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CAPÍTULO I
DOS MAGISTRADOS E DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Seção I
Dos Magistrados
Art. 1º Cumpre ao magistrado:
a) observar o horário forense, estabelecido por lei ou pelo Tribunal de Justiça, bem como o
horário das audiências e sessões de julgamento;
b) usar, nas audiências e sessões de julgamento, as vestes talares, admitindo-se o uso de traje
social;
c) examinar, antes da prolação do despacho inicial, nas causas em que incidir despesa forense
nos termos da lei, se o valor atribuído à causa corresponde ao efeito patrimonial almejado, ordenando, se
constatada alguma irregularidade, sua emenda e o recolhimento da complementação da diferença,
observando o valor mínimo de recolhimento estabelecido pela Corregedoria-Geral da Justiça;
d) encaminhar as portarias que expedir à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e
providências;
e) remeter mensalmente à Corregedoria-Geral da Justiça o relatório estatístico da vara, juizado
ou posto avançado pelo qual responda.
Seção II
Da Função Correcional

Art. 2º. A função correcional tem por finalidade a fiscalização, controle, orientação e o
acompanhamento dos serviços judiciais de Primeiro Grau e seus serviços auxiliares, bem como dos
presídios, unidades de internação e unidades de acolhimento institucional, e será exercida de forma
permanente e por meio de correições ordinárias, extraordinárias e inspeções judiciais. Redação alterada
pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 1º. Correição Ordinária: Atividade orientadora, fiscalizadora, periódica e disciplinar que o
Corregedor-Geral da Justiça e os Juízes Corregedores Permanentes exercem sobre os serviços do foro
judicial e Extrajudicial, previamente divulgada; Redação alterada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n.
082, de 04/05/2018.
§ 2º. Correição Extraordinária: Atividade fiscalizadora e disciplinar exercida pelo CorregedorGeral da Justiça e pelos Juízes Corregedores Permanentes, de forma excepcional, de ofício ou a
requerimento, ao tomarem conhecimento de irregularidades praticadas nos serviços judiciários de foro
judicial e extrajudicial, podendo ser realizada a qualquer momento e sem aviso, e; Redação alterada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.

