria  da  Penha,  ou  seja,  além  de  julgar 

criminalmente o agressor, ainda estava afeta a ela uma série de medidas de 

urgência.

Um estudo realizado pela Corregedoria-Geral da Justiça apontou que a 

competência cumulativa onerava servidores e os magistrados que atuavam na 

serventia, indicando, também, a necessidade de destinar a competência quanto 

aos crimes contra crianças e adolescentes, o que foi realizado com a instalação 

do 2º Juizado da Infância e Juventude na Capital. Visando dar maior celeridade 

processual, o Tribunal de Justiça editou a Resolução n. 004/2011-PR, 28 de 

fevereiro de 2011, que dispôs sobre a alteração de competência da Vara de 

Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar e de Crimes 

contra Criança e Adolescente.

A solenidade de instalação ocorreu em 1º de abril de 2011, no edifício 

do Fórum Sandra Nascimento, situado na Avenida Rogério Weber, na comarca 

de Porto Velho, ficando o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, com competência para processar e julgar os feitos das causas cíveis e 

criminais  decorrentes  da  prática  de  violência  doméstica  e  familiar  contra  a 

mulher.

O evento contou com a presença do Presidente do Tribunal de Justiça, 

Desembargador  Cássio  Rodolfo  Sbarzi  Guedes,  do  Corregedor-Geral  da 

Justiça,  Desembargador  Paulo  Kiyochi  Mori,  do  Governador  do  Estado, 

Confúcio  Ayres  Moura,  bem  como  de  magistrados,  promotores  de  justiça, 

advogados, serventuários da justiça e autoridades civis e militares.



2.1.5  VARA  DE  EXECUÇÕES  PENAIS  E  MEDIDAS  ALTERNATIVAS  – 
VEPEMA

A  Corregedoria-Geral  da  Justiça,  com  o  objetivo  de  aperfeiçoar  a 

prestação jurisdicional na comarca de Porto Velho, viabilizou um estudo para 

redefinir  a  competência  da  Vara  de  Execuções  Penais,  tendo  em  vista  o 

elevado  número  de  processos,  sua  função  jurisdicional  e  administrativa  da 

execução da pena, bem como a necessidade de fiscalização constante das 

atividades desenvolvidas nos presídios pela Secretaria de Justiça do Estado.

A  Resolução  n.  040/2011,  de  2/3/2011,  do  Tribunal  de  Justiça  do 

Estado  de  Rondônia  dispôs sobre  a  alteração  de  competência  da  Vara  de 

Execuções  Penais,  bem  como  instalou  a  Vara  de  Execução  de  Penas  e 

Medidas Alternativas – VEPEMA da Capital.

A solenidade de instalação ocorreu da Vara de Execução de Penas e 

Medidas Alternativas – VEPEMA, no 1º dia do mês de abril de 2011, no edifício 

do Fórum Sandra Nascimento, situado na Avenida Rogério Weber, na comarca 

de Porto Velho. O evento contou com a presença do Presidente do Tribunal de 

Justiça, Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, do Corregedor-Geral 

da  Justiça,  Desembargador  Paulo  Kiyochi  Mori,  do  Governador  do  Estado, 

Confúcio  Ayres  Moura,  bem  como  de  magistrados,  promotores  de  justiça, 

advogados, serventuários da justiça e autoridades civis e militares.

2.1.6 INCORPORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS 
PARECIS À COMARCA DE SANTA LUZIA D’OESTE

A  Corregedoria-Geral  da  Justiça,  atendendo  ao  anseio  dos 
jurisdicionados do município de Alto Alegre dos Parecis, realizou estudo com o 
fim de transferir a competência jurisdicional do município à comarca de Santa 
Luzia D’Oeste, bem como organizou a distribuição dos processos em trâmite 
na comarca de Alta Floresta D’Oeste para a referida comarca.

No dia  6/6/2011,  foi  publicada a  Resolução n.  013/2011-PR,  que 
incorporou  a  município  à  comarca  de  Santa  Luzia  D’Oeste  para  efeito  de 
prestação jurisdicional.



2.1.7 INSTALAÇÃO DAS 9ª E 10ª VARAS CÍVEIS DE PORTO VELHO

Os Juízes Auxiliares da Corregedoria, depois de realizarem um amplo 

estudo para a criação e convolação de varas em todo o Estado, verificaram que 

os dados indicavam a necessidade de instalação de mais duas Varas Cíveis na 

comarca de Porto  Velho,  tendo em vista  ser  imprescindível  ao  Tribunal  de 

Justiça a expansão da prestação jurisdicional, o que levou este Poder a instalar 

as 9º e 10ª Varas Cíveis.

A instalação ocorreu no dia 8 de dezembro de 2011, no edifício do 

Fórum  Cível,  Desembargador  Francisco  Cesar  Soares  Montenegro,  na 

comarca  da  Capital.  O  evento  contou  com  a  presença  do  Presidente  do 

Tribunal  de  Justiça,  Desembargador  Cássio  Rodolfo  Sbarzi  Guedes,  do 

Corregedor-Geral  da  Justiça,  Desembargador  Paulo  Kiyochi  Mori,  do 

Governador  do  Estado,  Confúcio  Ayres  Moura,  bem como de  magistrados, 

promotores de justiça, advogados, serventuários da justiça e autoridades civis 

e militares.

2.2 VIRTUALIZAÇÃO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS 

O  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Rondônia  tem  buscado, 

continuamente,  garantir  a  celeridade  processual,  por  essa  razão  a 

Corregedoria-Geral  da  Justiça  editou  o  Provimento  n.  15/2011-CG,  que 

implementou a virtualização dos processos da 1ª Vara de Execuções Fiscais, 

passando estes a tramitar de forma eletrônica a partir de dezembro de 2011. 

Com essa realização, os procedimentos garantirão maior agilidade e diminuirão 

o  volume de documentos  físicos  dentro  do  cartório,  podendo  haver  melhor 

utilização do espaço físico.

2.3 CENTRAL ELETRÔNICA DE MANDADOS – CEM

Desde  administração do Desembargador  Sansão Saldanha  –  biênio 

2008/2009 –,  a  Corregedoria  preocupou-se em iniciar  estudo a  respeito  da 

implementação da Central Eletrônica de Mandados-CEM, visando melhoria na 



distribuição  de  mandados,  o  que  daria  maior  agilidade  na  prestação 

jurisdicional,  permitindo,  também,  que  os  Oficiais  de  Justiça  pudessem  ter 

acesso aos mandados, via web, desde que tivessem acesso à internet, sendo 

necessário  o  deslocamento  ao  Fórum  apenas  nos  casos  em  que  haja 

obrigação legal, a exemplo, os plantões.

Assim, foi instituída neste Poder Judiciário, via Provimento Conjunto n. 

001/2011-PR/CGJ, o projeto piloto nos juízos das 1ª e 2ª Varas da Fazenda 

Pública e 1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri, a fim de que o sistema pudesse ser 

avaliado,  objetivando  a  implementação  de  melhorias,  em  razão  da 

complexidade da matéria e os impactos já indicados no estudo.

Por essa razão, no biênio de 2010/2011, a expansão do sistema tem 

sido realizada com cautela, a fim de que seja aprimorado o módulo da CEM até 

que se tenha possibilidade de funcionar com a maior agilidade possível  em 

todos os juízos.

A Central  Eletrônica de Mandados da Capital  permite  o controle  de 

todo o trâmite dos mandados, desde sua distribuição aos oficiais até o seu 

efetivo cumprimento. 

Os  principais  benefícios  trazidos  com  a  CEM  são:  melhoria  dos 

recursos  existentes,  padronização  dos  procedimentos,  otimização  dos 

percursos e celeridade no cumprimento das diligências.

Com isso, haverá a unificação das Centrais de Mandados, quanto à 

distribuição, possibilitando, também, a equalização da carga de trabalho, uma 

vez  que  os  mandados  serão  distribuídos  por  meio  do  sistema,  de  forma 

aleatória e equitativa entre os oficiais de justiça da comarca, independente da 

unidade atual de lotação.

Com o fim de regulamentar o procedimento da CEM, a Corregedoria-

Geral  da  Justiça  de  Rondônia  editou  o  Provimento  n.  017/2011-CG,  de 

6/12/2011, que alterou as Diretrizes Gerais Judiciais. 



Com o apoio  dos Oficiais  de  Justiça  e  das unidades  mencionadas, 

verificou-se que o projeto era viável, sendo prevista a ampliação da CEM não 

só para todas as unidades da Capital, mas em todo o Estado, com previsão de 

efetivação de todo o projeto no início do segundo semestre de 2012.

