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A Corregedoria Geral da Jus!ça, é o órgão maior de disciplina, fiscalização, controle e orienta-

ção administra!va dos serviços judiciais de primeiro grau e extrajudiciais, com jurisdição em 

todo o Estado.

Uma das funções da Corregedoria é evitar que ocorram problemas no serviço público prestado 

pelo poder Judiciário e serven!as extrajudiciais, orientando as varas, Comarcas e Cartórios no 

desenvolvimento de suas a!vidades diárias.

Importante destacar que a Corregedoria Geral da Jus!ça atua muito mais no sen!do de orientar 

e prevenir falhas do que punir juízes, servidores e tabeliães, uma vez que a prevenção é menos 

prejudicial do que a punição.

Nesse passo, a Corregedoria Geral da Jus!ça do Estado de Rondônia propôs em seu Plano de 

Gestão de biênio 2012/2013, após iden!ficar as demandas ávidas por mudança e inovação, 

metas, obje!vos, programas e projetos para melhorar a qualidade de serviços prestados à co-

munidade bem como a eficiência e efe!vidade destes. 

Este relatório sinte!za as principais ações desenvolvidas por este Órgão nos dois úl!mos anos, 

visando demonstrar os resultados ob!dos por meio de uma gestão transparente e dirigida para 

o aperfeiçoamento e a melhoria da qualidade dos serviços judiciários. 

A P R E S E N T A Ç Ã O





Cabe à Corregedoria Geral da Jus!ça contribuir para que o Poder Judiciário acompanhe a evo-

lução das relações sociais, com a qualificação dos recursos humanos e modernização das ferra-

mentas postas à disposição da solução dos conflitos.

Assim, ela deve ser compreendida não só como o órgão censório dos magistrados, mas também 

como a “embaixada” do primeiro grau junto à administração do judiciário, contribuindo para 

que os pleitos e necessidades sejam conhecidos e priorizados.

De fato, sua finalidade precípua é buscar con&nua e ininterruptamente junto à administração 

os recursos estruturais e 'sicos para a melhoria das unidades, serviços e ro!nas de servidores 

e juízes para o aperfeiçoamento do atendimento ao jurisdicionado.

Logo, deve estar sintonizada com os anseios da sociedade, assim como de seus órgãos e ins-

!tuições organizadas, tudo em harmonia com os demais poderes no sen!do de proporcionar 

soluções para a melhoria do aparato judicial necessário à solução dos conflitos para a!ngir a 

paz social, escopo do estado juiz.

M E N S A G E M  D O

C O R R E G E D O R " G E R A L  D A  J U S T I Ç A



Mas não é só, pois os anseios sociais devem ser confrontados com os diferentes !pos de deman-

das recebidas diariamente em suas unidades, cer!ficando-se quais os aumentos significa!vos, 

cotejando-os com os contextos sociais, polí!cos e econômicos de cada momento, detectando-

se quais as demandas realmente significa!vas e quais aquelas apenas sazonais.

Registre-se que é sobremodo importante esta análise, não raras vezes subes!mada, pois quanto 

mais profunda e criteriosa, mais efe!vidade e economia serão ob!das, sobretudo para orientar 

os inves!mentos e a polí!ca administra!va do judiciário, suas normas, regulamentos e propos-

tas orçamentárias.

Não há se olvidar que a Jus!ça Estadual no país é detentora de mais de 80% dos processos exis-

tentes no foro brasileiro e recebe mais de um terço dos processos de competência da jus!ça 

federal, porém não possui um orçamento compa&vel com seus números. Apesar de a Jus!ça 

federal ter aumentado suas unidades não conseguiu reduzir os processos de competência de-

legada.  

De fato, estudo do Departamento de Pesquisas Judiciárias, do Conselho Nacional de Jus!ça 

(DPJ/CNJ) revela que o Judiciário Estadual responsabilizou-se pela tramitação de 27% dos 7,4 

milhões de processos da Jus!ça Federal, o que significou um acréscimo de quase 2 milhões de 

ações à Jus!ça dos estados.

De acordo com o estudo, em 2011 foram distribuídas 302,6 mil novas ações federais à Jus!ça 

comum, o que representa 13% dos cerca de 2,4 milhões dos processos de competência federal 

distribuídos no ano. Já o estoque de processos de competência federal em tramitação nos tri-

bunais estaduais subiu de 23% para 27%.

Os percentuais consideram os dados informados pelo Judiciário de 24 estados. E, apesar do 

crescimento de 6% ao ano de Varas Federais, não houve redução no quan!ta!vo de processos 

em tramitação na Jus!ça estadual, afirma a própria diretora do Departamento de Pesquisas 

Judiciárias, do CNJ. 

Com efeito, de 2009 para 2011, a quan!dade de Varas Federais aumentou de 743 para 834. O 

estudo revela que em 2011 a Jus!ça dos estados julgou 11% dos processos federais. A Jus!ça 



Estadual solucionou 73% do volume de processos distribuídos nas varas estaduais e a Jus!ça 

estadual tem aumentado a produ!vidade de forma mais significa!va que as varas federais.   

Segue-se que é essencial que a CG dos tribunais estaduais centralize todos os dados dos dife-

rentes !pos de conflitos que aportam no judiciário, compilando todos os números, separando 

os diversos temas das diferentes demandas e as soluções dadas pelos magistrados em cada 

unidade para poder propor à direção de cada tribunal a melhoria do sistema. 

Sobressai-se, destarte, a necessidade de con&nuo inves!mento em tecnologia da informação 

TI, com a aquisição de modernos equipamentos de informá!ca, assim como de programas – 

so+ers - que atendam tais necessidades, sem descurar do mais importante, ou seja, inves!men-

tos em recursos humanos, com técnicos e especialistas em esta&s!ca e cursos de capacitação.

Deveras, é fundamental também o inves!mento em recursos humanos, pois para gerenciar 

todo esse sistema, planos de carreira, avaliar a necessidade de novas unidades, contratar e 

treinar servidores, elaborar estratégias, planos operacionais, capacitação, saúde e segurança 

no ambiente, selecionar e integrar novos magistrados e servidores, a Corregedoria não pode 

olvidar o elemento humano.

Pode-se concluir, diante de tantas variáveis e circunstâncias a observar, que hoje é exigido da CG 

um grau de excelência compa&vel com sua importância dentro do sistema judiciário, impondo-

se, destarte, seja sensibilizada cada administração sobre a necessidade de que a sociedade só 

será bem atendida se houver um comprome!mento com os pleitos elencados pelo Corregedor, 

pres!giando assim o interesse público.

Nesse espírito, portanto, é que a Corregedoria Geral deste século XXI deve ser compreendida. 

E, dentro deste biênio (2012/2013), o obje!vo de todos servidores e magistrados da Corre-

gedoria foram estes, daí porque agradeço a colaboração de todos – desembargadores, juízes, 

servidores.

Respeitosamente,

MIGUEL MONICO NETO



Missão

Assegurar à sociedade a efe!va prestação jurisdicional, por meio do controle, orientação e 

fiscalização dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais.

Visão

Ser reconhecido pela sociedade como órgão acessível, é!co e eficiente na realização de suas 

a!vidades.

Atributos de Valor para a Sociedade:

• É!ca

• Comprome!mento

• Inovação

• Celeridade

• Publicidade

• Respeito

• Responsabilidade ins!tucional, social e ambiental.

M A P A  E S T R A T É G I C O
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VALORES DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJRO

É!ca

Atuar com respeito à moralidade, ressaltando a honradez, a integridade, a imparcialidade e a 

probidade em todas as ações.

Compromen!mento

Desenvolver as ações de forma eficaz, com a apresentação de soluções, aliadas ao empenho, 

inicia!va e cria!vidade, promovendo o sen!mento de auto responsabilidade nos servidores e 

magistrados para a!ngimento dos obje!vos organizacionais.

Inovação

Buscar incessantemente a melhoraria consciente e intencional dos serviços prestados, por 

meio do desenvolvimento de novos métodos e processos, visando à modernização das ações 

desenvolvidas.

Celeridade

Promover agilidade no atendimento das demandas, possibilitando uma jus!ça eficiente, eficaz 

e efe!va dos direitos e da cidadania.

Publicidade

Difundir publicamente as a!vidades, produtos e serviços ofertados, visando dar transparência 

às ações desenvolvidas.

Respeito

Tratar a todos com grande atenção, deferência, consideração e reverência em todas as ações e 

relações, como valor diferencial para a qualidade dos serviços prestados.

Responsabilidade Ins!tucional, Social e Ambiental

Valorizar e garan!r a integração das dimensões ins!tucional, social e ambiental em sua estraté-

gia, polí!cas e procedimentos, obje!vando a melhoria das prá!cas para atender às necessida-

des da sociedade.
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7.1 Organograma 





A Corregedoria Geral da Jus!ça é órgão de fiscalização disciplinar, controle e orientação dos 

serviços judiciários, notariais e de registro, com jurisdição em todo o Estado de Rondônia, cujas 

atribuições são exercidas por um Desembargador, denominado Corregedor Geral da Jus!ça, 

ao qual são subordinados todos os órgãos de primeiro grau do Poder Judiciário, bem como os 

servidores pertencentes ao quadro da Corregedoria.

Dentre as diversas atribuições da Corregedoria estão as de realizar correições, ordinárias e ex-

traordinárias, e inspeções junto aos serviços judiciais e extrajudiciais nas comarcas do Estado 

para que possa efe!vamente verificar se magistrados e servidores estão oferecendo serviço de 

excelência à comunidade.

A Corregedoria também se destaca por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, 

buscando reintegrar a criança e o adolescente à família de origem ou sua inclusão em família 

externa, a adoção de criança e adolescentes em acolhimento familiar ou ins!tucional, assim 

como julgar os processos de habilitação em caso de adoção internacional.

S O B R E  A  C O R R E G E D O R I A
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  Metas para o biênio 2012/2013:

1. Reestruturar quadro organizacional;

2. Implantação do SIG-Ex em todas as Secretarias Extrajudiciais;

3. Realização de Concurso Público para preenchimento das vagas existentes nas Serven!as Ex-

trajudiciais;

4. Revisar Diretrizes Extrajudiciais;

5. Apresentar Projeto de criação de serven!as para aprovação e encaminhamento ao Pleno;

6. Desenvolver e implantar selo digital;

7. Apresentar projeto de revisão do regimento de custas extrajudiciais;

8. Realização de correições ordinárias;

9. Realização de cursos na área notarial e registral para juízes, servidores, notários e registra-

dores;

10. Realizar 2º Encontro dos Notários e Registradores da Região Norte;

11. Criar na sala cofre de armazenamento de atos registrais e notariais.

12. Concurso Juízes, Servidores e Estagiários

13. Mural dos Ex-Corregedores

14. Viagens correcionais no interior 

15. Projeto de Eficiência da VEP

16. Restruturação da VEPE/VEPEMA

17. Restruturação Colégio Recursal

  Reestruturação da Corregedoria-Geral da Jus!ça

Com a atuação do Conselho Nacional de Jus!ça, bem como as leis emanadas e reformadas pelo 

Poder Legisla!vo, verificou-se a necessidade no TJRO de maior e efe!va atuação desta Correge-

doria responsável pela inspeção, fiscalização, disciplina e orientação administra!va as Comarcas 

do Estado, além da incumbência de correção permanente dos serviços judiciários de primeira 

instância, também surgiu a necessidade de alocar pessoas por competência para execução das 

a!vidades, o quê irá refle!r significa!vamente em seu funcionamento e aperfeiçoamento.

Demandas supervenientes determinadas por Leis, o bom relacionamento, bem como, a iden!-

dade de obje!vos verificados entre a Presidência e a Corregedoria Geral da Jus!ça, possibilitou 

a propositura de um plano de reestruturação administra!va e organizacional desta unidade. 

