
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

ATA DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
ALTA FLORESTA DO OESTE/RO.

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dez (08/12/2010), na Vara Única da 
Comarca de Alta Floresta, presentes os Juízes Auxiliares da Corregedoria, Álvaro Kalix 
Ferro e Guilherme Ribeiro Baldan, a Juíza Subsituta, atualmente respondendo pela Vara 
Única  da  Comarca  de  Alta  Floresta,  Michiely  Aparecida  Cabrera  Valezi  Benedeti,  o 
escrivão  Pro Tempore Galileu Pereira da Silva,  do Cartório Cível,  e a Escrivã  Maria 
Áurea  Saldanha  Gontijo  Fuzari,  do  Cartório  Criminal,  procedeu-se  à  CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA,  designada  pela  Portaria  n.  351/2010-CG,  de  29/09/2010.  Ausente, 
justificadamente,  o  Desembargador  Paulo  Kiyochi  Mori,  que já  havia  realizado visita 
correicional na Comarca no mês anterior. Iniciados os trabalhos, os Juízes Auxiliares, 
depois  de  realizarem  reunião  com  os  servidores  e  o  magistrado  para  explicar  os 
procedimentos a serem utilizados durante a correição, passaram a examinar as funções 
administrativas  da magistrada,  os  ofícios  de justiça em geral,  os  prazos médios,  os 
processos  identificados  como  sendo  da  Meta  “2”,  dos  anos  de  2009  e  2010,  do 
Conselho Nacional de Justiça, os processos ativos mais antigos das diversas classes e 
os  paralisados  por  mais  de  30  dias  dos  Juizados  Especiais  e  60  dias  nos  demais 
procedimentos, os suspensos na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, os 
aguardando  prisão  e  aqueles  aguardando  apreensão.  Foram  verificados,  ainda,  os 
mandados distribuídos aos oficiais de justiça bem como a produtividade paga a eles, as 
custas e as informações das movimentações dos processos no Sistema de Automação 
Processual  (SAP).  Todas  as  sugestões,  recomendações  e  determinações  foram 
realizadas nos seguintes anexos: I - Funções administrativas do magistrado, II – Ofícios 
de justiça em geral, III – Prazo médio, IV – Processos da Meta 2 de 2009 e 2010, V – 
Processos analisados que merecem observação e VI – Sistemas do Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ. Os referidos anexos encontram-se disponíveis na página do Tribunal 
de Justiça, seguindo-se o seguinte caminho: página inicial, menu Corregedoria, Atas de 
Correição, Judiciais.  As determinações deverão ser cumpridas no prazo de sessenta 
dias, caso outro não tenha sido mencionado nos próprios anexos. O Promotor de Justiça 
Otávio Xavier de Carvalho Júnior demonstrou preocupação quanto ao andamento dos 
processos  na  Comarca,  diante  do  elevado  número  de  processos  em  tramitação  e 
iniciados mensalmente, havendo muitos júris para serem julgados e muitas ações civis 
públicas  para  serem  instruídas  e  julgadas.  O  advogado  Torquato  Fernandes  Cota 
reclamou a acessibilidade ao Cartório, cujo balcão é muito alto para quem utiliza cadeira 
de rodas.  Nada mais havendo, aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dez  
(10/12/2010),  lavrou-se a  presente ata,  que,  depois  de lida  e  achada conforme,  vai 
assinada pelos acima nominados.
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