2.4 CENTRAL DE INFORMAÇÕES WEB - CINF 

O CINF é um sistema de consulta processual, via internet, que permite 

o acesso a todos os processos das comarcas de forma centralizada. Com este 

sistema, é possível buscar os processos de uma determinada parte em todas 

as comarcas com uma única pesquisa.

Tendo  em  vista  as  inúmeras  reclamações  oriundas  de  advogados, 

magistrados,  promotores,  defensores  públicos  e  até  mesmo  dos 

jurisdicionados, no que tange ao acesso a processos que tramitam com acesso 

restrito ou segredo de justiça, o Corregedor-Geral de Justiça - CGJ propôs a 

adequação do CINF para solucionar essa problemática.

O  Setor  de  Informática  desta  CGJ  junto  aos  juízes  auxiliares 

começaram  a  definir  as  regras  de  acesso  aos  processos  com  restrição  e 

segredo de justiça para o CINF. Foram definidos diversos perfis de usuários 

que  poderão,  por  meio  de  senha,  acessar  o  CINF,  que  disponibilizará  as 

informações  processuais  de  acordo  com o  nível  de  permissão  do  perfil  do 

usuário. 

Esta documentação foi encaminhada à Coordenadoria de Informática 

que, subsidiado nesta, vem desenvolvendo todas as adequações necessárias 

no CINF.

A  implantação  do  CINF  no  sítio  do  TJRO  propiciará  melhorias  na 

prestação jurisdicional ao cidadão, uma vez que permitirá o acesso seguro às 

informações processuais.

Para a efetivação da CINF, necessária, ainda, a complementação dos 

estudos, inclusive com adequação de regras do Conselho Nacional de Justiça, 



haja vista que o acesso a informações via  web,  uma grande conquista para 

todos os usuários dos sistemas do Tribunal de Justiça, não pode deixar  de 

considerar  todas  as  necessidades  de  sigilo,  a  exemplo  dos  casos  que 

envolvem interesses de crianças e adolescentes, dentre outros.

Para o efetivo funcionamento da CINF, não foi estipulado, ainda, prazo, 

ficando para a próxima administração a continuidade dos trabalhos.

2.5 PROVIMENTO CONJUNTO N. 001/2010-PR-CG

A  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Rondônia  e  a 

Corregedoria-Geral da Justiça editaram o Provimento Conjunto n. 001/2010-

PR-CG, de 27 de janeiro de 2010, publicado no DJE n. 019, que implantou o 

Boleto Bancário de recolhimento de emolumentos, custas e despesas forenses, 

emitido pelo Sistema de Emissão de Boletos WEB e sua vinculação ao Sistema 

de Automação Processual – SAP.

O acesso é por meio da página da internet deste Tribunal de Justiça, 

facilitando de forma significativa a arrecadação deste Poder. Por meio desse 

sistema, o usuário dos serviços judiciários, em qualquer lugar do Estado de 

Rondônia  ou  até  mesmo  em  outro  Estado  da  Federação,  pode  efetuar  a 

emissão de boletos para recolhimento das custas relativas ao processo que lhe 

interessa.

O cálculo referente ao valor das custas é realizado automaticamente, 

bastando  ao  usuário  informar  o  valor  da  causa  e  outras  informações 

solicitadas. Tratando-se de processo em tramitação, o sistema disponibiliza o 

nome das partes/réus, otimizando o tempo com o preenchimento de dados. 

Esta  prática permite  um acompanhamento e controle  detalhado das 

receitas, porque os boletos ficam vinculados ao processo, não podendo ser 

utilizados mais de uma vez. 



Outra  relevante  funcionalidade  do  Sistema  de  Emissão  de  Boleto 

refere-se aos recolhimentos das novas receitas vinculadas ao FUJU, trazidas 

pela  Resolução  n.  016/2008-PR.  Atualmente,  as  unidades  deste  Tribunal 

podem  fazer,  dentre  outros,  os  recolhimentos  de  multas  contratuais, 

indenização por danos causados ao patrimônio público, faltas e atrasos dos 

serviços e recuperação de despesas de exercícios anteriores. 

2.6 PROVIMENTO N. 016/2010-CG

A Corregedoria-Geral da Justiça editou o Provimento n. 016/2010-CG, 

de 29 de dezembro, publicado no DJE n. 239, que disciplinou a atualização 

monetária e juros de mora, incidentes sobre as custas e despesas processuais 

não recolhidas no prazo legal e vinculou à publicação, por meio do Diário da 

Justiça Eletrônico,  das intimações aos responsáveis para o recolhimento do 

débito no prazo de 5 dias, antes do encaminhamento eletrônico à Fazenda 

Pública para inscrição do débito em Dívida Ativa.

Disciplinou,  ainda,  procedimentos  quanto  aos  depósitos  e 

levantamentos de alvarás judiciais, vedando a destinação de saldos a qualquer 

pessoa ou entidade estranha ao processo, mesmo no caso de não localização 

do beneficiário ou seu advogado. Nessas situações, as quantias deverão ser 

transferidas  para  a  conta  judicial  de  titularidade  do  Tribunal  de  Justiça  do 

Estado  de  Rondônia  e,  quando  reclamadas,  resgatadas  com  a  devida 

atualização monetária.

2.7 Resolução n. 112 do CNJ - Controle de prazos de prescrição

Em face da publicação da Resolução n. 112 do Conselho Nacional de 

Justiça,  que institui  mecanismo para controle  dos prazos de prescrição nos 

tribunais e juízos dotados de competência criminal, o setor de informática desta 

Corregedoria  junto  com  os  juízes  auxiliares  realizaram  estudos  para  sua 

implementação nos sistemas já existentes deste Tribunal pela COINF.



A prescrição será cadastrada e acompanhada via sistema SAPPG, no 

qual  será  disponível  a  emissão  de  relatórios  estatísticos,  assim como uma 

mensagem de alerta aos usuários contendo os processos que estão com prazo 

prescricional próximo a ser atingido. 

O sistema visa evitar a caracterização da prescrição como causa de 

extinção da punibilidade em todas as fases da persecução penal. 

Para  atender  a  resolução,  foi  encaminhado  o  processo  para  a 

Coordenadoria de Informática com as regras de funcionamento para que seja 

implementado o sistema com todas as suas funcionalidades.

2.8 Banco Nacional de Mandado de Prisão

O BNMP – Banco Nacional de Mandado de Prisão é um banco criado 

para registro dos mandados de prisão não sigilosos, com o objetivo de atender 

à Resolução n. 137 do CNJ. Com esse sistema, será possível qualquer pessoa 

ter conhecimento dos mandados de prisão emitidos e facilitar o cumprimento 

de diligências por parte das autoridades policiais, assim como auxiliar os juízes 

no exercício de sua jurisdição.

O Setor de Informática desta CGJ juntamente com os juízes auxiliares 

definiram as regras a serem alteradas no sistema SAPTJRO e CEM, a fim de 

atender tal resolução.

Esta solicitação foi encaminhada à Coordenadoria de Informática que, 

subsidiado nesta, vêm desenvolvendo todas as adequações necessárias nos 

sistemas.

2.9 Levantamento de dados para divulgação ou envio a órgãos externos

Foram realizadas várias consultas pela assessoria de informática, para 

atender diversas solicitações feitas a esta Corregedoria,  principalmente pelo 

CNJ.



Destacam-se algumas delas: 

- quantidade de processos de crimes de lavagem;

- processos de execução fiscal;

- quantidade de processos de Lei Maria da Penha;

- quantidade de processos de assistência a saúde;

- cancelamento e sustação de protesto;

- processos do INSS e quantidade de processos de previdência;

- quantidade de audiências designadas;

- quantidade de processos contra instituições bancárias;

- quantidade de processos de divórcio;

- quantidade de processos de homicídios;

- quantidade de processos de ação pública;

- Levantamento de processos com o assunto tráfico de pessoas;

- volume de processo de execução fiscal;

-  levantamento de processos de execução fiscal  com a parte sendo 

municipal ou estadual;

- consulta de processos em todo o estado para emissão de certidão 

negativa, a pedido de outros Tribunais;

Deve-se  esclarecer  que  com  a  unificação  das  tabelas  de  classes, 

assuntos  e  movimentos  pelo  CNJ,  a  Corregedoria,  o  Comitê  Gestor  das 

Tabelas  Básicas  e  Assuntos  do  CNJ,  juízes  auxiliares  e  assessoria  de 

informática passaram a fornecer atendimento e auxílio a todos os distribuidores 

e cartórios no que tange a dúvidas sobre qual procedimento a ser adotado.

E em razão de muitas solicitações sobre o sistema de compensação na 

distribuição  de  processos,  foi  iniciado  um  acompanhamento  mensal  da 

distribuição dos processos em 1º grau, nesta Corregedoria, a fim de controlar o 

equilíbrio da distribuição e redistribuição de processos.