A transparência e o acesso crescente de informações ao cidadão, a quem se dirige a prestação 

jurisdicional, possibilitaram um aumento da demanda a exigir con&nua atuação da Corregedo-

ria na sua função orientadora e fiscalizadora, nas áreas judiciais e extrajudiciais.

Para tanto, fez-se necessária à reestruturação não só da sua estrutura organizacional como 

'sica e de pessoal. 



27Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia

  Corregedoria-Geral da Jus!ça elabora Plano de Gestão

A proposta do referido projeto não se baseia em estudos de demandas anteriores versus de-

manda atual e sim com base na atual situação em que se encontra a CGJ, onde se verificou uma 

gama de a!vidades desempenhadas pelos servidores e unidades que a compõe que superam 

bem como exigem uma estrutura maior de diversos recursos, dentre eles pessoal, equipamento 

e estrutura organizacional, buscando a divisão de trabalhos de forma estruturada para melhor 

desempenho das funções, hoje sendo desenvolvidas de forma acumula!va, sem especialização 

que elas requerem. Assim, propõe-se reestruturação da Corregedoria Geral.

A Corregedoria-Geral da Jus!ça (CGJ) elaborou o Plano de Gestão com a par!cipação do corre-

gedor, juízes e todos os servidores da CGJ, sob a orientação da Coordenadoria de Planejamento 

do TJRO. A oficina ocorreu durante todo o dia, na capital. 

Foram colhidas informações com servidores e magistrados, que ajudaram a formular obje!vos 

e projetos para organização das ações em um plano que norteie as a!vidades da Corregedoria. 

A metodologia u!lizada é semelhante à aplicada na elaboração do Plano Estratégico do Poder 

Judiciário (2010-2018). 

Segundo o desembargador Miguel Monico, o obje!vo da ação foi buscar o aperfeiçoamento e 

a excelência no atendimento ao jurisdicionado, que é meta do Poder Judiciário de Rondônia: 

“Par!cipação democrá!ca para a construção de um plano atento às necessidades da sociedade 

e de acordo com as possibilidades da Jus!ça”. 
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  Comarca Buri!s amplia atendimento com elevação de entrância 

No dia 11/12/2013, a comarca de Buri!s foi elevada à segunda entrância, por ato do presiden-

te do Tribunal de Jus!ça do Estado de Rondônia, desembargador Roosevelt Queiroz Costa, e 

do corregedor-geral, desembargador Miguel Mônico Neto, na presença de autoridades locais, 

servidores e magistrados. Com a criação da 2ª Vara será ampliado o atendimento às pessoas de 

Buri!s e Campo Novo de Rondônia.

O ato do Judiciário é para acompanhar o índice de crescimento da região. Na década de 90, 

Buri!s foi o município brasileiro que mais cresceu (29,09%). Hoje, com cerca de 50 mil pessoas, 

suas demandas mais simples, desde o registro de nascimento feito num cartório extrajudicial, 

até grandes li&gios comerciais, passam pela a!vidade jurisdicional da comarca.

Ampliação

A elevação altera o Código de Organização Judiciária do Estado (COJE), em decorrência da Lei 

Estadual complementar 740/2013. A jurisdição de Buri!s se junta a mais 12 comarcas de 2ª 
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  Servidores Empossados

O Tribunal de Jus!ça de Rondônia deu posse aos candidatos aprovados e convocados do úl!mo 

concurso da ins!tuição para provimento de cargos do quadro pessoal efe!vo do Poder Judiciá-

rio do Estado.

Em atendimento à resolução 126 do Conselho Nacional de Jus!ça, o Tribunal de Jus!ça de Ron-

dônia promoveu de 22 a 27 de julho a “Formação Inicial dos Servidores Novatos”.  A capacitação 

foi aplicada pela Escola da Magistratura, no Centro de Treinamento do TJRO. 

Segundo a orientação do CNJ, os servidores do Poder Judiciário devem, assim como os magis-

trados, passar por uma formação con!nuada, desde seu ingresso no serviço público e ao longo 

de sua vida funcional.

entrância, como Ariquemes e Vilhena. Além do cargo de juiz, foram criados cargos de técnicos 

judiciários, oficial de Jus!ça, psicólogo e assistente social (Lei Complementar 739).

Prioridade

O corregedor geral Miguel Monico afirmou que a conquista da comarca de Buri!s aproxima o 

Judiciário do ideal de julgar sem cerimônias e com rapidez. Para o magistrado, a efe!vidade da 

Jus!ça passa pelo caminho da melhora no atendimento à população.





C O R R E G E D O R I A  N A  M Í D I A
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  ENCOGE tem nova Diretoria

Durante o 61° Encontro do Colégio de Corregedores-Gerais (Encoge), em Gramado, no Rio 

Grande do Sul, foram promovidas discussões e troca de experiências, além da eleição da nova 

diretoria do Colégio de Corregedores. 

O Desembargador Luiz Audebert Delage Filho (TJMG) foi eleito presidente, tendo como vice 

o Desembargador Miguel Monico Neto, Corregedor-Geral da Jus!ça de Rondônia. Durante o 

encontro, os magistrados par!ciparam de workshop sobre “Promoção de magistrados e a!-

vidades extrajudiciais” e a apresentação de diversos painéis: “O Conselho Nacional de Jus!ça 

e as Corregedorias-Gerais da Jus!ça: Uma interlocução necessária”; “O Poder Judiciário e o 

Pacto Federa!vo”; “Comunicação ins!tucional das Corregedorias: desafios a enfrentar”, entre 

outros. 

Durante o encontro, também foram apresentadas as conclusões do grupo responsável pelo 

Encontro da Comissão de Tecnologia da en!da¬de. O 61º Encoge aprovou a Carta de Gramado, 

com 14 conclusões e recomendações aos TJ.
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  Juiz de Rondônia é Eleito Presidente do Fonaje

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral do Tribunal de Jus!ça de Rondônia, Guilherme Ribeiro Bal-

dan, foi eleito presidente do Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje), ins!tuição que tem 

como foco fortalecer e aprimorar os juizados especiais cíveis e criminais do país. Nos úl!mos 

dois anos, o magistrado foi secretário-geral da Comissão Legisla!va do Fórum, além de, atual-

mente, estar à frente do 4º Juizado Cível da comarca de Porto Velho. 

Entre os projetos que o grupo à frente da diretoria pretende para o Fonaje está o estreitamento 

das relações com o CNJ; ENFAM e o Ministério da Jus!ça, no que se refere ao direito do consu-

midor. “O presidente é só uma figura representa!va, porque nós trabalhamos em grupo para 

alcançar esses obje!vos”, pontuou. O Fonaje é um fórum nacional que reúne juízes de juizados 

especiais de todo o país para discu!r suas a!vidades.
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  Judiciário Reconhecido por Legisla!vo Municipal

  Projeto de RO é destaque no RS

O trabalho do Judiciário foi reconhecido pela Câmara Municipal da capital, com a concessão do 

&tulo de cidadão honorário de Porto Velho ao juiz de Direito Sérgio William Teixeira, auxiliar da 

CGJ. 

O &tulo é concedido a pessoas que, nascidas em outras cidades, tenham prestado relevantes 

serviços à população e ao Município. O juiz disse que a honraria deve ser dividida com os juízes 

do TJRO e servidores das VEP e Vepema, sem os quais o trabalho pelo qual é reconhecido não 

teria tal destaque.

O trabalho da Jus!ça de Rondônia no combate à 

violência contra a mulher na vara especializada da 

comarca de Porto Velho foi destaque em evento no 

auditório do Palácio da Jus!ça em Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. 

Trata-se do I Encontro Estadual sobre Violência Do-

més!ca e Familiar contra a Mulher com o lema: “A 

Jurisdição na Violência Domés!ca - Avanços e Desa-

fios”, que terá como palestrantes o juiz Álvaro Kalix 

Ferro e a assistente social Maria Inês S. de Oliveira.



  TJRO lança Manual de Adoção Internacional

O Tribunal de Jus!ça do Estado de Rondônia, por meio da Corregedoria-Geral da Jus!ça, lan-

çou o “Manual de Adoção Internacional” que visa transmi!r conhecimentos básicos e prá!cos 

sobre adoção internacional, com o obje!vo de facilitar pedidos de habilitação para adoção de 

crianças brasileiras. 

Durante a solenidade, es!veram presentes o Corregedor-Geral da Jus!ça, Desembargador Mi-

guel Monico Neto, os juízes auxiliares da corregedoria, Rinaldo For!, Guilherme Baldan e Sérgio 

Willian Domingues Teixeira, o promotor de Jus!ça, Marcos Valério Tessula de Melo, o defensor 

público, Jorge Moraes de Paulo, a coordenadora do núcleo psicossocial do 2º Juizado da Infân-

cia e da Juventude, Sayonara de Oliveira, a direção do Lar do Bebê e a secretária da CEJA/RO, 

Jucilene Nogueira Romanini Ma<!uzi, responsável pela elaboração do manual.

O manual, de modo simples, apresenta a sequência de procedimentos a serem observados na 

conclusão de processos para que pretendentes estrangeiros busquem adotar uma criança bra-

sileira nascida ou residente no Estado de Rondônia. O manual é bilíngue, foi escrito em portu-

guês e em inglês, e será distribuído aos profissionais da Jus!ça que atuam na colocação familiar 

em todas as comarcas do Estado.

Para o corregedor-geral da Jus!ça, desembargador Miguel Monico Neto, o Brasil precisa am-

pliar o máximo possível esse !po de ação, no sen!do de possibilitar que mais crianças sejam 

adotadas e se tornem cidadãos com todos os direitos garan!dos.

Manual de Adoção

Os desenhos u!lizados como ilustração do Manual de adoção Internacional foram feitos por 

crianças acolhidas no “Lar do Bebê”, unidade que recebe crianças e adolescentes. Naquele mo-

mento, acolhia 38 crianças, de recém-nascidos até adolescentes de 14 anos.

O material será divulgado em todos os órgãos e en!dades vocacionadas para a área da criança 

e do adolescente, nas embaixadas, no Conselho Nacional de Jus!ça, no Conselho do Ministério 

Público e também em todos os Tribunais de Jus!ça do país, contribuindo para que os modelos 

sejam divulgados para facilitar as pessoas interessadas que procuram a adoção de forma mais 

rápida.
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  Manual de Diretrizes Gerais Extrajudiciais

A Corregedoria-Geral da Jus!ça de Rondônia lançou o manual de Diretrizes Gerais Extrajudiciais, 

cuja finalidade é orientar e disciplinar os serviços extrajudiciais dos delegatários (responsáveis 

pelos cartórios) de serven!as, assim como para auxiliar a Corregedoria a atuar nas correições 

dos cartórios extrajudiciais. 

Fruto de um trabalho de três anos, coordenado pelo juiz auxiliar da Corregedoria Rinaldo For!, 

o novo manual foi elaborado para permi!r que usuários das mais diversas áreas possam ter 

acesso completo e didá!co às normas dos serviços extrajudiciais no Estado de Rondônia. 

“Nós &nhamos algumas diretrizes judiciais em versão simplificada”, afirma o juiz. Em três anos, 

a Corregedoria fez uma atualização in loco verificando problemas como situações mais di'ceis 

de correcionar, novas diretrizes impostas pelo Conselho Nacional de Jus!ça (CNJ) e atualizações 

baseadas em normas de serviço de outros estados, leis federais e estaduais. “Com base nisso, 

fizemos um compilado desses disposi!vos e reescrevemos as diretrizes para Rondônia”, explica 

o magistrado.

A presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Rondônia – ANOREG, 

Patrícia Barros, o presidente da Associação Dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de 

Rondônia (ARPEN), Samuel Lopes de Carvalho Júnior e a presidente do Ins!tuto De Estudos De 

Protesto De Titulos Do Brasil (IEPTB-RO), Dra. Luciana Fachin,  par!ciparam da elaboração das 

Diretrizes. 

O manual orienta e disciplina os serviços extrajudiciais dos responsáveis pelos cartórios de ser-

ven!as e auxilia a Corregedoria a correicionar os cartórios, além de regular o serviço extrajudi-

cial no Estado de Rondônia como procedimentos de cartórios. O manual também serve como 

aparato de legislação para a COREF (órgão que fiscaliza os cartórios extrajudiciais junto à Corre-

gedoria), ANOREG e Arpen.
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  O I Encontro de Magistrados e Promotores da Área Criminal de Rondônia

Divididos em grupos, juízes e promotores da área criminal de todo o estado discu!ram temas 

relacionados ao anteprojeto do novo Código Penal Brasileiro. A metodologia promoveu o de-

bate entre esses profissionais, destacando pontos controver!dos ou de relevo maior na nova 

lei. O I Encontro de Magistrados e Promotores da Área Criminal de Rondônia foi essencial para 

harmonizar as atuações de magistrados e membros do Ministério Público, com relação à legis-

lação penal. 

Os trabalhos foram desenvolvidos na Associação dos Magistrados. Segundo o juiz Sérgio William 

Domingues Teixeira, um dos coordenadores do I Empac, os temas propostos para debate foram 

discu!dos nos grupos, formados por promotores e juízes. Com base no anteprojeto do novo 

código penal, eles traçaram discussões e definiram formas de apresentar aos demais as con-

clusões. De acordo com o procurador de Jus!ça Rodney Pereira de Paula, esses debates vão 

sedimentar a a!vidade do magistrado e do MP, com relação a temas controver!dos na atual e 

na legislação que advirá num novo código penal.

  Corregedoria e Jus!ça Federal Discutem agilidade em procedimentos

O corregedor geral da Jus!ça, desembargador Miguel Monico Neto, visitou a Seção Judiciária da 

Jus!ça Federal de Rondônia no mês de março, juntamente com os juízes auxiliares da correge-

doria, Rinaldo For! Silva, Guilherme Ribeiro Baldan e Sérgio Willian Domingues Teixeira. 

A reunião discu!u a melhoria da comunicação entre as duas esferas judiciais, que possibilitará a 

agilização da penhora de bens, com o envio de ordens de bloqueio aos cartórios extrajudiciais, 

sob responsabilidade da Corregedoria (TJRO). A questão penitenciária também foi deba!da, 

tendo como foco a agilidade da expedição de cartas precatórias.
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  Novos juízes são designados às comarcas

A Corregedoria-Geral da Jus!ça do Estado de Rondônia, por meio de portarias publicadas no 

Diário da Jus!ça 035/2013, designou as lotações dos quinze magistrados empossados em feve-

reiro de 2013. 

Os novos juízes foram lotados em seis das sete seções judiciárias do Estado. Sete deles atuarão 

no atendimento às varas judiciais da comarca de Porto Velho. A divisão abrange mais de 90% 

das comarcas que foram atendidas. Com mais magistrados, o TJRO amplia ainda mais a capaci-

dade para julgar com rapidez e qualidade.

  Audiência Pública Realizada pelo Conselho Nacional de Jus!ça
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  Pedidos de Providências

Foram protocolizados nesta Corregedoria onze pedidos de providências preliminares contra 

magistrados, dos quais oito !veram decisão monocrá!ca em que se determinou o arquivamen-

to dos autos e três encontram-se em andamento. 

O Corregedor Geral da Jus!ça submeteu ao Pleno um pedido de providência preliminar, iniciada 

em 2011, que o Tribunal de Jus!ça decidiu pelo seu arquivamento.

Com a inspeção do Conselho Nacional de Jus!ça aproveitou-se para verificar o entendimento 

quanto à alimentação do Sistema de Acompanhamento de Processo Disciplinar contra Magis-

trado do CNJ, sendo esta Corregedoria orientada a registrar todos os procedimentos indepen-

dentemente da natureza. 

Por essa razão, no mês de maio de 2012, foram alimentados no sistema oito procedimentos 

rela!vos ao ano de 2011. Os procedimentos eram de natureza processual e não disciplinar, ca-

bendo às partes interpor os recursos necessários.

Observa-se, que no âmbito desta Corregedoria, é comum as partes entrarem com reclamações 

de natureza processual ao invés de interporem os remédios jurídicos cabíveis. No entanto, esta 

Corregedoria tem buscado ouvir as partes envolvidas fazendo análise dos casos para adoção 

das medidas administra!vas per!nentes.

A audiência pública, no auditório do TJRO, em Porto Velho, foi feita pela ministra Eliana Calmon, 

corregedora nacional. Também falaram o desembargador presidente, Roosevelt Queiroz Costa, 

e o corregedor, desembargador Miguel Monico. 

Foram apresentadas ações que demonstram a preocupação do Judiciário rondoniense em estar 

mais próximo da população. Projetos foram executados pelos núcleos psicossociais do Juizado 

da Infância e da Juventude e da Vara de Atendimento à Criança e à Mulher Ví!ma de Violência 

Domés!ca. 

Ficou evidenciada a atuação da Jus!ça de Rondônia, uma das mais céleres e informa!zadas do 

país. O projeto de Resgate Social dos Apenados de Rondônia e a peça teatral Bizarrus, encenada 

por detentos, foram destaques. 

Outro exemplo foi a Operação Jus!ça Rápida I!nerante, que amplia o acesso por meio de aten-

dimentos feitos em barcos ou nas comunidades rurais ou distritos.
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  CNJ destaca eficiência da Jus!ça de Rondônia na Área Penal

O Concelho Nacional de Jus!ça – CNJ destaca a eficiência da Jus!ça em Rondônia na área penal, 

com julgamentos rápidos, com tempo médio de apenas seis meses; baixo índice de presos pro-

visórios, um dos mais baixos do país; e constante acompanhamento judicial do cumprimento 

da pena, enfa!zando que a eficiência da jus!ça criminal opõe-se à precariedade do sistema 

prisional em Rondônia.

  Inspeção do CNJ-Extrajudicial 

O Conselho Nacional de Jus!ça-CNJ, realizou inspeção no Poder Judiciário Estadual de Rondô-

nia, no período de 24 a 27 de abril de 2012, por essa razão foi determinada à instauração de 

dois procedimentos: digitais um para área judicial (019530-49.2012) e outro para o extrajudicial 

(0019527-94-2012), que servirão para controlar o cumprimento das determinações e orienta-

ções do CNJ.

Na área judicial não houve o fechamento da ata de inspeção pelo CNJ, no entanto, como nas vi-

sitas às unidades judiciárias houve o registro de orientação aos Juízos visitados, a Corregedoria 

tem man!do o controle dessas informações. No momento, os autos encontram-se aguardando 

o envio da ata de inspeção pelo CNJ com as determinações a serem cumpridas, estando o pro-

cedimento sendo monitorado pela Divisão Administra!va-DIVAD.

A Corregedoria vem recebendo algumas no!ficações do CNJ para prestar informações quan-

to ao andamento de alguns procedimentos, sendo os juízos instados a se manifestarem. Para 

área extrajudicial foi elaborada ata de inspeção, sendo o processo monitorado pela Divisão 

Extrajudicial-DICSEN. Deve-se ressaltar que para a maioria das determinações já havia estudos 

em andamento.

  CNJ vê evolução do sistema socioeduca!vo de RO

O retorno do Conselho Nacional de Jus!ça (CNJ) às unidades de internação de Porto Velho, em 

2012, revelou mudança posi!va no sistema socioeduca!vo da capital de Rondônia. As juízas au-

xiliares da presidência do Conselho Cris!ana Cordeiro e Joelci Diniz verificaram que o governo 

estadual realizou reformas e melhorias na infraestrutura 'sica das unidades, desde que foram 

visitadas pelo CNJ pela úl!ma vez, em outubro de 2010. 

As juízas coordenadoras do programa atribuíram parte da mudança ao juiz !tular da 1ª Vara da 

Infância e Juventude, Marcelo Tramon!ni. O magistrado usou ação civil pública proposta pelo 

MP em que se cobrava uma reestruturação do sistema socioeduca!vo da comarca.
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  Corregedor apresenta avanços do Judiciário à OAB

 Os principais projetos em desenvolvimento pela Corregedoria Geral da Jus!ça foram apresen-

tados à diretoria eleita da OAB, que visitou o TJRO, em busca de diálogo da classe com o Poder 

Judiciário. 

O desembargador Miguel Monico apresentou dados posi!vos e gargalos do Judiciário, que po-

dem ser vencidos com a colaboração dos advogados. 

Os juízes auxiliares Guilherme Baldan e Rinaldo For! ressaltaram algumas das melhorias em 

estudo. Na pauta, o incremento de mu!rões em ações comuns, a exemplo do DPVAT, e a im-

plantação do Juizado Especial de Trânsito, inclusive com unidades móveis de conciliação. Dis-

cu!ram a importância do FUJU e a questão da conduta dos magistrados e advogados. Tanto o 

corregedor quanto o presidente da OAB prometeram rigor nas inves!gações. 

O Corregedor Geral Miguel Monico agradeceu a visita de Andrey Cavalcante e outros diretores 

da Ordem dos Advogados, que reforçaram a disponibilidade da ins!tuição em manter o diálogo 

franco e aberto com os membros do Poder Judiciário de Rondônia.
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  Reconhecimento de paternidade aos 90 anos

O projeto Pai Presente, de reconhecimen-

to voluntário de paternidade, lançado pela 

Corregedoria Nacional de Jus!ça (CNJ), 

um caso interessante registrado em Porto 

Velho durante a Mega Operação Jus!ça 

Rápida I!nerante, com a homologação de  

casos de pais que resolveram reconhecer 

seus filhos. 

Foi o que fez o ex-soldado da borracha 

Raimundo Rodrigues Monteiro, de 96 

anos, que reconheceu sua filha Rosária 

por meio do projeto Pai Presente. Ele tem 

oito filhos, mas uma estava sem o nome 

do pai na cer!dão porque, à época do 

nascimento desta filha, a família morava 

muito afastada, e não !nha condições de 

viajar para fazer o registro. Com o reco-

nhecimento tardio, além de fortalecer os 

laços entre pai e filha, tornou-se possível 

também a inclusão de seu Raimundo no 

plano de saúde dela. 

Destaca-se também:

• Dois reconhecimentos de pais que cumprem pena em presídios da capital durante a 

Operação Jus!ça Rápida I!nerante. 

• Senhor de 70 anos que reconheceu cinco filhos, um deles é apenado do presídio Urso 

Branco. 

  Casamento homoafe!vo é legal

O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é legal, decidiu o corregedor-geral de Jus!ça, 

desembargador Miguel Monico Neto. O processo de Quele Cris!na Paes Mota e Audenilda Ro-

drigues dos Santos chegou até a Corregedoria depois de já ter passado pelo primeiro grau sem 

sucesso no pedido de autorização para a realização do casamento em um cartório da capital. 

O recurso foi julgado neste mês de outubro e “determinou o processamento da habilitação do 

casamento, sem que a iden!dade dos sexos seja impedimento para a realização do ato”. 
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Quele e Audenilda têm quatro anos de união estável e há um ano entraram com o pedido. 

Receberam com surpresa a decisão. “Depois de tantos preconceitos que enfrentamos, é um 

conforto saber que a jus!ça garante nossos direitos”, disse Quele. 