2.10 Projeto de Reestruturação da Corregedoria e Departamento 
Correicional

A  estrutura  do  departamento  encontra-se  defasada,  havendo 

necessidade de uma reestruturação, a fim de melhorar a prestação de serviço 

oferecido à sociedade, ao Corregedor-Geral de Justiça e Juízes Auxiliares da 

Corregedoria.  

Assim, ante a preocupação com a continuidade dos trabalhos e com a 

necessidade de dar vazão às inúmeras atribuições confiadas à Corregedoria-

Geral  da  Justiça,  especialmente  após  a  criação  do  Conselho  Nacional  de 

Justiça, foi elaborado projeto de reestruturação de cargos e funções, dado que 

a  existente  data  do  início  da  década  de  90,  sendo  anacrônico  ante  as 

necessidades  atuais,  cuja  proposta  foi  encaminhada  à  Coordenadoria  de 

Planejamento – Coplan, para análise e aperfeiçoamento.



3. CORREIÇÕES JUDICIAIS

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia conta com 10 comarcas de 

1ª  Entrância,  com  competência  única,  dividas  em  dois  cartórios:  Cível  e 

Criminal, 11 Comarcas de 2ª Entrância, cuja competência se distribui entres as 

Varas existentes (23 cíveis, 13 criminais, 6 juizados especiais cíveis e criminais 

e 4 varas genéricas), e 2 Comarcas de 3ª Entrância, Ji-Paraná que conta com 

5 cíveis,  3 criminais e 1 juizado unificado  e Porto Velho que conta com 10 

cíveis, 4 famílias, 2 fazenda pública, 2 execuções fiscais, 2 juizados da infância 

e juventude, 4 Juizados Especiais Cíveis,  1 Juizado da Fazenda Pública, 3 

Varas Criminais, 2 Varas do Tribunal do Júri, 1 Vara de Delitos de Tóxicos, 1 

Vara de Auditoria Militar, 1 Vara de Execução Penal, 1 Vara de Execução de 

Medidas  e  Penas  Alternativas,  1  Juizado  de  Violência  Doméstica  Contra  a 

Mulher e 1 Juizado Especial Criminal.

Vale destacar que, durante esta Administração, foi realizada Correição 

em 100% dos juízos, destacando-se o empenho dos Magistrados e servidores 

para o bom andamento dos serviços prestados às comunidades locais.

Nas  correições  realizadas  por  esta  CGJ,  são  preenchidos  alguns 

anexos, dentre eles, alguns são elaborados, previamente, com o a listagem dos 

processos  ativos  mais  antigos,  processos  paralisados,  relatórios  de  prazo 

médio de duração de processos, prazo médio de audiências, prazo médio de 

sentença,  quantidade  de  processos  conclusos,  quantidade  de  audiências 

redesignadas  e  canceladas.  Em  correição,  são  feitas  orientações  e 

solucionados questões relativas a acessos, permissões e funcionamento  dos 

sistemas informatizados.

Neste biênio, foi criado o  checklist, em anexo, para as atividades de 

correição judicial, na qual se buscou padronizar os itens de análise durante as 

atividades, sendo estes publicados junto com as atas de correição na forma de 

anexos.

Durante  as  correições,  um  dos  itens  relevantes  foram  verificações 

quanto  às  determinações  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  na  qual  foram 



observadas  a  alimentações  dos  sistemas  do  CNJ,  o  cumprimento  das 

normativas vigentes e as metas nacionais.

Observou-se  que  os  principais  fatores  que  contribuíram, 

negativamente,  na  prestação  do  serviço  foram:  falta  de  magistrados 

substitutos,  escassez  de  servidores  no  quadro  permanente  de  pessoal, 

defasagem na área tecnológica,  seja  por  falta  de equipamentos ou mesmo 

quanto aos links de acesso e comunicação entre as unidades e estrutura física 

em algumas unidades.

Em  contrapartida,  ressalta-se  que  administração  se  empenhou  na 

solução dos itens apontados, fazendo com que as questões fossem resolvidas 

pontualmente.  Aquelas em que demandavam maior  tempo foram instruídas 

dentro de procedimentos adequados, a fim de fossem aferidas e solucionadas 

conforme o fluxo da administração pública.

Na  grande  maioria  das  unidades  correicionadas,  constatou-se  o 

empenho  dos  servidores  e  dos  magistrados  para  bem  desempenhar  as 

atividades  relacionadas  à  prestação  jurisdicional,  sendo  correcionadas  98 

unidades (10 – 1ª Entrância, 46 – 2ª Entrância e 42 – 3ª Entrância). Para dar 

transparência  à  administração,  bem  como  publicidade  aos  atos  da 

Corregedoria, os anexos que indicam os itens analisados durante a correição e 

as atas foram disponibilizados na internet para livre consulta.

As unidades correicionadas durante o biênio de 2010/2011 foram:



1ª Entrância 

Alta Floresta do Oeste

Correição realizada de 08 a 10/12/2010, conforme Portaria n. 351/2010-CG.

 Alvorada do Oeste

Correição realizada de 23 a 25/02/2011, conforme Portaria 026/2011-CG.

Buritis

Correição realizada de 26 a 28/01/2010, conforme Portaria n. 001/2010-CG.



Costa Marques

Correição realizada de 14 a 17/9/2010, conforme Portaria n. 284/2010-CG.

Machadinho D'Oeste

Correição realizada de 14 a 16/7/2010, conforme Portaria n. 202/2010-CG.

Nova Brasilândia do Oeste

Correição realizada de 21 a 23/02/2011, conforme Portaria n. 026/2011-CG.



Presidente Médici

Correição realizada de 1º a 05/08/2011, conforme Portaria n. 215/2011-CG.

São Miguel do Guaporé

Correição realizada de 22 a 24/9/2010, conforme Portaria n. 284/2010-CG.

Santa Luzia do Oeste

Correição realizada de 06 a 07/12/2010, conforme Portaria n. 351/2010-CG.



São Francisco do Guaporé

Correição realizada de 20 a 21/9/2010, conforme Portaria n. 284/2010-CG.

2ª Entrância 

Ariquemes



Portaria n. 332/2011-CG
Vara Data

1ª Cível 17 a 27/10/2011
2ª Cível 17 a 27/10/2011
3ª Cível 17 a 27/10/2011
4ª Cível 17 a 27/10/2011
1ª Criminal 17 a 27/10/2011
2ª Criminal 17 a 27/10/2011
Juizado Especial Cível e Criminal 17 a 27/10/2011

Cacoal



Portaria n. 146/2011-CG
Vara Data

1ª Cível 13 a 22/06/2011
2ª Cível 13 a 22/06/2011
3ª Cível 17 a 27/10/2011
4ª Cível 13 a 22/06/2011
1ª Criminal 17 a 27/10/2011
2ª Criminal 13 a 22/06/2011
Juizado Especial Cível e Criminal 13 a 22/06/2011

Cerejeiras

Portaria n. 014/2010-CG
Vara Data

1ª Vara Genérica 08 a 09/02/2010
2ª Vara Genérica 08 a 09/02/2010

Colorado D'Oeste



Portaria n. 014/2010-CG
Vara Data

Cível 10 a 11/02/2010
Criminal 10 a 11/02/2010

Espigão do Oeste

Portaria n. 065/2011-CG
Vara Data

1ª Vara Genérica 28/03/201

1
2ª Vara Genérica 28/03/201

1

Guajará-mirim

Portaria n. 192/2010-CG
Vara Data

1ª Cível 07 a 09/07/2010
2ª Cível 07/07/2010
1ª Criminal 07/07/2010
2ª Criminal 07/07/2010



Jaru

Portaria n. 309/2011-CG
Vara Data

1ª Cível 03 a 07/10/2011
2ª Cível 03 a 07/10/2011
Vara Criminal 03 a 07/10/2011

Ouro Preto do Oeste

Portaria n. 344/2011-CG
Vara Data

1ª Cível 07 a 11/11/2011
2ª Cível 07 a 11/11/2011
Criminal 07 a 11/11/2011
Juizado Especial Cível e Criminal 07 a 11/11/2011

Pimenta Bueno

Portaria n. 078/2011-CG
Vara Data



1ª Vara Cível 11/04/201

1
2ª Vara Cível 11/04/201

1
Vara Criminal 11/04/201

1
Juizado Especial Cível e Criminal 11/04/201

1

Rolim de Moura

Portaria n. 352/2011-CG
Vara Data

1ª Vara Cível 13 a 17/12/2010
2ª Vara Cível 13 a 17/12/2010
Vara Criminal 13 a 17/12/2010
Juizado Especial Cível e Criminal 13 a 17/12/2010

Vilhena

Portaria n. 32/2011-CG
Vara Data

1ª Vara Cível 22 a 24/02/2010
2ª Vara Cível 24/02/2010
3ª Vara Cível 25/02/2010
4ª Vara Cível 26/02/2010
1ª Vara Criminal 22/02/2010
2ª Vara Criminal 23/02/2010



Juizado Especial Cível e Criminal 22 a 26/02/2010

3ª Entrância

Fórum Cível de Porto Velho

Vara Portaria Data
1ª Vara Cível 113/2011-CG 09/05 a 13/05/2011
2ª Vara Cível 135/2011-CG 30/05 a 03/06/2011
3ª Vara Cível 135/2011-CG 30/05 a 03/06/2011
4ª Vara Cível 194/2011-CG 04/07 a 08/07/2011
5ª Vara Cível 194/2011-CG 04/07 a 08/07/2011
6ª Vara Cível 211/2011-CG 18/07 a 22/07/2011
7ª Vara Cível 211/2011-CG 18/07 a 22/07/2011
8 ª Vara Cível 271/2011-CG 12/07 a 14/09/2011
1ª Vara da Fazenda Pública 341/2010-CG 18/07 a 19/10/2010
1ª Vara da Fazenda Pública 341/2010-CG 20/07 a 21/10/2010
Obs.: Também em funcionamento as 9ª e 10ª Varas Cíveis em 08/12/2012

1ª Vara de Execução Fiscal

Correição realizada de 19 a 23/09/2011, conforme Portaria n. 287/2011-CG. 



2ª Vara de Execução Fiscal

Correição realizada de 19 a 23/09/2011, conforme Portaria n. 287/2011-CG. 

Juizados Especiais – Amazonas 

Vara Portaria Data
1º JECRIM 124/2010-CG 25 a 26/05/2010
2º JECRIM 124/2010-CG 27 a 28/05/2010
1º JECÍVEL 343/2010-CG 16 a 17/11/2010
2º JECÍVEL 343/2010-CG 18 a 19/11/2010
Juizado Fazenda Pública 343/2010-CG 1º e 02/12/2010
Obs.: 2º JECRIM convolado em Juizado Especial da Fazenda Pública

Correição realizada de 22 a 23/11/2010, conforme Portaria n. 343/2010-CG.



4º JECÍVEL de Porto Velho

Correição realizada em ..... ????

Fórum Juíza Sandra Nascimento

Vara Portaria Data
1ª de Família 059/2010-CG 10 e 11/03/2010
2ª de Família 059/2010-CG 17 e 18/03/2010
3ª de Família 059/2010-CG 23 e 24/03/2010
4ª de Família 059/2010-CG 30 e 31/03/2010
Vara  de  Execuções  Penais  e 

CEPA

083/2010-CG 04 a 07/05/2010

Obs.: Em funcionamento a VEPEMA

Fórum Criminal

Vara Portaria Data
1ª Criminal 083/2010-CG 06 a 07/4/2010
2ª Criminal 083/2010-CG 08 a 09/4/2010
3ª Criminal 083/2010-CG 11 a 12/5/2010
1ª Vara do Tribunal do Júri 083/2010-CG 19 a 20/4/2010



2ª Vara do Tribunal do Júri 083/2010-CG 22 a 23/4/2010
Delitos Tóxicos 083/2010-CG 27 a 28/4/2010
Auditoria Militar 108/2010-CG 13 a 14/5/2010
Vara de Atendimento à Mulher 083/2010-CG 29 a 30/4/2010
Obs.:  Alterada  a  denominação  e  competência  do  Juizado  da  Violência  

Doméstica e Familiar contra a Mulher

Juizado da Infância e Juventude

Correição realizada de 14 a 18/02/2011, conforme Portaria n. 13/2011-CG.

Fórum Des. Hugo Auller de Ji-Paraná

Portaria n. 234/2011-CG Data
1ª Vara Cível 22/08 a 02/09/2011
2ª Vara Cível 22/08 a 02/09/2011
3ª Vara Cível 22/08 a 02/09/2011
4ª Vara Cível 22/08 a 02/09/2011
5ª Vara Cível 22/08 a 02/09/2011
1ª Vara Criminal 22/08 a 02/09/2011
2ª Vara Criminal 22/08 a 02/09/2011
3ª Vara Criminal 22/08 a 02/09/2011
Juizado Especial Cível e Criminal 22/08 a 02/09/2011





4. ATIVIDADES EXTRAJUDICIAIS

A Corregedoria-Geral da Justiça, com o objetivo de dar maior atenção 

aos serviços extrajudiciais, idealizou a formação de um núcleo coordenado por 

um juiz que realizasse correições em cada uma das unidades. 

Para viabilizar o projeto, foi solicitado ao Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ autorização para convocação de mais um magistrado, tendo em vista a 

limitação imposta pela Resolução n. 72/2009-CNJ. O magistrado foi convocado 

e  com  o  auxílio  de  técnicos  elaboraram  um  plano  de  trabalho  que  seria 

executado durante o biênio.

O plano de trabalho contemplou as seguintes ações:

Implantação do Sistema Sig-EX – Sistema de Informações Gerenciais 

Extrajudicial; 

Realização  de  Correições  Ordinárias  em  todas  as  serventias 

extrajudiciais instaladas no Estado de Rondônia;

Revisão do Regimento de Custas – Lei n. 301/1990;

Revisão  e  atualização  das  Diretrizes  Extrajudiciais  –  Provimento  n. 

032/2005-CG;

Reestruturação no âmbito  da Corregedoria-Geral  da Justiça,  no que 

tange ao estabelecimento de setor específico e especializado para a realização 

de correições nas serventias extrajudiciais;

Estudo para implantação do selo digital, a ser utilizado pelas serventias 

extrajudiciais quando da prática de atos de sua competência.

3.1 Do Sistema de Informações Gerenciais Extrajudicial – Sig-Ex

A  implantação  do  Sig-Ex  representa  a  instalação  de  ferramenta 

eletrônica que possibilita o gerenciamento remoto das serventias extrajudiciais, 

permitindo  que  o  Tribunal  de  Justiça  verifique,  ao  final  de  cada  dia,  a 

quantidade e a natureza dos atos praticados pelas serventias instaladas, bem 

como a regularidade do recolhimento das custas e controle de selos.



Trata-se de uma ferramenta desenvolvida, inicialmente, no Estado do 

Mato Grosso do Sul, e que foi cedida ao Tribunal de Justiça, via acordo de 

cooperação técnica n. 022/2008-PR. No entanto, considerada a complexidade 

dos  serviços  envolvidos  e  das  peculiaridades  locais,  notadamente  do 

Regimento de Custas, exigiu-se a reconstrução do programa, o que demandou 

dedicação quase que exclusiva de dois Analistas da área de informática por 

aproximadamente 18 (dezoito) meses ininterruptos.

A  entrada  em produção  da  ferramenta  deu-se em agosto  de 2011, 

implantada  por  meio  do  Provimento  n.  011/2012-CG,  inicialmente  para  as 

serventias  de Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais  e  Tabelionato  de  Notas, 

ficando os demais serviços para abril/2012, conforme Provimento n. 020/2012-

CG.

3.2  Das  Correições  Ordinárias  em  todas  as  serventias  extrajudiciais 
instaladas no Estado de Rondônia

Iniciaram-se correições ordinárias em cada um dos 209 (duzentos e 

nove) serviços, distribuídos em 95 (noventa e cinco) unidades instaladas, tendo 

como  finalidade  precípua,  aprimorar  o  atendimento  ao  usuário,  unificar  os 

procedimentos extrajudiciais e fiscalizar o correto recolhimento das custas e 

utilização do selo.

SERVIÇOS 
EXTRAJUDICIAIS 

INSTALADOS
209

Tabelionato 
de Protesto 
de Títulos e 
Documento

s
25

Tabelionato 
de Protesto 
de Títulos e 
Documento

s
25

Registro 
Civil das 
Pessoas 
Jurídicas

22

Registro 
Civil das 
Pessoas 
Jurídicas

22

Registro de 
Títulos e 

Documento
s

22

Registro de 
Títulos e 

Documento
s

22

Tabelionato 
de Notas

58

Tabelionato 
de Notas

58

Registro 
de 

Imóveis
23

Registro 
de 

Imóveis
23

Registro 
Civil das 
Pessoas 
Naturais

58

Registro 
Civil das 
Pessoas 
Naturais

58



A metodologia adotada para a realização das correições/fiscalizações 

incluiu  a  confecção  de  um  manual  (ANEXO  2),  contendo  orientações  e 

checklist, para cada tipo de serviço, tendo como base as normas estabelecidas 

nas  Diretrizes  Gerais  de  Serviços  Notariais  e  Registrais  e  demais  normas 

afetas ao serviço.