Palestra 

O tema “União Estável e Casamento entre pessoas do mesmo sexo” foi destaque também em 

palestra ministrada pelo mesmo juiz auxiliar da Corregedoria, Rinaldo For!, no auditório do 

TJRO, em evento dirigido a cartorários, no mês de agosto. 

O magistrado demonstrou que se não há previsão desse !po de casamento na lei também não 

há impedimentos, pelo contrário, há garan!as cons!tucionais de tratamento igualitário a todos, 

sem dis!nção de sexo. 

Segundo o juiz, não há como estabelecer diferenças. “Afirmar que não há amor entre homosse-

xuais ou que esse amor é diferente do experimentado pelos heterossexuais é de uma arrogân-

cia e de um preconceito escancarado”, disse. 

Vale destacar que a decisão do corregedor-geral de Jus!ça, desembargador Miguel Monico, 

de que o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é legal ocorreu antes da determinação 

do Conselho Nacional de Jus!ça-CNJ, por meio da Resolução n. 175, de 14 de maio de 2013, 

aprovada durante a 169ª Sessão Plenária do Conselho Nacional de Jus!ça (CNJ), que disciplina 
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  Corregedoria Informa

O Bole!m “Corregedoria - Informa”, publicado desde 2012, foi mais um instrumento u!lizado 

para levar às comarcas e público em geral informações, com transparência, das ações projetos, 

programas, eventos e campanhas da Jus!ça de Rondônia.

que cartórios de todo o País não poderão recusar a celebração de casamentos civis de casais 

do mesmo sexo ou deixar de converter em casamento união estável homoafe!va. Evidenciando 

que o Tribunal de Jus!ça, por meio da Corregedoria Geral, já exercia e con!nua exercendo seu 

mister com preocupação e comprome!mento aos direitos e humanos, dentre eles a Dignidade 

Humana.

Repercussão 

A decisão teve repercussão imediata no movimento gay de Rondônia. A própria presidente da 

ins!tuição, Niedina Gon!jo, acompanhada da tesoureira, Diana Cox, entregaram ao corregedor 

um documento em agradecimento pela “firmeza na defesa da plenitude da cidadania”.

O tempo médio de 
tramitação de um processo é de 
apenas seis meses. Em contraste 

se as condições do cárcere, 
de responsabilidade do Poder 
Executivo, que são desumanas e 
as celas superlotadas. A inspeção 

Nos dois últimos anos foram 
concedidos 44.966 benefícios, como 
progressões de penas e de regimes 
prisionais e também livramentos 
condicionais em todo o país. O 
programa também é reconhecido 
como uma ação de direitos 
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  Projeto de cidadania da Corregedoria-Geral leva informações ao público jo-
vem

Cerca de 180 estudantes da rede pública de ensino lotaram o auditório do TJRO para conhecer 

um pouco mais sobre o funcionamento da Jus!ça, sobretudo da Corregedoria-Geral, que em 

seu obje!vo estratégico busca a aproximação do Judiciário com a sociedade. O projeto “Co-

nhecendo a Corregedoria-Geral de Jus!ça do Estado de Rondônia” propõe o desenvolvimento 

de palestras e debates com as escolas, disseminando o conhecimento jurídico, programas e o 

regramento da estrutura organizacional. 

Nesta primeira edição do projeto, o próprio corregedor, desembargador Miguel Monico, pro-

feriu a palestra “Composição do Estado e o ar!go 5º da Cons!tuição Federal”, que trata dos 

direitos e deveres individuais e cole!vos e sobre o organograma da corregedoria. As comarcas, 

classificação, quan!dade de juízes, programas desenvolvidos na área de cidadania entre outros 

aspectos. Os alunos da Escola Castelo Branco ganharam ainda o informa!vo da corregedoria e 

uma edição da Cons!tuição Federal.

Após a palestra, foram exibidos vídeos sobre vários programas, entre eles, projeto Abraço, Co-

nhecer para defender, Pai Presente, Ressoar, Adoção, Jus!ça Rápida e Campanha contra a Vio-

lência no Trânsito. 

Em seguida os estudantes puderam fazer perguntas, expressar suas opiniões, bem como buscar 

esclarecimentos sobre os assuntos apresentados, tais como os serviços extrajudiciais.

Repercussão

Entre os alunos, a repercussão do projeto foi das melhores. Marília Gabriela, de 16 anos, aluna 

do 2º ano do ensino médio, disse que o tribunal de Jus!ça de Rondônia está de parabéns em 

abrir um espaço para alunos da rede pública. “Conheci vários programas hoje, além de enten-

der melhor como funciona a jus!ça”, opinou.

Para Kennedy Pimenta, também aluno do 2º ano, a sociedade deveria procurar saber mais de 

seus direitos para reivindicar aquilo que traz a nossa Cons!tuição Federal. “Fiquei feliz quando 

soube que iria par!cipar de uma palestra no TJRO, ambiente que nunca visitei, apesar de estu-

dar em frente. Agora, com a explicação e informações recebidas na palestra com o corregedor, 

vou repassar aos colegas e familiares”.

Além dos professores, também acompanhou a visita o diretor da Escola Castelo Branco, Gérson 

Sales. O professor elogiou a inicia!va e declarou que espera que o projeto seja disseminado 

para mais ins!tuições de ensino. “Ficamos honrados em ter sido a primeira escola a receber o 

convite”.
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  Judiciário orienta população em shopping da capital

O Tribunal de Jus!ça do Estado de Rondônia, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, 

Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 

Rondônia, proporcionou ao público uma oportunidade de conhecer as ações desenvolvidas por 

estas cinco ins!tuições, bem como prestar informações e orientações sobre serviços oferecidos 

por elas. 

Segundo o corregedor-geral da Jus!ça, desembargador Miguel Monico, a ideia surgiu após uma 

visita ao shopping para entregar a campanha feita pelo TJRO, sobre mobilização contra violência 

no trânsito que foi exibida antes dos filmes em cartaz no cinema. “Naquela ocasião, a direção 

do Porto Velho Shopping, muito gen!lmente, ofereceu um espaço para que nós expuséssemos 

os trabalhos feitos pelo Judiciário. Então, durante conversa com os juízes auxiliares da correge-

doria, resolvemos convidar outros órgãos para abraçar a causa”, destacou.

Localizado próximo à praça de alimentação, o estande foi fixado num local privilegiado, escolhi-

do pela própria direção do shopping. No primeiro plano, um plo<er traz a logo dos parceiros e 

os dizeres: Sistema Judiciário Integrado e Sem Jus!ça Não Há Cidadania. Nele, havia a disposi-

ção do público folderes e programas desenvolvidos pelo TJRO e demais ins!tuições que englo-

bam o projeto. Também foi possível ver vídeos sobre ações desenvolvidas pela Jus!ça em prol 

do jurisdicionado, como por exemplo: Flor de Lis, Bizarrus, Abraço, Jus!ça I!nerante, Conhecer 

para defender, Pai Presente, adoção e ouvidoria.
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  Corregedoria Geral Apresenta Nova Iden!dade Visual

Foi disponibilizado o Diário da Jus!ça Eletrônico desta quarta-feira, 4, o Provimento 014/2013, 

que apresenta à comunidade a Iden!dade Visual da Corregedoria- Geral da Jus!ça do Estado 

de Rondônia. A criação, com traços que harmonizam o moderno e a simplicidade, é decorrente 

da aprovação do Plano de Gestão da Corregedoria-Geral da Jus!ça do Estado de Rondônia, cuja 

Meta 4 é a implantação do Plano de Comunicação da CGJ, já aprovado pelo Tribunal Pleno.

O Provimento 014 torna pública a Iden!dade Visual da Corregedoria-Geral da Jus!ça do Estado 

de Rondônia e traz no anexo, gravura que exemplifica a nova marca da CGJ de Rondônia. Segun-

do o desembargador Miguel Monico Neto, corregedor-geral, a publicidade das a!vidades é um 

dos atributos de valor elencados pela CGJ em seu plano estratégico. O obje!vo é dar ainda mais 

transparência às ações desenvolvidas.

Com a nova marca, a Corregedoria amplia as ações rela!vas ao plano de comunicação, a exem-

plo da publicação, desde 2012, do bole!m “Corregedoria - Informa”, por meio do qual projetos, 

programas, eventos e campanhas da Jus!ça de Rondônia são no!ciados, com distribuição diri-

gida às comarcas e público em geral.

A Logomarca
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  Mobilização pela paz no trânsito 

Diversos parceiros foram mobilizados pela Corregedoria-Geral da Jus!ça do Estado de Rondô-

nia para fazer um chamamento à população, por meio da imprensa, para a realização de uma 

mobilização contra a violência no trânsito em Rondônia. Além do Judiciário estadual, fazem 

parte da mobilização o Ministério Público, Detran, Sesdec (Polícia Militar - Cia Independente de 

Policiamento de Trânsito e Polícia Civil), Polícia Rodoviária Federal, Sesau - Hospital João Paulo 

II, e Prefeitura de Porto Velho (Semtran e Semusa); e também, claro, veículos de comunicação 

e todo cidadão disposto a divulgar essa ideia. 

A preocupação do Judiciário de Rondônia com a questão nasceu da crescente demanda de pro-

cessos de delitos de trânsito em tramitação no Tribunal de Jus!ça de Rondônia, o que mo!vou 

a grande mobilização contra a violência no trânsito, com ações integradas entre os diversos 

órgãos, segundo afirmou o corregedor-geral, desembargador Miguel Monico Neto, que coor-

denou a reunião. 

Ações iniciadas

- Formação de uma câmara de combate à violência no trânsito, composta por pessoas com 

poder de decisão em secretarias municipais e estaduais e órgãos ligados à jus!ça e à repressão, 

que devam efe!vamente contribuir com medidas eficazes para a mudança de cenário; 

- Mobilização por meio de o'cios e reuniões de apelo ao Poder Execu!vo para estruturação e 

incremento da Delegacia Especializada de Trânsito; 

- Con!nuidade das ações de fiscalização, com forte repressão aos crimes de trânsito, principal-

mente a embriaguez ao volante. 

 

Números preocupam. Ações, entretanto, já mostram resultados

Hoje, no Brasil, é gasto mais de 30 bilhões por ano com os impactos sociais dos acidentes de 

trânsito, a maior parte com tratamento hospitalar às ví!mas. Segundo a Secretaria de Saúde do 

Estado, em Rondônia, o número de cirurgias ortopédicas, a maioria em decorrência de acidente 

de trânsito, dá ideia da gravidade do problema, são agendadas de 50 a 60 por dia. O número 

de mortes no trânsito em 2012 foi de 120 pessoas, maior, por exemplo, que o número de ho-

micídios. 
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  Campanha pela paz no trânsito organizada pela Corregedoria da Jus!ça con-
tribui para redução de acidentes em Porto Velho

A queda no número de acidentes registrados pela polícia de trânsito da capital é de 29,13%, 

do período de 2011 a 2013, quando que foi desenvolvida a campanha pela paz no trânsito no 

Tribunal de Jus!ça de Rondônia. Ar!culada  pela Corregedoria-Geral da Jus!ça e com  apoio das 

Varas Criminais, a campanha contou com as mais diferentes ações, integrando representações 

de toda a sociedade para combater a violência e os abusos no trânsito.

Reunidos periodicamente na Corregedoria da Jus!ça, os parceiros formaram um comitê, a par-

!r do qual foram programadas e executadas efe!vas medidas de combate à violência no trânsi-

to, tais como aumento na fiscalização, sensibilização pelos meios de comunicação, para que os 

motoristas aderissem à campanha, monitoramento das sinalizações de trânsito, entre outros. 