As correições não ficaram adstritas à regularidade dos atos praticados, 

mas, também, incluiu a verificação do cumprimento de todas as obrigações 

fiscais, previdenciárias e trabalhistas, bem como a acessibilidade, comodidade, 

segurança,  informatização,  conservação  do  acervo  e  condições  físicas  das 

serventias.

Vale  ressaltar  que  a  meta  estipulada  pela  Corregedoria-Geral  em 

realizar as correições em todas as serventias foi atingida e, com essa atuação, 

foi possível traçar um cenário dos serviços extrajudiciais, permitindo elaborar 

projetos de melhorias da atividade, tais como: 1) reestruturação dos serviços, 

2) criação do benefício de complementação da renda mínima, 3) aumento do 

valor  do  ressarcimento  dos  atos  gratuitos,  4)  publicação  de  editais  de 

proclamas no Diário  de Justiça Eletrônico,  5)  criação de e-mail  institucional 

para celeridade e melhoria de comunicação da Corregedoria-Geral da Justiça 

com as serventias, dentre outros.

Todas as atas foram disponibilizadas para consulta pública no site do 

Tribunal  de Justiça de Rondônia,  conferindo transparência e gerando efeito 

pedagógico a todos os demais serviços.

Como resultado das correições, além das orientações e determinações, 

vários processos administrativos disciplinares foram instaurados. Em virtude do 

não recolhimento de tributos, notadamente do Imposto de Renda, determinou-

se  a  apuração  e  o  recolhimento  de  milhares  de  reais,  expedindo-se 

comunicados à Receita Federal em relação aos responsáveis renitentes. 

Constataram-se,  ainda,  inúmeros  casos  de  cobrança  indevida  de 

emolumentos  e  custas,  determinando-se,  via  de  consequência,  a  imediata 

notificação  do  usuário  e  a  devolução  da  importância  correspondente, 



devidamente  corrigida,  sem  prejuízo  de  abertura  de  procedimento 

administrativo disciplinar.

Para demonstrar o quantitativo dos trabalhos correcionais realizados 

segue Tabela C1, constante do Anexo I, do presente relatório.

Além  dos  trabalhos  de  correição  desenvolvidos  no  biênio,  a 

Corregedoria-Geral  procedeu a 19 (dezenove) inspeções e 5 (cinco) visitas, 

conforme demonstrado na Tabela C2, constantes do Anexo I.

As  correições  foram  realizadas,  separadamente  por  comarcas  e 

modalidades de serviços prestados, iniciando-se pelas serventias de pequeno 

porte e finalizando pelas maiores, com a presença do Corregedor-Geral em 

cada uma delas, ao longo do biênio.

3.3 Da revisão do Regimento de Custas – Lei n. 301/1990

A  Comissão  de  Revisão  da  Tabela  de  Emolumentos  e  Custas  foi 

designada para apresentar proposta de revisão da tabela concernente aos atos 

nos  quais  incidem  a  cobrança  de  emolumentos  e  custas  judiciais  e 

extrajudiciais, especialmente para a sua adequação às regras da Lei Federal n. 

10.169/2000.

O processo foi instruído, inicialmente, com o relatório de avaliação da 

proposta  de  alteração  da  tabela  de  custas  enviada  pela  Associação  dos 

Notários e Registradores de Rondônia - ANOREG, da lavra da Coordenadoria 

das Receitas do FUJU – COREF.

A  Comissão  foi  composta  por  representantes  da  Administração  do 

Poder Judiciário do Estado de Rondônia e de legatários com atribuições nos 

serviços notariais e registrais.

O projeto foi concluído no final do biênio, sua revisão final e submissão 

ao Tribunal Pleno para posterior encaminhamento ao Poder Legislativo foram 



confiados à nova gestão, de modo a viabilizar o início de sua vigência a partir 

de janeiro de 2013.

3.5  AÇÕES  DESENVOLVIDAS  QUE  NÃO  CONSTARAM  DO 
PLANEJAMENTO INICIAL

3.5.1 Complementação de Renda Mínima

No  curso  das  correições,  constatou-se  a  penúria  a  que  estavam 

submetidas à maioria das serventias que prestam serviços de registro civil das 

pessoas  naturais.  Como  reflexo  dessa  situação,  as  condições  físicas  das 

serventias eram precárias, não havia informatização em grande parte delas, e o 

responsável, não raro, auferia renda incompatível com a importância de sua 

função.

A ampliação do acesso ao registro civil das pessoas naturais, a partir 

da gratuidade dos atos praticados por essas serventias, tais como o registro de 

nascimento e óbito, acabou comprometendo as principais fontes de recursos 

desse serviço, criando sérias dificuldades para o seu regular funcionamento.

No caso das serventias extrajudiciais de Rondônia, apesar de a Lei n. 

918/2000  garantir  o  ressarcimento  dos  atos  gratuitos  praticados,  muitas 

unidades não conseguiam auferir renda suficiente para subsistir, ou seja, não 

eram economicamente viáveis.

Como já dito, das 77 (setenta e sete) serventias que devem praticar 

atos de registro civil das pessoas naturais em nosso Estado, 16 (dezesseis) 

delas nunca foram instaladas por falta de interessados, apesar da realização 

de dois  concursos.  Com relação às instaladas,  cerca de 15 (quinze)  foram 

objeto de renúncia, boa parte em decorrência de sua inviabilidade econômica.

A  aludida  situação  causa  transtorno  para  a  população  -  que  se  vê 

privada  de  serviço  essencial  para  o  exercício  da  cidadania  -  e  para  a 

Corregedoria  que  se  obriga  a  prover  o  serviço  com  interinos,  e,  segundo 



imperativo constitucional, deve deflagrar novo concurso em seis meses a partir 

da vacância (art. 236 da CF).

Diante desse cenário,  não era crível  que um bacharel  em direito se 

submete a toda sorte de privações inerentes à vida, em localidades pequenas e 

isoladas do interior, com uma imensa responsabilidade, ganhando tão pouco.

Na  busca  de  um  valor  razoável  para  a  digna  remuneração  do 

delegatário/responsável, sem perder de vista as limitações da fonte de custeio, 

foi fixada o valor da renda mínima em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que sofrerá 

reajustes anuais, pelo IGP-M, a teor do disposto na Resolução n. 005/2011-PR 

e Provimento n. 008/2011-CG.

Não se pode perder de vista que, além desse instrumento de revisão 

da renda, a própria lei que a criou, ressalva o pagamento proporcional quando 

o saldo da arrecadação não for suficiente para o pagamento integral de todos 

os beneficiários (art. 2º, §3º).

Para fazer jus ao recebimento da complementação da renda mínima, o 

oficial deverá atender a alguns requisitos, visando à otimização dos serviços, 

tanto no que diz respeito à segurança dos atos, bem como ao bom atendimento 

ao usuário e ao cumprimento das obrigações legais, a saber:

I  –  requerer,  formalmente,  o  benefício  em  formulário  adotado  pela 

Corregedoria-Geral,  acompanhado  do  pedido  de  ressarcimento  de  atos 

gratuitos e selos isentos e do relatório estatístico mensal até o quinto dia útil do 

mês subsequente;

II - firmar compromisso de informatizar os serviços, com implantação 

de software próprio para lavratura dos atos em até 4 (quatro) meses, contados 

a partir da assinatura do termo;

III – apresentar, mensalmente, relatório estatístico e cópia do livro caixa 

nos moldes definidos pela Receita Federal;

IV – residir e exercer, diariamente, no local designado, a delegação que 

lhe foi outorgada;



V – estar em dia com o recolhimento das custas em favor do Fundo de 

Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento do Poder Judiciário – FUJU.

3.5.2 Majoração de Ressarcimento de Atos Gratuitos

Considerando que as serventias de registro civil das pessoas naturais 

tinham renda média, em geral,  que mal cobriam os custos de manutenção, 

requisitaram-se da Coordenadoria das Receitas do FUJU, estudos acerca da 

viabilidade  de  concessão  de  aumento  real  no  valor  pago  a  título  de 

ressarcimento dos atos gratuitos. 

Não  se  deve  olvidar  que  o  trabalho  empregado  na  escrituração  de 

nascimento e óbito não se encerra no mero registro e confecção da certidão, 

mas, em verdade, constituem apenas uma parte do trabalho, pois a partir daí  

inúmeros controles e comunicações são feitos a diversos órgãos ou entidades 

responsáveis por políticas públicas. 

Em razão do trabalho envolvido nestes atos, restou claro que o valor 

pago a título de ressarcimento para a lavratura do registro e respectiva certidão 

de  nascimento  e  óbito  de  R$19,79,  até  o  mês  de  julho  de  2011,  era 

francamente  insuficiente,  sobretudo  diante  de  tamanha  responsabilidade  do 

delegatário. 

Em detalhado trabalho subscrito  pelo Coordenador das Receitas do 

FUJU, no qual se considerou a programação orçamentária do Fundo com a 

arrecadação dos selos, conclui que, a par da variação mensal de arrecadação, 

seria possível a concessão de aumento real do valor do ressarcimento dos atos 

gratuitos,  relativamente  à  certidão  de  óbito  e  nascimento,  no  montante  de 

95,91% (noventa e cinco vírgula noventa e um por cento), com base nos meses 

de pior arrecadação, garantindo margem de segurança de superávit.

Com lastro no aludido estudo e por uma questão de prudência, o valor 

do ressarcimento foi fixado em R$36,00, a partir de 1º de agosto de 2011, o 



que significou um aumento real  de pouco mais de 80% (oitenta por cento), 

instituído por meio do Provimento n. 010/2011-CG.

3.5.3 Publicação de Editais de Proclamas no Diário de Justiça Eletrônico

No afã de reduzir os custos para o usuário e a burocracia existente nos 

processos de habilitação de casamento, substituiu-se a publicação em jornais 

ordinários  pela  publicação  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  através  do 

Provimento n. 007/2011-CG, a exemplo do que já faziam outros Estados da 

Federação. 

3.5.4 Capacitação de Magistrados, Registradores, Notários e Servidores

Buscando  a  qualificação  permanente  de  magistrados,  registradores, 

notários e servidores, foi programada uma série de eventos. A qualificação foi  

dividida  segundo  o  público  alvo.  Na  primeira,  direcionada  apenas  a  Juízes 

Corregedores Permanentes e à equipe de auxiliares correicionais, ministrada 

pelo Professor João Pedro Lamana Paiva, Notário e Registrador no Rio Grande 

do  Sul  cursam em dois  módulos,  visando  aspectos  básicos  das  serventias 

notariais e registrais e prática correicional.

O primeiro módulo consistiu apenas em aulas teóricas, sendo que o 

segundo módulo foi  dividido entre aulas teóricas e práticas, inclusive com a 

emulação  de  uma correição  nas  serventias  de  Notas  e  na  de  Registro  de 

Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Ji-Paraná. 

Aos delegatários, a Corregedoria-Geral da Justiça em parceria com a 

Associação dos Registradores das Pessoas Naturais - ARPEN/RO realizou o 

Curso de  Documentos cópia  e Grafotécnica,  ministrado pelo  professor  Luiz 

Gabriel  Costa  Passos,  oferecendo  habilidade  na  prática  de  identificar 

documentos e assinaturas contendo falsidade.

Ainda  a  título  de  capacitação,  o  Tribunal  de  Justiça,  por  meio  da 

Corregedoria-Geral em parceria com a ANOREG/RO, realizou o 1° Encontro de 



Notários  e  Registradores  da  Região  Norte,  tendo  recebido  no  auditório  do 

TJ/RO,  notários  registradores  do  Estado  de  Rondônia  e  de  outros,  com a 

presença de renomados palestrantes na área notarial e registral.

3.5.5  Atuação  no  Comitê  Executivo  Nacional  do  Fórum  de  Assuntos 
Fundiários

Como um dos integrantes da Amazônia Legal, o Estado de Rondônia 

foi chamado a participar do Comitê Executivo Nacional do Fórum de Assuntos 

Fundiários,  criado  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  recebeu  o 

pseudônimo de GC-9, em referência ao número de Estados que o compõe. 

Em  reconhecimento  a  organização  de  seus  serviços  extrajudiciais, 

Rondônia passou a integrar, também, uma subcomissão criada pelo CNJ, para 

a confecção do Código de Normas do serviço de Registro de Imóveis a ser 

adotado  pelas  Corregedorias-Gerais  dos  Tribunais  de  Justiça  da  Amazônia 

Legal.  Aludida  subcomissão,  composta  por  apenas  3  (três)  magistrados 

estaduais e 2 (dois) técnicos, contou com a participação de 1 (um) magistrado 

e 1 (um) técnico de Rondônia.

3.5.6 Procedimento para Processamento de Delegatários

A ausência de norma legal ou administrativa regulando o procedimento 

para  processamento  de  delegatários  faltosos  era  motivo  de  claudicância 

jurisprudencial, insegurança de corregedores e da própria Corte, que, não raro, 

anulavam  processos  em  virtude  de  nulidades  reconhecidas.  Até  mesmo  a 

competência  para  instauração  de  procedimento  e  aplicação  da  sanção  era 

motivo de discussão, situação que redundou em inúmeros decretos de nulidade 

do feito por incompetência do juízo.

Buscando, por fim, a esse vácuo normativo, a Corregedoria-Geral da 

Justiça junto com a Presidência do Tribunal de Justiça editaram em Provimento 

Conjunto  n.  002/2011-PR/CG,  disciplinando  em  moderno  e  célere 



procedimento,  o  rito,  a  competência  e as  sanções a que estão sujeitos  os 

delegatários que cometerem infrações administrativas.

3.5.7 Reestruturação dos Serviços Extrajudiciais

Buscando  definir  critérios  objetivos  para  reorganizar  os  serviços 

previstos no art. 5º da Lei Federal n. 8.935/94, por meio de desmembramento 

ou de desdobramento, modificar áreas territoriais, alterar as atribuições das já 

existentes pela anexação ou acumulação, desanexação ou desacumulação, ou 

mesmo extingui-los, em razão de conveniência de ordem funcional e interesse 

público, foi apresentado no Tribunal Pleno projeto de Resolução decorrente de 

cuidadoso estudo, lastreado no quantitativo populacional, distância da sede dos 

serviços e viabilidade econômica das serventias, bem como nas constatações 

em correições/inspeções realizadas nas serventias extrajudiciais instaladas no 

Estado.

Para a definição desses critérios, levou-se em consideração o equilíbrio 

econômico dos serviços, ponderando sua natureza e rentabilidade, bem como 

a população e a distância entre as localidades. 

Foram  observadas,  também,  na  elaboração  do  estudo,  as  regras 

estabelecidas no Código de Organização Judiciária, na Resolução n. 80, do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, atinentes aos serviços extrajudiciais, bem 

como  às  boas  técnicas  recomendadas  na  melhor  doutrina  que  tratava  da 

matéria em comento.

A  definição  de  regras  claras  e  objetivas  buscou  propiciar  agilidade, 

segurança  e  transparência  aos  processos  que  tratam  da  organização  dos 

serviços  extrajudiciais,  seja  pela  criação,  extinção,  acumulação, 

desacumulação, anexação, desanexação e modificação de áreas territoriais.

A Resolução foi acolhida por unanimidade dos integrantes do Tribunal 

Pleno, materializando-se na Resolução n. 007/2011-PR.



A  citada  resolução  orientou  estudo  de  modificação  dos  serviços 

extrajudiciais,  sendo  que,  no  biênio,  várias  serventias  inviáveis 

economicamente foram extintas, e as demais modificações ficaram pendentes 

de apreciação tendo em vista a mudança de posicionamento pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADI n. 2.415.

3.5.8  Concurso  Público  para  Ingresso  e  Remoção  de  Notários  e 
Registradores

Foram instaurados dois processo tendentes à realização do concurso, 

o  primeiro  nomeando  a  comissão  (n.  00047.430-41.2011)  e  o  segundo 

buscando  à  contratação  de  uma  instituição  que  pudesse  realizá-la  (n. 

00037.206-44.2011).

Plano de Trabalho – checlist 



4. Dados Estatísticos (entram as metas e os dados estatísticos):

Os  dados  estatísticos  são  informações  de  grande  relevância  que 

proporcionam diversas utilidades nos resultados tabulados, dependendo, única 

e  exclusivamente,  da  intenção  dos  gestores  e  leitores  da  informação.  Eles 

contribuem na instrução de estudos para a solução de diversas questões.

Dados Estatísticos (Gráficos em pasta separada):

Os procedimentos das varas e os atos dos magistrados são totalizados 

com base nos relatórios estatísticos mensais enviados à Corregedoria-Geral da 

Justiça, para acompanhamento das unidades jurisdicionais. No quadro abaixo 

há  a  indicação  de  toda  a  tramitação  de  processos  e  total  de  sentenças, 

decisões, conciliações e audiências realizadas.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram os procedimentos, do ano de 2010, 

dos Juízos de 3ª Entrância – Porto Velho e Ji-Paraná.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram os procedimentos, do ano de 2011, 

dos Juízos de 3ª Entrância – Porto Velho e Ji-Paraná.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram a judicância, do ano de 2010, dos 

Juízos de 3ª Entrância – Porto Velho e Ji-Paraná.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram a judicância, do ano de 2011, dos 

Juízos de 3ª Entrância – Porto Velho e Ji-Paraná.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram os procedimentos, do ano de 2010, 

dos Juízos de 2ª Entrância.