A “Operação Trânsito Vivo Lei Seca”, da Polícia Militar, ganhou incen!vo e suporte da Jus!ça, 

com resultados que podem ser aferidos pelos registros Os dados apurados revelam que a redu-

ção significa!va de ví!mas não fatais, 17,66%, (equivalente a 1.169 ) é proporcional ao aumen-

to do número de autuações, prisões e sanções administra!vas e penais. 

Em 2012 foram abordados 7.539 veículos, no ano seguinte o número cresceu para 10.816. As 

atuações subiram de 4.709 para 6.173. Já as remoções, de 934, em 2012, para 1.302, em 2013. 

Os testes de e!lômetro (bafômetro) !veram aumento de 60,76%,  em  2012, com 6.393,  para 
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10.277, em 1013.  Já as prisões por embriagues ao volante foram as que mais cresceram, de 

290 para 709, alta de 144,48%.

O número de ví!mas fatais subiu de 32, em 2011, para 45, em 2012, e caiu para 26, em 2013. 

Porém o dado não contabiliza os registros da polícia federal rodoviária, nem as ví!mas que mor-

rem no hospital ou em até 30 dias (em decorrência do acidente).

Outro fator sempre apontado pelo comitê como determinante no aumento de ocorrências é 

a ampliação da frota de carros, que de 2008 (114.232) para 2013 (221.908), pra!camente do-

brou. Porém, levando-se em conta a correlação acidente/frota, observa-se uma redução de 

acidentes em 29,13% nos úl!mos três anos.

Comparativos dos Números de Vítimas Não Fatais 
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Para o desembargador Miguel Monico, que esteve à frente do Comitê de combate à violência 

no trânsito, a mobilização de todos os segmentos sociais ligados ao trânsito, como Judiciário, 

Ministério Público, polícia, órgãos municipais e estaduais (Semtran e Detran) e as secretarias de 

saúde, foram fundamentais para que os números de acidentes caíssem. “A resposta do Judiciá-

rio foram as sanções aplicadas para os crimes, o que para a sociedade é um resultado bastante 

sa!sfatório”, analisou. 

Campanha

A campanha de mobilização pela paz no trânsito foi amplamente divulgada com peças publici-

tárias em audiovisual, que foram exibidas no site do TJRO, em emissoras de TV locais e nas salas 

de cinema do shopping, antes das exibições dos filmes. 

Baseada em uma história real de acidente, o apelo por uma trânsito mais pacífico feito por 

quem sobreviveu depois de passar por internações e risco de morte.  Com o mote, “Muitos não 

estão aqui para contar sua história...” o comercial da campanha pede “Respeito à legislação”, 

para se ter “boas lembranças do trânsito”.
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  Prefeito e magistrados discu!ram formas de ampliar ações conjuntas pela 
ressocialização 

  Encontro de Magistradas do Estado de Rondônia

Dois dias de vivências e aprendizado marcaram o I Encontro de Magistradas do Estado de Ron-

dônia, promovido pelo Tribunal de Jus!ça de Rondônia por meio do Projeto Resplande Ser, 

voltado para as mulheres juízas do Poder Judiciário estadual. O encontro aconteceu segunda 

e terça-feira, 11 e 12, das 8h às 18hs na Fazenda Silvana, localizada à BR- 364, km 8, sen!do 

Cuiabá.

Entre os temas, o Encontro discute a importância da mulher no judiciário e o lugar da mulher no 

século XXI por meio de realização de palestras, roda de conversa, dinâmicas e outras a!vidades 

que permitem a exploração das experiências das magistradas, por isso o encontro ocorre num 

espaço para de lazer, com caracterís!cas mais informais.

Membros do Poder Judiciário de Rondônia e representantes da prefeitura de Porto Velho es-

!veram reunidos para discu!r a situação do sistema prisional na capital. O encontro, ocorrido 

no TJRO, contou com a par!cipação do Corregedor Geral da Jus!ça, desembargador Miguel 

Monico, dos juízes Sérgio William e Sandra Silvestre, do prefeito Mauro Nazif, além de secretá-

rios e procuradores do Município. Na oportunidade foram expostos pontos primordiais para o 

atendimento aos apenados. 

Entre esses, a u!lização da mão de obra carcerária por meio de convênio, fornecimento de 

medicamentos aos que cumprem medidas de segurança e projetos des!nados à ressocialização 

como Acuda e Bizarrus.
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O desembargador Miguel Monico, corregedor-geral da Jus!ça, também presente, destacou que 

o inves!mento nos recursos humanos é essencial para termos uma boa prestação jurisdicional. 

“Magistrados bem preparados intelectual e emocionalmente trazem reflexo imediato não só na 

produ!vidade, mas também na qualidade das decisões”, refle!u.

Para as magistradas, o encontro trouxe autoconhecimento e aproximação entre as par!cipan-

tes. “Compar!lhamos experiências, angús!as, alegrias, na vida pessoal e profissional”, conta a 

juíza Sandra Silvestre. Outra entusiasta da a!vidade é a desembargadora Ivanira Feitosa, que 

viu no encontro uma oportunidade não só de reflexão como também de integração entre as 

magistradas. “Foi um momento de conversa e troca de experiências.

  Análise é relacionada com sistema para priorizar obras de unidades da Jus-
!ça de Rondônia

As demandas da sociedade em busca da pacificação de conflitos são crescentes e por isso tam-

bém é necessário ampliar a capacidade de atendimento do Poder Judiciário. Em Rondônia, a 

Corregedoria-Geral já implementou, por meio das Resoluções 23 e 24,  o Índice de Criação de 

Varas (ICV) e o Sistema de Priorização de Obras (SPO).

Os critérios são técnicos, apresentados a par!r de cálculos que levam em consideração a u!li-

zação da capacidade das unidades jurisdicionais instaladas (UCI), o crescimento do número de 

processos distribuídos (CPD), o Produto Interno Bruto (PIB) per capita e a população residente, 

aplicado de acordo com a metodologia da Resolução 23-2012.

Já a Resolução 24 dispõe sobre a priorização de polí!ca de subs!tuição dos imóveis locados, 

gerando economia; a polí!ca de concentração da estrutura 'sica, para facilitar o acesso à popu-

lação; a disponibilidade do espaço atual e o Índice de Carência de Vara. Os resultados de cada 

prédio comporão um ranking de prioridade.

  Resolução cria critérios obje!vos para novas serven!as extrajudiciais e lei 
reorganiza os serviços

A Corregedoria-Geral da Jus!ça conseguiu junto aos Poderes Legisla!vo e Execu!vo a aprova-

ção e sanção de duas leis que darão mais e melhores condições de atendimento à população 

por meio das serven!as extrajudiciais do Estado. 

A Lei 668/2012 altera ar!gos do Código de Organização Judiciária (COJE) e define critérios para 

a criação, desdobramentos, acumulação, desacumulação, anexação e desanexação, desmem-
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bramento e ex!nção dos o'cios de jus!ça do foro extrajudicial, que atenderão ao interesse 

público, considerando a qualidade dos serviços, por meio de lei ordinária de inicia!va do Tribu-

nal de Jus!ça. Segundo o desembargador Miguel Monico Neto, para todas essas espécies de 

modificações serão observados os princípios de rapidez, qualidade sa!sfatória e eficiência na 

prestação dos serviços notariais e de registro, além dos critérios populacionais e socioeconô-

micos, publicados, regularmente (IBGE), entre outros parâmetros. Também foi sancionada a Lei 

2.771/2012, que reorganiza os serviços notariais e registrais em diversos municípios. 

Além disso, foram definidos denominações e limites de circunscrição territorial.  O trabalho foi 

realizado pelos juízes auxiliares da Corregedoria e por técnicos da Divisão de Controle do Servi-

ço Notarial e Registral da Corregedoria.

  3ª Vara Criminal é instalada na comarca de Ariquemes (RO)

Diante do público que compareceu ao Tribunal do Júri da comarca de Ariquemes (RO), muni-

cípio distante 197 km da capital rondoniense, o presidente do Tribunal de Jus!ça do Estado de 

Rondônia, desembargador Roosevelt Queiroz Costa, instalou a 3ª Vara Criminal. A solenidade, 
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ocorrida no dia 9 de julho de 2013, contou com a presença do corregedor-geral da Jus!ça, 

desembargador Miguel Monico, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, 

advogados, deputados estaduais, vereadores, lideranças comunitárias, servidores e demais au-

toridades civis e militares.

Para o desembargador Miguel Monico, corregedor geral da Jus!ça, a instalação de mais uma 

Vara Criminal certamente trará resultados posi!vos para cole!vidade, além de significar muito 

para o Poder Judiciário Estadual. Segundo ele, o esforço incansável dos juízes e servidores da 

comarca foi significa!vo para esta conquista. 

“Nesse momento que a sociedade clama por Jus!ça é preciso dar resposta as ações criminosas 

e isso será feito dentro da atribuição que nos compete, ou seja, julgando de forma rápida e efi-

ciente as ações e punindo aqueles considerados culpados”.
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A Ç Õ E S  A D O T A D A S  P A R A  M E L H O R I A 

D A  P R E S T A Ç Ã O  J U R I S D I C I O N A L
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  Cadastro Nacional de Adoção – CNA

  Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Rondônia – CEJA/RO

A Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado de Rondônia tem por finalidade atender 

ao disposto no art. 52 da Lei nº 8.069, de 13/10/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

-, por meio da organização e manutenção do Cadastro Geral Unificado de interessados nacio-

nais ou estrangeiros, residentes ou domiciliados dentro ou fora do País, em adotar crianças e 

adolescentes brasileiros, e pela expedição do competente Cer!ficado de Habilitação à Adoção 

Internacional.

A finalidade da CEJA-RO é zelar para que, em todas as suas deliberações, promoções e ações, 

sobrelevem sobre qualquer outro bem o interesse juridicamente tutelado, a proteção aos supe-

riores interesses da criança ou adolescente, e a prevalência, na medida do possível, da adoção 

nacional sobre a internacional.Neste biênio, no Estado de Rondônia, tramitou perante a Co-

missão Estadual Judiciária de Adoção-CEJA três pedidos de habilitação com um deferimento de 

pretendente para adoção internacional.

O Cadastro Nacional de Adoção (CNA), implantado pela Resolução nº 54, de 29 de abril de 2008, 

cons!tui um instrumento para auxiliar os magistrados das varas da infância e da juventude na 

condução dos procedimentos de adoção.

No CNA, estão concentradas as informações referentes aos pretendentes habilitados e às crian-

ças/adolescentes aptos a serem adotados. A finalidade deste cadastro é agilizar os processos 

de adoção, por meio do mapeamento de informações unificadas, e viabilizar a implantação de 

polí!cas públicas relacionadas ao tema com maior precisão e eficácia.

O instrumento amplia as possibilidades de consulta aos pretendentes cadastrados, facilitando, 

assim, a adoção de crianças e adolescentes em qualquer comarca ou Estado da Federação.

Além disso, garante que apenas quando esgotadas as chances de adoção nacional possam as 

crianças e adolescentes ser encaminhados para adoção internacional, respeitando, dessa for-

ma, o que dispõe o art. 31 do ECA.
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QUADRO DE ADOÇÕES EFETIVADAS

Obs. Vilhena Totalizou 87 sentenças proferidas de adoções de 2007 a 2013. Porém não pôde classificar 

quantas adoções ocorreram em cada ano.

COMARCA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Cacoal 3 10 6 10 9 7 5 50

Vilhena - - - - - - - 87

Cerejeiras 0 3 1 7 2 13

Presidente Médici 3 4 2 2 1 4 16

Ouro Preto 1 1

Pimenta Bueno 5 7 5 6 13 3 39

São Miguel do 

Guaporé

1 1 2 2 0 0 2 8

Alta Floresta 3 3 3 4 6 2 21

Porto Velho 70 38 49 42 58 41 13 311

Rolim de Moura 0 2 1 1 2 1 0 7

Ji – Paraná 4 7 8 6 14 7 13 59

São Fco do Guaporé 0 0 1 1 3 0 0 5

Machadinho 7 8 2 5 1 0 0 27

Espigão do Oeste 0 0 2 2 4 4 0 12

Alvorada do Oeste 0 2 1 0 0 1 2 6

Jaru 0 0 0 0 0 0 0 0

Ariquemes 17 12 5 9 5 8 3 59

Buritis 10 3 2 5 3 2 0 25

Santa Luzia do 

Oeste

1 1 0 0 1 0 0 3

Nova Brasilandia 3 0 1 2 0 2 0 8

Costa  Marques 0 6 0 0 1 0 0 7

Presidente Medici 2 2 3 1 1 4 0 13

Colorado do Oeste 0 0 4 1 3 1 1 10

Obs. Vilhena Totalizou 87 sentenças proferidas de adoções de 2007 a 2013. Porém não pôde classificar 
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  Judiciário orienta procedimentos para Adoção Internacional

O Poder Judiciário de Rondônia reeditou o Regimento Interno da Comissão estadual de Adoção 

com os procedimentos básicos para brasileiros que moram no exterior ou estrangeiros resi-

dentes aqui que desejam adotar uma criança. Para ampliar o acesso das pessoas à informação, 

algumas dessas orientações estão detalhadas a seguir.

Proteção integral

A proteção integral às crianças e adolescentes, consagrada nos direitos fundamentais inscritos 

no ar!go 227 da Cons!tuição Federal vigente e nos ar!gos 3º e 4º do Estatuto da Criança e 

Colunas1 Colunas2 Colunas3

CRIANÇAS/ADOLESCENTES DISPONÍVEIS PARA ADOÇÃO INTERNACIONAL

COMARCAS NÚMERO OFÍCIO RESPOSTA QUANTIDADE DE

Alta Floresta do Oeste 08/2013-GAB Não há crianças

Alvorada do Oeste Informação Não há crianças

Ariquemes Ofício 507/2013 Há 4  crianças

Buritis 009/2013/GAB/BTS Não há crianças

Cacoal 091/2013 – Gab Não há crianças

Cerejeiras Odício 014/2013 Não há crianças

Colorado do Oeste Ofício 0002/2013 Gab Não há crianças

Costa Marques Ofício 010/2013/GAB Não há crianças

Espigão do Oeste Ofício 08/GAB/2013 Não há crianças

Guajará – Mirim Certidão Não há crianças 

Jarú Ofício 96/2013/JIJ Há 3 crianças 

Ji – Paraná Ofício 023/2013/GAB – 2ª VC Há 2 crianças 

Machadinho do Oeste Prot. 0011674-97.2013 Não há crianças

Nova Brasilândia Ofício 07/2013-GAB Não há crianças

Ouro Preto do Oeste 044/2013/JIJ/OPO/RO Não há crianças

Pimenta Bueno Ofício 087/2013/JIJ Há 1 criança 

Porto Velho 049/2013/AS/2º JIJ Há 3 crianças

Presidente Médici Oficio 0822/2013 – V Cível Há 3 crianças

Rolim de Moura 09/2013 – ADM Não há crianças

Santa Luzia D’Oeste Ofício 09/2013/GAB Não há crianças

São Francisco do Guaporé Ofício 004/2013 – GABINETE Não há crianças

São Miguel do Guaporé 01/GAB/2013 Não há crianças

Vilhena Ofício 010/2013- GAB Não há crianças
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  Novo Regimento Interno da CEJA

A Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado de 

Rondônia - CEJA/RO, que completou 20 anos em 2013, 

é composta pelo Corregedor-Geral da Jus!ça, dois juí-

zes de direito, um suplente e um Procurador de Jus!ça. 

Também atuam um Promotor de Jus!ça, uma psicóloga, 

uma assistente social, um assessor jurídico e uma secre-

taria geral, além de equipe formada por integrantes do 

quadro do Tribunal de Jus!ça.

Sob a coordenação do juiz auxiliar da Corregedoria, Ri-

naldo For!, as servidoras que fizeram parte da comissão 

de revisão, Jucilene Nogueira Romanini Ma#uzi, Lúcia 

Helena Souza de Castro, Rita de Cássia Prestes Picanço 

e Danielle Gonçalves Correia, revisaram o Regimento e 

iden!ficaram a necessidade de uma reedição.

do Adolescente - ECA (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990), rege que toda criança e 

adolescente tem direito absoluto à convivência familiar, além dos direitos à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à 

liberdade.

Além da Convenção de Haia (rela!va à proteção das crianças e à cooperação em matéria de 

adoção internacional), assinada e ra!ficada pelo Brasil, a Lei nº 12.010 de 3 de agosto de 2009 

norma!zou diretrizes sobre o direito à convivência familiar e comunitária da criança e do ado-

lescente em nosso país.

É importante saber que a prioridade é para adoção nacional, porém, quando se esgotam as 

possibilidades das adoções nacionais, abrem-se as chances para os casais estrangeiros ou bra-

sileiros que residem no exterior interessados em adotar.

Adequações necessárias

Com a finalidade de orientar, executar e fiscalizar a aplicação do disposto nos ar!gos 39 a 52 

do ECA com as inovações trazidas pela Lei nº 12.010/2009 e considerando as regras estatuí-

das na norma!va nacional e internacional, o Regimento Interno da CEJA/RO foi reformulado, 

obje!vando ampliar as chances de colocação em família subs!tuta nacional ou, caso não seja 

possível, internacional.
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  Projeto Maternidade – Eliminação do Sub-Registro
 

O registro civil de nascimento perante as serven!as extrajudiciais de registro civil das pessoas 

naturais confere, em primeira ordem, iden!dade ao cidadão e dá início ao seu relacionamento 

formal com o Estado. Dessa forma, diante da ins!tuição do Compromisso Nacional pela Erradi-

cação do Sub-registro Civil de Nascimento e a ampliação do acesso à Documentação Básica e 

considerando a par!cipação do CNJ nas ações de Mobilização Nacional pela Cer!dão de Nas-

cimento, a Corregedoria Nacional de Jus!ça editou o Provimento nº 13, de 03 de setembro 

de 2010, que regulamenta a expedição da cer!dão de nascimento nos estabelecimentos de 

saúde.

A cer!dão de nascimento é o documento que oficializa a existência do indivíduo e, por isso, 

funciona como a iden!dade formal do cidadão. Ela é essencial para a re!rada de outros docu-

mentos e para garan!r o acesso a bene'cios governamentais. Sem o registro civil, a pessoa fica 

impedida, por exemplo, de receber as primeiras vacinas e matricular-se em escolas.

  Projeto de Rondônia é referência

No dia 18 de setembro de 2013, foi disponibilizado no site do TJRO o novo Regimento Interno 

da CEJA, com informações importantes como definição de adoção internacional, requisitos ne-

cessários aos pretendentes à adoção, trâmite processual, e endereços e contatos dos órgãos 

credenciados para intermediar adoções internacionais.

A vara de atendimento à mulher ví!ma de violência domés!ca e familiar de Porto Velho é uma 

referência para o país, pois se dedica a um trabalho mul!disciplinar exemplar.

O projeto Abraço acolhe agressores e ví!mas da violência domés!ca pela equipe da Vara. Ao 

invés de pena convencional, são obrigados a frequentar terapia, o que tem transformado e tra-

zendo novo significado as relações familiares.
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  Jus!ça nas Escolas
 

Com o obje!vo de aproximar o Judiciário e as ins!tuições 

de ensino do país no combate e na prevenção dos pro-

blemas que afetam crianças e adolescentes, o Conselho 

Nacional de Jus!ça (CNJ) coordena o Jus!ça nas Escolas 

em parceria com as Coordenadorias de Infância e Juventu-

de dos Tribunais de Jus!ça de todo o país, associações de 

magistrados e órgãos ligados à educação.

A proposta do programa é debater temas como combate 

às drogas, bullying, violência nas escolas, evasão escolar, 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cida-

dania, com a par!cipação de juízes, professores, educadores, técnicos em psicologia e serviço 

social, alunos e pais e demais interessados. Por meio dessas discussões, busca-se es!mular o 

trabalho ar!culado entre as ins!tuições de Jus!ça e de Educação.

Bullying

Entre os trabalhos que foram desenvolvidos, o CNJ lançou a CARTILHA JUSTIÇA NAS ESCOLAS - 

BULLYING, que trata da violência 'sica ou psicológica contra pessoa incapaz de se defender. O 

livreto pode ajudar pais e educadores a prevenir o problema do bullying nas suas comunidades 

e escolas. A autoria da publicação é da médica psiquiatra, Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva, que 

também escreveu o livro “Bullying: Mentes Perigosas nas Escolas” sobre o mesmo tema, que 

prejudica a vida social de milhares de crianças e adolescentes no mundo todo.

  Jus!ça Aberta

O Jus!ça Aberta é um sistema de consulta que facilita o acesso dos cidadãos a informações 

sobre a localização de varas cíveis, tribunais, cartórios e outras ins!tuições a serviço do sistema 

judiciário do Brasil e sobre relatórios de produ!vidade das secretarias processuais. O banco 

de dados simplifica o acesso às instâncias judiciárias do país e é gerenciado pela Corregedoria 

Nacional de Jus!ça.
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  Cer!dão de Nascimento para Índios Suruis

O registro dos povos indígenas é o foco do pro-

grama Cidadania, Direito de Todos. Inicialmente 

serão registrados os índios que residem perto 

dos centros urbanos. O programa contempla o 

trabalho que vem sendo realizado pela Funda-

ção Nacional do Índio (Funai) na busca da atu-

alização do Registro Administra!vo Nacional do 

Índio (Rani).

O registro civil de nascimento é o primeiro pas-

so para a obtenção dos direitos decorrentes da 

cidadania, mas é um documento faculta!vo aos 

indígenas. Após a efe!vação do registro, o CNJ 

pretende, em parceria com os órgãos estaduais, 

federais ou de representação dos registradores, 

conceder aos indígenas o documento de iden!-

dade, a Carteira de Trabalho e dar orientações 

quanto aos direitos previdenciários.

Sob coordenação da Corregedoria-Geral da Jus!ça, o programa “Cidadania, direito de todos” foi 

iniciado em Rondônia no município de Cacoal. Mais de mil pessoas da etnia Paiter-Suruir foram 

atendidas com emissão de cer!dões de nascimento, RG, CPF, carteira de trabalho, entre outros 

serviços. Segundo o desembargador Miguel Monico Neto, a ação deve ser ampliada para outras 

tribos indígenas.

 Corregedoria es!mula solução de processos

Lançado em novembro de 2010, o Programa Jus!ça Plena consiste no monitoramento da trami-

tação de processos de grande repercussão social, no intuito de garan!r a efe!vidade e a celeri-

dade da prestação jurisdicional. O programa alinha-se aos obje!vos estratégicos elencados no 

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, ao estabelecer ações que garantam uma jus!ça 

efe!va, a paz social, além de credibilidade, acessibilidade e celeridade ao Judiciário brasileiro. 

O Programa Jus!ça Plena monitora e dá transparência ao andamento de processos de grande 

repercussão social. A inicia!va do Conselho Nacional de Jus!ça apoia a gestão dessas causas, 

relacionadas a questões criminais, ações civis públicas, ações populares, processos em defesa 

do direito do consumidor e ambientais. 



65Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia

Por isso o corregedor-geral, desembargador Miguel Monico Neto, por meio do o'cio circular 

138/2012, reforçou o compromisso de que juízes de todas as comarcas ampliem e incremen-

tem a solução dos conflitos inseridos no Jus!ça Plena.  Para o corregedor, os temas de grande 

interesse cole!vo, relacionados a direitos difusos e cole!vos, em especial aos direitos da crian-

ça, devem ser priorizados como meta pelos magistrados e servidores.