Os quadros e gráficos abaixo demonstram os procedimentos, do ano de 2011, 

dos Juízos de 2ª Entrância.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram a judicância, do ano de 2010, dos 

Juízos de 2ª Entrância.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram a judicância , do ano de 2011, dos 

Juízos de 2ª Entrância.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram os procedimentos, do ano de 2010, 

dos Juízos de 1ª Entrância.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram os procedimentos, do ano de 2011, 

dos Juízos de 1ª Entrância.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram a judicância, do ano de 2010, dos 

Juízos de 1ª Entrância.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram a judicância, do ano de 2011, dos 

Juízos de 1ª Entrância.

O quadro a seguir revela os atendimentos  realizados nas Operações 

Justiça Rápida no Estado de Rondônia  e demonstra um significativo de atos 

praticados e documentos expedidos no Biênio 2010/2011.

A Semana Nacional da Conciliação foi um marco para a Justiça. Em 

Rondônia,  foram  inúmeros  acordos  homologados,  decisões,  audiências  e 

outros  atos  praticados.  O  quadro  abaixo  demonstra  a  totalidade  das 

realizações.

Apesar de não oficializado pelo CNJ, o projeto de Resgate Social do 

Apenado em Rondônia – Mutirão em Execução Penal – Projeto RESSOAR, já 



faz  parte  do  calendário  anual  do  Tribunal  de  Justiça,  onde  são  praticados 

vários atos, conforme demonstra os quadros do Biênio 2010/2011.



6 Resultado das Metas do CNJ

O Poder Judiciário, buscando uma equiparação entre os tribunais brasileiros, 

definiu metas de nivelamento no 2º Encontro Nacional do Judiciário em 2009. 

O principal  destaque foi  dado à  Meta  2,  que determinou aos tribunais  que 

identificassem  e  julgassem  os  processos  mais  antigos,  distribuídos  aos 

magistrados até 31/12/2005.  Em razão disso,  o  Poder  Judiciário  iniciou  um 

alinhamento com o direito constitucional que estabelece a duração razoável do 

processo na Justiça.

Foram definidas, também, outras metas importantes para organizar o 

trabalho nas varas de Justiça,  informatizar  o  Judiciário  e  proporcionar  mais 

transparência à sociedade. 

   

No 3º Encontro Nacional do Judiciário em 2010, foram definidas novas 

metas para o ano seguinte. A agilidade e eficiência da Justiça permanecem em 

destaque, os desafios traçados foram ainda maiores. A Meta 2, por exemplo, 

passou a abranger o ano de 2006, ou seja, os tribunais deveriam julgar todos 

os processos distribuídos até 31/12/2006. 

A  Meta  1  estabeleceu  que  fosse  julgada quantidade  igual  à  de 

processos de conhecimento distribuídos em 2010 e parcela do estoque, com 

acompanhamento  mensal,  ou  seja,  o  magistrado  igualar  o  que  entrou  na 

Justiça com o que foi julgado, julgando, ainda, uma parcela de estoque. 

A Meta 3 foi considerada a mais ousada pelo Judiciário: reduzir a pelo 

menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento ou de execução e 

20% do acervo de execuções fiscais. A medida visou contribuir para a solução 

de um dos maiores gargalos da Justiça brasileira: o julgamento de 25 milhões 

de processos de execução fiscal que, atualmente, tramitam nos órgãos judiciais 

do país. 



PAPEL DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

O Conselho Nacional  de Justiça,  como órgão de controle da justiça 

brasileira,  todos  os  anos,  implanta  várias  metas  a  serem cumpridas.  A 

Corregedoria-Geral da Justiça é a unidade competente para levantamento das 

informações referente ao 1º Grau, sendo, atualmente, realizada pelo serviço de 

informática deste departamento. 

Algumas dessas metas têm o seu acompanhamento mensal:

Meta 2 – 2009

Julgar  todos  os  processos  distribuídos  na  instância  jurisdicional  até 

31/12/2005.

Processos Suspensos Julgados Pendentes
3.192 1.988 545 659

Meta 2 -2010
Julgar  todos  os  processos  de  conhecimento  distribuídos  na  instância 

jurisdicional até 31/12/2006.

Processos Suspensos Julgados Pendentes
1.145 646 244 255

Meta 3 – 2010
Reduzir,  em pelo  menos,  10% o acervo  dos processos na  fase de 

cumprimento ou de execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais.

Execução Não Fiscal

Mês Quantidade  de 

processos  que 

entraram na meta

Quantidade  de 

Processos  que 

saíram da meta
Janeiro 256 152



Fevereiro 344 210
Março 279 138
Abril 214 233
Maio 200 404
Junho 217 252
Julho 292 219
Agosto 241 282
Setembro 228 188
Outubro 183 201
Novembro 376 383
Dezembro 223 278

Execução Fiscal

Mês Quantidade de processos 

que entraram na meta

Quantidade de Processos 

que saíram da meta
Janeiro 641 563
Fevereiro 879 1.011
Março 888 839
Abril 711 716
Maio 736 1.040
Junho 570 747
Julho 725 839
Agosto 504 847
Setembro 439 853
Outubro 495 778
Novembro 775 931
Dezembro 479 761

Meta 3 - 2011
Julgar  a quantidade igual  à  de processos de conhecimento distribuídos em 

2011 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal.

Processos não criminais

Mês Quantidade  de 

processos  que 

entraram na meta

Quantidade  de 

Processos  que 

saíram da meta
Janeiro 6.346 5.121
Fevereiro 7.747 7.069
Março 9.277 7.031
Abril 7.104 5.506
Maio 8.936 7.440
Junho 8.166 7.984
Julho 8.256 6.388



Agosto 10.784 7.253
Setembro 6.718 5.152
Outubro 7.658 7.698
Novembro 7.459 7.459
Dezembro 7.352 5.524

Processos criminais 

Mês Quantidade  de 

processos  que 

entraram na meta

Quantidade  de 

Processos  que 

saíram da meta
Janeiro 971 584
Fevereiro 938 751
Março 1.608 649
Abril 967 744
Maio 1.050 616
Junho 1.019 668
Julho 979 803
Agosto 1.016 1.042
Setembro 931 795
Outubro 1.225 879
Novembro 964 837
Dezembro 734 616

7 ESTRATÉGIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - ENASP

A ENASP foi criada, em 22 de fevereiro de 2010, por ato conjunto do 

Ministro da Justiça, do Presidente do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e do 

Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Tem por objetivo planejar e 

implementar  a  coordenação  de  ações  e  metas  nas  áreas  de  justiça  e 

segurança pública, em âmbito nacional, que exijam a atuação articulada destes 

órgãos.

Em 2011, as ações da ENASP foram voltadas para agilizar  e  obter 

maior  efetividade  na  apuração,  denúncia  e  julgamento  nos  crimes  de 

homicídios; erradicar as carceragens nas delegacias de polícia; criar o cadastro 

nacional de mandados de prisão e alvarás de soltura.

7.1 Metas da ENASP



A ação proposta pelo CNMP no âmbito da ENASP tem o objetivo de 

agilizar  a  investigação e  o  julgamento  dos  crimes de homicídio.  Para  isso, 

foram fixadas quatro metas:

1 – Eliminação da subnotificação nos crimes de homicídio, de modo 

que a toda a morte violenta ou suspeita corresponda um inquérito;

2  –  Concluir,  com  lavratura  de  relatório,  todos  os  inquéritos  e 

procedimentos  investigatórios  criminais  instaurados  até  31/12/2007,  em 

decorrência de homicídios dolosos.

3 – Alcançar a fase de pronúncia em todas as ações penais por crime 

de homicídio, ajuizadas até 31/12/2008.

4 – Julgar as ações penais relativas a homicídio doloso distribuídas até 

31/12/2007.

Esta Corregedoria está acompanhamento, mensalmente, a Meta 4.

Inicial Suspenso Inicial Julgados Suspenso Atual
2.231 1.203 181 266

Meta 2 de 2011 - Gravações audiovisual de audiência

Para atender à Meta 2 de 2011 do CNJ, que é implantar sistema de 

registro de audiovisual de audiências em pelo menos uma unidade judiciária de 

primeiro grau em cada Tribunal, foi previsto um módulo de integração com os 

sistemas  atuais  SAPTJRO  e  PROJUDI,  sendo  que  a  efetiva  utilização  do 

sistema  está  prevista  para  o  segundo  semestre  de  2012,  tanto  na  Capital 

quanto no interior.