  Mu!rão Carcerário

O propósito do Mu!rão Carcerário é relatar 

o funcionamento do Sistema de Jus!ça Crimi-

nal, revisar as prisões, implantar o Programa 

Começar de Novo e, ao final, fazer proposi-

ções des!nadas aos órgãos que compõem o 

Sistema de Jus!ça Criminal, visando ao seu 

aperfeiçoamento. Em síntese, a linha de atuação nos Mu!rões Carcerários assenta-se em dois 

eixos bem definidos: 

a) garan!a do devido processo legal: revisão das prisões de presos defini!vos e provisórios;

b) inspeção nos estabelecimentos prisionais do Estado;

A Corregedoria-Geral da Jus!ça de Rondônia realizou mu!rões carcerários nas comarcas do 

Estado em oito etapas. 

O trabalho tem o obje!vo de garan!r o devido processo legal, com a revisão das prisões de pre-

sos defini!vos e provisórios, bem como a elaboração de um relatório sobre o funcionamento 

do sistema.

Os presídios foram inspecionados durante as edições do projeto de Resgate Social dos Ape-

nados de Rondônia (Ressoar), realizada pelo Poder Judiciário, por meio da Vara de Execuções 

Penais de Porto Velho. Essas inspeções atende à Lei 12.106/09 e à Resolução Conjunta do Con-

selho Nacional de Jus!ça e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) n.01/2009.
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  Central de Mandados

A Central Eletrônica de Mandados da Capital permite o controle de todo o trâmite dos manda-

dos, desde sua distribuição aos oficiais até seu efe!vo cumprimento.

 Jus!ça Rápida

A Jus!ça Rápida é uma operação realizada periodicamente em todo o Estado de Rondônia, que 

tem como princípio norteador o atendimento amplo e gratuito à população, para solução de 

questões nas esferas Cível, Criminal, Infância e Juventude, Família e Registros Públicos, com 

especial atenção às comunidades distantes dos centros urbanos, nas regiões ribeirinhas e na 

periferia da cidade.

O Tribunal de Jus!ça de Rondônia, visando democra!zar o acesso ao Poder Judiciário, criou o 

Programa “OPERAÇÃO JUSTIÇA RÁPIDA”, que consiste no deslocamento de juízes, advogados 

e demais servidores de apoio a localidades distantes e desprovidas da presença de órgão do 

Poder Judiciário.

A ideia tem trazido bons resultados diante da sa!sfação do jurisdicionado, com o rápido anda-

mento dos feitos, cujo deslinde seria moroso se a tutela fosse efe!vada pelos meios tradicio-

nais.

Com o serviço da Jus!ça Rápida, a população mais carente tem acesso ao Poder Judiciários sem 

o compromisso de proceder ao pagamento de custas e demais emolumentos, além de sen!r 

a presença do Estado na solução de conflitos. Tal situação alivia o Poder Judiciário porque vê a 

tutela jurisdicional assegurada, atenuando as distâncias existentes entre a população e o refe-

rido poder.
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  Semana Nacional de Conciliação

A Conciliação tem como sua principal missão a realização do acordo, evitando, assim, a con!-

nuidade do conflito. E pode ser u!lizada em quase todos os casos: pensão alimen&cia, divórcio, 

desapropriação, inventário, par!lha, guarda de menores, acidentes de trânsito, dívidas em ban-

cos e financeiras e problemas de condomínio, entre vários outros. 

É bom ressaltar que não existe possibilidade de u!lizar a conciliação para os casos envolvendo 

crimes contra a vida (homicídios, por exemplo). E também nas situações previstas na Lei Maria 

da Penha. (Ex.: denúncia de agressões entre marido e mulher).

A Conciliação resolve tudo em um único ato, sem necessidade de produção de provas. Também 

é barata porque as partes evitam gastos com documentos e deslocamentos aos fóruns. E é 

eficaz porque as próprias partes chegam à solução dos seus conflitos, sem a imposição de um 

terceiro (juiz). É, ainda, pacífica por se tratar de um ato espontâneo, voluntário e de comum 

acordo entre as partes. 

E mais: nas ações judiciais há sempre a possibilidade de se perder “tudo” se houver uma sen-

tença desfavorável. Já por meio da Conciliação não existem “vencidos”, pois o resultado final 

beneficia ambas as partes.



68 Relatório de Gestão 2012-2013

 Projeto Ressoar

Todos os acordos ob!dos por meio da Conciliação ou da Mediação têm validade jurídica. Isso 

significa que, caso uma das partes não cumpra o acordado, a ação pode ser levada à Jus!ça. 

Todos pela conciliação

O esforço do Judiciário brasileiro é para solucionar processos por meio de acordos. Conciliar 

representa a resolução de um conflito judicial de forma simplificada. Em Rondônia, a semana é 

coordenada pela Corregedoria Geral da Jus!ça (CGJ). 

Segundo o desembargador Miguel Monico, corregedor geral, por meio da Portaria 0281/2012, 

a CGJ ins!tuiu, no âmbito do Judiciário rondoniense, a Semana de Conciliação para mobilizar 

os operadores da Jus!ça e a sociedade em geral, no sen!do de desenvolver a conscien!zação 

da cultura pela conciliação como um mecanismo eficiente para a efe!va prestação dos serviços 

judiciários à população. 

A prá!ca da conciliação está ins!tuída em Rondônia pela Mega Operação Jus!ça Rápida I!ne-

rante, que atende pequenas demandas duas vezes por ano, conforme determinação da corre-

gedoria.

A essência do projeto é o atendimento judicial, promovendo o 

saneamento de todos os processos, destacando que cada preso 

recebe atendimento individualizado.

O obje!vo dessa interação do projeto com os presidiários é dar 

a oportunidade de mostrar que é possível mudar de conduta du-

rante o tempo de reclusão.

A preocupação com o preso não se limitou ao campo jurídico, passando, então, a intervir 

também nos aspectos relacionados à saúde, educação, assistência social, cultura, esporte 

e religião.

As parcerias são fundamentais para a efe!vação do projeto do Judiciário rondoniense nos presí-

dios de Porto Velho. Além do Ministério Público, Defensoria, Secretarias municipais e estaduais, 

en!dades como o Conselho da Comunidade, Acuda e a Associação dos Familiares e Amigos de 

Reeducando e Egresso – ASFARE auxiliam na organização das a!vidades culturais e espor!vas 

para o encerramento dos serviços jurisdicionais prestados na unidade. O evento envolverá os 

próprios apenados: coral, dublagem ar&s!ca e uma banda musical.
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  Pai Presente

O direito à paternidade é garan!do pelo ar!go 226, § 7º, da Cons!tuição Federal de 1988. O 
programa Pai Presente obje!va es!mular o reconhecimento de paternidade de pessoas sem 
esse registro. 

O reconhecimento de paternidade foi facilitado pelo Provimento n. 16 da Corregedoria Na-

cional de Jus!ça, que ins!tui um conjunto de regras e procedimentos a serem adotadas pelos 

juízes dos Tribunais Brasileiros e pelos registradores civis para reduzir o número de pessoas sem 

paternidade reconhecida no país. 

Foi o que fez o ex-soldado da borracha Raimundo Rodrigues Monteiro, de 96 anos, que reco-

nheceu sua filha Rosária por meio do projeto Pai Presente. Ele tem oito filhos, mas uma esta-

va sem o nome do pai na cer!dão porque, na época em que nasceu, a família morava muito 
afastada, sem condições de viajar para fazer o registro. Com o reconhecimento tardio, além de 

fortalecer os laços entre pai e filha, tornou possível também a inclusão de seu Raimundo no 

plano de saúde dela. 

Foram feitos dois reconhecimentos de pais que cumprem pena em presídios da capital durante 

a Operação Jus!ça Rápida I!nerante. 

• Senhor de 70 anos que reconheceu cinco filhos, um deles é apenado do presídio Urso Branco. 

Marcas representa!vas do Projeto:

- Celeridade;

- Saneamento processual;

- Pacificação interna nos presídios;

- Redução no número de fugas e mo!ns
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  Serven!as: novos valores e selo digital 

Desde 26 de março de 2013, entrou em vigor as novas tabelas de custas e emolumentos dos 

serviços judiciais e extrajudiciais prestados pelos cartórios de Rondônia. 

A resolução com os valores aprovados pela Corregedoria-Geral foi publicada no Diário de Jus!-

ça no dia 19 de dezembro de 2012, O reajuste das custas deve-se a uma adequação à lei federal 

de Custas Extrajudiciais, que agora passa a seguir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

em 5,96%, correspondente ao índice acumulado no período de dezembro de 2011 a novembro 

de 2012.

  Sistema de informações Gerenciais Extrajudicial-SIG-EX

O Sistema de informações Gerenciais Extrajudicial-SIG-EX, implantando inicialmente nas ser-

ven!as de registro civil e notas no mês de agosto/2011, foi estendido aos demais serviços no 1° 

semestre do ano em curso. Desde abril de 2012, o SIG-EX encontra-se em pleno funcionamento 

• Após o reconhecimento de paternidade espontâneo, o juiz determina que o cartório altere a 

cer!dão de nascimento. 

• Incluir ou não o sobrenome paterno na configuração de seu nome é uma opção do filho (a).

Atendimentos:     

Reunião Triagem Audiências
115 395 116

Audiências:

DIA COM 
RESOLUÇÃO

SEM RESOLUÇÃO

26/06/2013 3 3
27/06/2013 10 16
28/06/2013 30 6
29/06/2013 14 11
30/06/2013 11 12

TOTAL 68 48

Totalizando : 116 PROCESSOS

58,62% Com resolução

41,38% Sem resolução
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  Corregedoria-Geral de Jus!ça promove treinamento para manuseio do selo 
digital

Com obje!vo de aperfeiçoar o trabalho de implantação, esclarecendo eventuais dúvidas no ma-

nuseio do sistema que fora instalado nas serven!as, a Corregedoria-Geral de Jus!ça promoveu, 

em parceria com a Ansata, um treinamento aos cartorários de todo o Estado de Rondônia para 

manuseio do selo digital viabilizando eficiência no uso do sistema. O evento ocorreu no dia 20 

de julho de 2013, no auditório do TJRO, em Porto Velho (RO).

Vale ressaltar que o selo digital trouxe maior segurança e agilidade no processo de atendimento 

às serven!as, pois o que era feito manualmente, ou seja, re!rar selo por selo da cartela que 

tomava muito mais tempo, ainda havia o risco de extravio. 

em todas as Serven!as Extrajudiciais. A ferramenta implantada permite o controle gerencial das 

a!vidades desenvolvidas pelas serven!as extrajudiciais, com a extração de relatórios esta&s!-

cos, controle de atos pra!cados, selos u!lizados, agilizando o pagamento de ressarcimento de 

atos gratuitos e isentos, encaminhados mensalmente à COREF para prosseguimento do feito. 

(processo n. 0030595-46.2009).

Atualmente Rondônia conta com 96 serven!as extrajudiciais instaladas e em perfeito funciona-

mento, que compreendem os serviços de Registros civis, de notas, imóveis, protestos de &tulos, 

&tulos e documentos, registro civil das pessoas jurídicas e cartório distribuidor de protesto.
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  Promoção e Remoção dos Magistrados

No decorrer do biênio foram realizadas promoções pelo critério de merecimento e an!guida-

de e remoção para varias comarcas. As promoções foram subme!das a método especialmen-

te desenvolvido para a aferição do merecimento, segundo o desempenho, presteza e produ!-

vidade. U!lizam-se os dados constantes dos assentos funcionais dos concorrentes, bem como 

dos relatórios esta&s!cos arquivados na Corregedoria Geral. 