8 PROMOÇÃO E REMOÇÃO DE MAGISTRADOS

Durante  o  biênio,  promoções  e  remoções  de  magistrados  foram 

realizadas, sendo que a Corregedoria-Geral da Justiça teve como fundamento 

a Resolução n. 106/2010, do Conselho Nacional de Justiça, bem como utilizou 



dados  constantes  nos  assentos  funcionais  dos  magistrados  e  relatórios 

estatísticos arquivados na Corregedoria. 

Por  meio  da  Resolução  n.  106/2010,  analisa-se  os  critérios  para  a 

promoção  por  merecimento  e  ou  antiguidade  do  magistrado.   Para  tanto, 

considera-se a produtividade do juiz  num período determinado, que pode ser 

de 24 (candidato único) ou 60 (vários candidatos) meses de efetivo exercício. 

Quanto ao volume de produção, é apurado o resultado do trabalho executado 

pelo magistrado em termos de quantidade de atos (sentenças, conciliações, 

decisões  e  audiências  realizadas).  Utiliza-se,  também,  a  contabilização  do 

prazo  médio  (duração  de  processo,  prolação  de  sentenças  e  audiências 

realizadas), além dos magistrados serem comparados com outros que atuam 

em unidade de igual competência (cível, criminal e juizados), verificando-se a 

quantidade, a média, mediana e o desvio padrão dos atos.

A celeridade processual é aferida pelo tempo de duração do processo 

desde a primeira distribuição até a primeira sentença, bem como da primeira 

sentença até o primeiro arquivamento. 

Com a publicação do Edital, a Corregedoria coleta o acervo processual, 

que se refere ao último período em que o magistrado estava em atividade no 

juízo. O fluxo processual é a soma dos processos no período de atuação do 

magistrado  na  unidade  jurisdicional  ou  de  sua  titularidade,  não  sendo 

computados  os  processos  de  incidentes  processuais,  precatórias  e 

administrativos. 

A  Corregedoria-Geral  segue,  detalhadamente,  todo  o  trâmite 

determinado pela Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça.



8.1 MAGISTRADOS PROMOVIDOS E REMOVIDOS DURANTE O BIÊNIO.

Quatro magistrados tiveram acesso ao Tribunal de Justiça e foram promovidos a 

Desembargadores:

Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno

Desembargador Alexandre Miguel

Desembargador Raduan Miguel Filho

Desembargador Daniel Lagos

No decorrer da administração, houve 27 promoções e 15 remoções de Juízes 

para as diversas comarcas (1ª Entrância -10 2ª Entrância – 17 e 3 ª Entrância 

15:

Juiz  Acir  Teixeira  Grécia  promovido  para  a  comarca  de  Porto  Velho  –  3ª 

Entrância

Juiz Adriano Lima Toldo removido para a Vara Única da comarca de Presidente 

Médici – 1ª Entrância.

Juiz Aldemir de Oliveira – removido para a 3ª Vara de Família da comarca de 

Porto Velho

Juiz Alex Balmant promovido para Vara Única da comarca de São Miguel do 

Guaporé – 1ª Entrância. Removido para a Vara Única de Machadinho D’Oeste 

– 1ª Entrância.

Juíza Anita Magdelaine Perez Belem promovida para o Juizado Especial Cível 

e Criminal da comarca de Cacoal – 2ª Entrância.

Juiz Arlen José Silva de Souza promovido para a comarca de Porto Velho – 3ª 

Entrância.

Juiz Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos promovido a Vara Única da comarca 

de Nova Brasilândia D’Oeste – 1ª Entrância.

Juiz Carlos Augusto Teles Negreiros promovido para Vara da Auditoria Militar 

da comarca de Porto Velho – 3ª Entrância.

Juiz Carlos Roberto Rosa Burck promovido para a 1ª Vara Criminal da comarca 

de Cacoal – 2ª Entrância.



Juíza Cláudia Vieira Maciel de Sousa promovida para a Vara Única da comarca 

de São Francisco do Guaporé – 1ª Entrância.

Juíza Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes promovida para a Vara única 

da comarca de Costa Marques – 1ª Entrância.

Juiz  Eli  da Costa Junior promovido para a Vara Única da comarca de Alta 

Floresta D’Oeste –1ª Entrância.

Juíza Elisângela Nogueira promovida para a 1ª Vara Genérica da comarca de 

Cerejeiras – 2ª Entrância.

Juiz  Elson  Pereira  de  Oliveira  Bastos  promovido  para  a  3ª  Vara  Cível  da 

comarca de Cacoal – 2ª Entrância.

Juíza Emy Karla Yamamoto Roque removida para a 1ª Vara Cível da comarca 

de Cacoal – 2ª Entrância.

Juíza Euma Mendonça Tourinho promovida para a comarca de Porto Velho – 

3ª Entrância.

Juiz Franklin Vieira dos Santos promovido para a 3ª Vara Criminal da comarca 

de Porto Velho – 3ª Entrância.

Juíza Inês Moreira da Costa removida para a 1ª Vara da Fazenda Pública da 

comarca de Porto Velho – 3ª Entrância.

Juiz Ivens dos Reis Fernandes promovido para a 2ª Vara Criminal da comarca 

de Cacoal – 2ª Entrância.

Juiz João Valério Silva Neto promovido para a Vara Única da comarca de São 

Miguel do Guaporé – 1ª Entrância.

Juiz Johnny Gustavo Clemes promovido para a Vara do Juizado da Fazenda 

Pública da comarca de Porto Velho – 3ª Entrância.

Juiz José Augusto Alves Martins removido para a 3ª Vara Cível da comarca de 

Ariquemes – 2ª Entrância.

Juiz José Gonçalves da Silva Filho removido para a 2ª Vara do Tribunal do Júri 

da comarca de Porto Velho – 3ª Entrância.

Juíza Juliana Couto Matheus promovida para a 2ª Vara Criminal da comarca de 

Ariquemes – 2ª Entrância.

Juíza Karina Miguel Sobral promovida para a 1ª Vara Cível  da comarca de 

Guajará-Mirim – 2ª Entrância.

Juíza Keila  Alessandra Roeder Rocha de Almeida promovida para a 2ª Vara 

Cível da comarca de Pimenta Bueno – 2ª Entrância.



Juiz  Leonardo  Leite  Mattos  e  Souza  promovido  para  a  1ª  Vara  Cível  da 

comarca de Rolim de Moura – 2ª Entrância.

Juiz Leonel Pereira da Rocha promovido para a 2ª Vara Cível da comarca de 

Pimenta  Bueno –  2ª  Entrância  -,  optado  pela  permanência  na  comarca  de 

Espigão D’Oeste.

Juíza Liliane Pegoraro Bilharva removida para a 2ª Vara Criminal da comarca 

de Vilhena – 2ª Entrância. 

Juiz Luís Marcelo Batista da Silva promovido para a Vara Única da comarca de 

Buritis – 1ª Entrância.

Juíza  Márcia  Regina  Gomes  Serafim  removida  para  a  Vara  Criminal  da 

comarca de Colorado do Oeste – 2ª Entrância.

Juiz Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira removido para a Vara Única da 

comarca de Alvorada D’Oeste – 1ª Entrância.

Juiz Mário José Milani e Silva removido para a 4ª Vara Cível da comarca de 

Cacoal – 2ª Entrância.

Juiz Paulo José do Nascimento Fabrício promovido para a 2ª Vara Cível da 

comarca de Guajará-Mirim – 2ª Entrância.

Juiz Renato Bonifácio de Melo Dias promovido para a comarca de Porto Velho 

– 3ª Entrância.

Juiz  Rinaldo  Forti  Silva  removido para  a  1ª  Vara  do Juizado da Infância  e 

Juventude da comarca de Porto Velho – 3ª Entrância. 

Juíza Roberta Cristina Garcia Macedo promovida para a 2ª Vara Genérica da 

comarca de Cerejeiras – 2ª Entrância.

Juíza Sandra Aparecida Silvestre  de Frias Torres removida para a Vara de 

Execuções Penais da comarca de Porto Velho – 3ª Entrância.

Juíza Silvana Maria de Freitas promovida para a comarca de Porto Velho – 3ª 

Entrância.

Juiz Sérgio William Domingues Teixeira removido para a Vara de Execuções 

de Penas e Medidas Alternativas da comarca de Porto Velho – 3ª Entrância.

Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza removida para a 8ª Vara 

Cível da comarca de Porto Velho – 3ª Entrância.  