  Concurso para Preenchimento das Serven!as Extrajudiciais Vagas 
no Estado de Rondônia

A Corregedoria Geral da Jus!ça, no biênio 2012/2013, abriu concurso público - Edital 001/2012 

– para preencher as serven!as extrajudiciais vagas no Estado de Rondônia, totalizando 37. Des-

tas: 2/3 para Ingresso e 1/3 para Remoção. O Concurso ainda está em andamento, mas já na 

sua final.

ENTRÂNCIA COMARCA DE DESTINO MAGISTRADO ANO

1ª Vara Única Alvorada do Oeste Elisangela Frota 
Araujo

2013

1ª Costa Marques Michiely Aparecida 2013

2ª 1ª Cível Colorado do Oeste Eli da Costa Junior 2013

2ª 3ª Cível Ariquemes Marcus Vinicius 2013
2° 1°Crim. de Jaru Luis Marcelo B da 

Silva
2013

2° 1º Crim. de Ariquemes Alex Balmant 2013
2° 3° Cível Ariquemes Marcus Vinícius 2012
2ª 1ª Vara Crim da Comarca de

Jaru
Luis Marcelo 
Batista da Silva

2013

2ª 1ª Vara Crim Da Comarca De
Ariquemes.

Alex Balmant 2013

3° Porto Velho Danili Augusto 
Paccini

2013

3° Porto Velho José Augusto Alves 
Martins

2012

3° Porto Velho Fabíola Cristina 
Inocêncio

2012

3° Porto Velho Kerley Regina 
Ferreira

2013
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  PROMOÇÃO-MERECIMENTO2     
ENTRÂNCIA COMARCA DE DESTINO MAGISTRADO

1ª Machadinho do Oeste Rogério Montai
1ª São Francisco do Guaporé Leonardo Meira
2° 1° Crim Rolim Claudia Mara
2ª 1ª Vara Crim da Comarca de Jaru Luis Marcelo

Batista da Silva
2ª 1ª Vara Crim Da Comarca De 

Ariquemes.
Alex Balmant

2ª 1ª Vara Genérica Da Comarca De 
Cerejeiras

Bruno Magalhães

2° 2º Crim Ariquemes Adriano Toldo
3ª Comarca de Ji-Paraná ***Maximiliano –

obs. Ñ foi
concluído em
razão do TJ ter
anulado..?

3ª Comarca de Porto Velho Áureo Virgilio

REMOÇÃO
ENTRÂNCIA COMARCA DE DESTINO MAGISTRADO

1ª Entrância Vara Única Santa Luzia Dra. Claudia Vieira 
Maciel

2ª Entrância 2ª Vara Cacoal Dr. Aldarzia Santana 
da Silva

2ª Entrância 3ª Vara Criminal de Ariquemes Dr. Cristiano Mazzini

2ª Entrância 2ª Vara Cível de Ariquemes Dra. Elizangela 
Nogueira

2ª Entrância 1ª vara Criminal de Vilhena Dra. Liliane Pegoraro 
Bilharva

3ª Entrância 9ª Vara Civil de Porto Velho Dr. Marcelo 
Tramontini

3ª Entrância Vara de Execuções e Contravenções 
Penais

Dr. Renato Bonifácio 
de Melo Dias

3ª Entrância 3º. JEC de Porto Velho Dra. Sandra 
Aparecida Silvestre

3ª Entrância 10ª Vara de Cível de Porto Velho Dra. Duilia Sgrott 
Reis
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  Processos Vitalícios dos Magistrados

Durante o biênio do estágio probatório, relatórios mensais dos magistrados são avaliados pela 

CGJ/RO, impondo-se critérios quan!ta!vo e qualita!vo. Compreendem-se, ainda, na avaliação 

con&nua do desempenho jurisdicional, a ap!dão funcional, a idoneidade moral e a higidez 

psicológica do magistrado.

  Encontros do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos 
Tribunais de Jus!ça do Brasil – CCOGE

O Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Jus!ça do Brasil (Ccoge) foi 

criado em 1994, a par!r do projeto do desembargador Décio Erpen, do Rio Grande do Sul, e sua 

fundação data de 25 de outubro de 1995, na cidade de Maceió (AL).  

O Ccoge tem como missão o aperfeiçoamento e melhoria da prestação jurisdicional judicial e 

extrajudicial no âmbito das Corregedorias-Gerais de Jus!ça dos Estados e do Distrito Federal.

Traz em sua composição a Comissão Execu!va, que no ano de 2013 tem como 1º Vice-Presi-

 VITALICIANDOS DATA DA POSSE COMARCA DE LOTAÇÃO 

Alencar das Neves Brilhante Porto Velho

Larissa Pinho de Alencar Lima Porto Velho

Hedy Carlos Soares Porto Velho

Denise Pipino Figueiredo Porto Velho

Angélica Ferreira de Oliveira Freire Porto Velho

Felipe Rocha Silveira Porto Velho

Adip Chaim Elias Homsi Neto Ariquemes

Ligiane Zigiotto Bender Ji-Parana

Márcia Adriana Araújo Freitas Santana Ji-Parana

Jaires Taves Barreto Ariquemes

Maxulene de Sousa Freitas Porto Velho

Artur Augusto Leite Júnior Rolim de Moura

Muhammad Hijazi Zaglout 22/02/2013 Ariquemes

Fabrízio Amorim de Menezes Vilhena

Ane Bruinjé Cacoal

Simone de Melo 08/04/2013 Ji-Paraná

Eugênia Amábilis Gregorius 31/03/2014 Porto Velho

Gleucival Zeed Estevão Porto Velho

Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro Porto Velho
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  59º Encontro Nacional do Colégio de 
Corregedores (Encoge)

O 59º ENCOGE acontece no estado do Paraná, no município de Foz do Iguaçu e tem como tema 

principal “As Corregedorias e a Tecnologia”. Entre os dias 19 e 21 de abril de 2012, corregedo-

res de todo o país estarão reunidos para realizar trabalhos e proposições de ações reunidos em 

quatro Grupos Temá!cos.

dente o des. Miguel Monico Neto (TJRO); a desª. Ivete Caldas (TJBA) como 2ª Vice-Presidente; 

o des. Yedo Simões de Oliveira (TJAM), como 1º Secretário e o des. Cleones de Carvalho Cunha 

(TJMA), atuando como 2ª Secretário. Par!cipação A!va da Corregedoria Geral da Jus!ça de 

Rondônia nos seis Encontros do Biênio.

  60º Encontro Nacional do Colégio de Corregedores (Encoge)

Corregedores-Gerais da Jus!ça reunidos em Maceió durante o 60º Encontro Nacional do Colé-

gio de Corregedores (Encoge), entre os dias 22 e 25 de agosto, elaboraram, após discussões, a 

“Carta de Maceió”, que traz recomendações a serem seguidas pelas Corregedorias Estaduais.

  61º Encontro Nacional do Colégio de Corregedores (Encoge)

Nos dias 8, 9 a 10 de novembro de 2012, Corregedores-Gerais de todos os Estados e do Distrito 

Federal es!veram reunidos no 61º ENCOGE que aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul, no 

município de Gramado, tendo como tema principal “AS CORREGEDORIAS E O SEU PAPEL INSTI-

TUCIONAL DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS”.

Durante o 61° ENCOGE foram promovidas discussões e troca de experiências, além da elei-

ção da nova diretoria do Colégio de Corregedores. O desembargador Luiz Audebert Delage 
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  62º Encontro Nacional do Colégio de Corregedores (Encoge)

Filho (TJMG) foi eleito presidente, tendo como vice o desembargador Miguel Monico Neto, 

Corregedor-Geral da Jus!ça de Rondônia. Durante o encontro, também foram apresentadas as 

conclusões do grupo responsável pelo Encontro da Comissão de Tecnologia da en!dade. O 61º 

Encoge aprovou a Carta de Gramado, com 14 conclusões e recomendações aos TJ.

O 62º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Jus!ça do 

Brasil (ENCOGE) ocorreu nos dias 11 e 12 de abril de 2013, em Ouro Preto, Minas Gerais e teve 

como chamada a frase “Encontro marcado das corregedorias”, uma referência à obra do escri-

tor mineiro Fernando Sabino, O encontro marcado.
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  63º e 64º Encontro Nacional do Colégio de Corregedores (Encoge)

Nos dias 26,27 e 28 de setembro, ocorreu em Manaus o 63º Encontro do Colégio Permanente 

de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Jus!ça do Brasil (63º Encoge), que reúne 23 Estados e 

o Distrito Federal, sob a presidência do corregedor-geral do Tribunal de Jus!ça de Minas Gerais, 

desembargador Audebert Delage Filho. O evento, que acontece no Hotel Tropical de Manaus, 

foi organizado pelo Tribunal de Jus!ça do Amazonas (TJAM) e teve como tema: “Poder Judiciá-

rio como vetor de cidadania e inclusão social”.

A cidade de Florianópolis sediou o 64º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores-Ge-

rais dos Tribunais de Jus!ça do Brasil, nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2013.

O evento teve como tema principal “Segurança e Saúde do Magistrado: elementos essenciais à 

independência do Poder Judiciário”.

Os Corregedores-Gerais da Jus!ça reunidos em Ouro Preto, Minas Gerais, durante o 62º Encon-

tro Nacional do Colégio de Corregedores (Encoge), nos dias 11 e 12 de abril, elaboraram, após 

discussões, a “Carta de Ouro Preto”, que traz recomendações a serem seguidas pelas Correge-

dorias Estaduais.





E N C O N T R O S  E  E V E N T O S  P R O M O V I D O S 

P E L A  C O R R E G E D O R I A  D O  T J R O
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  Rondônia – Anfitriã do IV Fonavid 

De braços abertos, Rondônia recebe o IV Fórum Nacional de Juízes de Violência Domés!ca e 

Familiar contra a Mulher (FONAVID), evento nacional que tem a missão de realizar a Jus!ça e 

garan!r a efe!vidade da lei 11.340/2006, promovendo ações que resultem na prevenção e no 

combate eficaz à violência domés!ca e familiar contra a mulher, por meio do aperfeiçoamento 

e da troca de experiências entre os magistrados que o compõem, bem como da sua par!cipa-

ção a!va junto aos órgãos responsáveis pelas polí!cas públicas que dizem respeito à matéria.

Ao longo dos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2012, juízes, técnicos das equipes mul!disciplinares 

e servidores de todo território nacional discutem a temá!ca de violência de gênero e a aplica-

bilidade da lei Maria da Penha, buscando o compar!lhamento de posicionamentos e experiên-

cias e a compreensão, com profundidade, dos aspectos jurídicos da legislação e também dos 

contornos que envolvem outras disciplinas relacionadas.

Nomes ilustres par!ciparam do evento como o da Secretária Nacional de enfrentamento à vio-

lência domés!ca, Aparecida Gonçalves; da psiquiatra Ana Cecília Pe<a Roselli Marques, pesqui-

sadora do INPAD/CNPQ, e dos juízes Madgéli Frantz Machado, do Tribunal de Jus!ça do Estado 

do Rio Grande do Sul; Olívia Alves Ribeiro, do Acre; Luciane Bortole<o, auxiliar do CNJ; Adriana 

Ramos de Mello, do Rio de Janeiro; Ilaceia Novaes, do Espírito Santo; Ben-hur Viza, do Distrito 

Federal; Nelson Moraes Rego, do Maranhão e Geraldo Fidélis, do Mato Grosso.

Outro destaque do evento foi a apresentação do espetáculo Bizarrus, projeto referência em 

ressocialização por meio da arte.