6

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

§ 3º. Inspeção Judicial: Atividade que tem o propósito de examinar e corrigir questões pontuais
sobre o funcionamento dos serviços da Justiça, sobretudo quanto à omissão, deveres e prática de atos
tidos como abusivos, e que se apresentem como de apuração urgente, bem como no caso de não terem
sido cumpridas as determinações proferidas nas correições virtuais ou presenciais. Redação alterada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 4º. Os procedimentos de correição poderão ser realizados na modalidade física ou virtual.
Redação alterada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 5º. A Corregedoria-Geral da Justiça dará preferência à realização de correições na forma
virtual. Redação alterada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 6º. A correição Virtual será instaurada mediante Portaria do Corregedor-Geral da Justiça,
publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do
início da Correição. Redação alterada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 7º. Na data constante na Portaria que designar a correição virtual, a equipe correcional
designada pelo Corregedor-Geral da Justiça dará início aos trabalhos na sede da Corregedoria, com acesso
remoto a todos os dados necessários disponíveis no sistema EOLIS e, ao final, procederá à elaboração de
relatório de correição, segundo os padrões estabelecidos pela Corregedoria-Geral da Justiça, contendo
todas as informações compiladas e analisadas, observações e deliberações tomadas durante o trabalho
correcional. Redação alterada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 8º. No período da correição na modalidade virtual, as manifestações do público externo e de
outros órgãos públicos a respeito dos serviços judiciais serão recedidas por intermédio de email institucional a ser divulgado na Portaria subscrita pelo Corregedor-Geral da Justiça. Redação
alterada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 9º. Na Correição virtual, será enviado à Unidade, via Sistema Eletrônico de Informação SEI, sob os cuidados do Diretor de Cartório, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data fixada
para início da correição, Questionário de Atividades da Serventia, a ser respondido e remetido à
Corregedoria-Geral da Justiça no prazo impreterível de 5 (cinco) dias. O questionário será dispensado em
caso de correição na modalidade física. Redação Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018 e
alterada pelo Provimento 004/2019-CG, DJE n. 50, de 18/03/2019.
§ 10º. Durante as atividades correcionais serão catalogadas as boas práticas e, posteriormente,
difundidas em meio específico para as demais unidades, de preferência pela rede mundial de
computadores. Redação alterada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 11º. Nas correições realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça, será utilizado o sistema
desenvolvido especificamente para essa finalidade, qual seja, Sistema Eólis, módulo “Correição”,
observando-se o seguinte: Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de
04/05/2018.
I - Para fins de preenchimento dos relatórios, somente serão considerados os movimentos
lançados nos sistemas de movimentação processual até a data em que for gerada a lista de processos
paralisados selecionados para a correição, data esta que será indicada na Portaria que instituir a Correição
Virtual. Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
II - Os movimentos lançados posteriormente ao envio da relação de processos a serem
correcionados serão considerados como eventual cumprimento das determinações da correição. Redação
acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
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III - O acesso e assinatura da ata e relatório de Correição pelo Magistrado Titular e Diretor de
Cartório da unidade ocorrerá exclusivamente pelo Sistema Eólis, no prazo de até 5 (cinco) dias após a
disponibilização. Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 12º. A avaliação da Unidade Judicial durante a atividade correcional levará em conta os
seguintes critérios: Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
I - Quantitativo de processos em andamento nas varas similares; Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
II - Quantitativo de processos conclusos ao magistrado há mais de 30 (trinta) dias; Redação
acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
III - Quantitativo de processos paralisados na forma do art. 32 das Diretrizes Gerais Judiciais;
Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
IV - PDP (Percentual de Desobstrução Processual): proporção entre o número de sentenças
prolatadas e o número de processos distribuídos no período, multiplicada por 100 (cem). Fórmula: PDP=
[(Qt. Sentenças mês/Qt. Iniciados mês) X 100]; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG,
DJE n. 082, de 04/05/2018.
VI - EU (Evolução da Unidade): Comparativo entre Ativos, Iniciados e Julgados no período.
Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
VIII - Taxa de Congestionamento Semestral – Fase Conhecimento e Execução, segundo
critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, aplicando-se a fórmula de cálculo: [1 (BAIXADOS/(NOVOS + PENDENTES) ) ]; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE
n. 082, de 04/05/2018.
VII - Metas do Conselho Nacional de Justiça. Redação acrescentada pelo Provimento
008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
VIII - Questionário de Atividades da Unidade. Redação acrescentada pelo Provimento
008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 13º. Serão considerados, ainda, no período de doze meses que antecedem a correição:
Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
I - Quantitativo de sentenças prolatadas; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG,
DJE n. 082, de 04/05/2018.
II - Quantitativo de sentenças prolatadas por tipo de sentença; Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
III - Quantitativo de processos arquivados; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
IV - Quantitativo de processos iniciados; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
V - Comparativo entre quantidade de processos iniciados x sentenciados. Redação acrescentada
pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 14º. Para fins de avaliação das Comarcas do interior, será realizada comparação nas unidades
correcionadas tomando-se por base os seguintes critérios: Redação acrescentada pelo Provimento
008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
I - Varas Únicas de 1ª entrância; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n.
082, de 04/05/2018.
II - Varas Cíveis sem competência para juizados; Redação acrescentada pelo Provimento
008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
III - Varas Cíveis com competência para juizados; Redação acrescentada pelo Provimento
008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
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IV - Varas Criminais sem execução penal e sem tribunal do júri; Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
V - Varas Criminais com execução penal; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
VI - Varas Criminais com Tribunal do Júri; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
VII - Varas Criminais com execução penal e Tribunal do Júri; Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
VIII - Varas Criminais com execução penal, tribunal do júri e juizados especiais; Redação
acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
IX - Varas Criminais com execução penal e juizados especiais; Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
X - Juizados Especiais com competência cumulativa para processar e julgar causas Cíveis e
Criminais; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
XI - Varas Genéricas de 2ª entrância. Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG,
DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 15º. Para fins de avaliação da Comarca da Capital, será realizada comparação nas unidades
correcionadas tomando-se por base os seguintes critérios: Redação acrescentada pelo Provimento
008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
I - Varas Cíveis Genéricas; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082,
de 04/05/2018.
II - Varas Criminais Genéricas; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n.
082, de 04/05/2018.
III - Varas de Família e Sucessões; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE
n. 082, de 04/05/2018.
IV - Juizados Especiais Cíveis; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n.
082, de 04/05/2018.
V - Juizado Especial Criminal; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n.
082, de 04/05/2018.
VI - Juizado da Fazenda Pública; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n.
082, de 04/05/2018.
VII - Juizado da Infância e Juventude (ato infracional e execução); Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
VIII - Juizado da Infância e Juventude (cível e crimes contra criança); Redação acrescentada
pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
IX - Vara de Delitos de Tóxicos; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n.
082, de 04/05/2018.
X - Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
XI - Varas de Tribunal do Júri; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n.
082, de 04/05/2018.
XII - Vara de Execução Penal; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n.
082, de 04/05/2018.
XIII - Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas; Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
XIV - Vara de Auditoria Militar e precatórias criminais; Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
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XV - Varas da Fazenda Pública; Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n.
082, de 04/05/2018.
XVI - Vara de Execução Fiscal Municipal e Registro Público; Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
XVII - Vara de Execução Fiscal Estadual e Precatórias Cíveis. Redação acrescentada pelo
Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 16º. Não havendo unidade equivalente, o Juízo ficará sem comparativo. Redação
acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 17°. Encerrados os trabalhos correcionais, será lavrada ata, com seus respectivos anexos bem
como Relatório de Correição Ordinária ou Extraordinária, com publicação no Diário da Justiça, bem
como na página eletrônica da Corregedoria-Geral da Justiça. Redação acrescentada pelo Provimento
008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 18º. Durante o período da correição virtual não haverá suspensão de prazos, interrupção de
distribuição ou postergação das audiências previamente designadas, todavia, os servidores da comarca
permanecerão à disposição da Corregedoria-Geral da Justiça. Redação acrescentada pelo Provimento
008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
§ 19°. O cumprimento das determinações contidas na ata de correição deverá ser informado à
Corregedoria-Geral da Justiça, com indicação dos respectivos itens e anexos, de forma objetiva. Redação
acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
Art. 3º. Após a realização da Correição Virtual, constatada a necessidade, será agendada
Correição presencial para visita do Corregedor-Geral da Justiça, a fim de levar à unidade novas
orientações, esclarecimentos e recomendações. Redação Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de
04/05/2018 e alterada pelo Provimento 004/2019-CG, DJE n. 50, de 18/03/2019.
Parágrafo Único. Encerrado o procedimento correcional sem o cumprimento integral das
providências determinadas pelo Corregedor-Geral de Justiça, poderá ser instaurada Inspeção Judicial.
Redação acrescentada pelo Provimento 008/2018-CG, DJE n. 082, de 04/05/2018.
Art. 4º O juiz de direito, corregedor permanente da vara ou do juizado de que é titular e dos
serviços a ela subordinados, uma vez por ano, deverá efetuar correição ordinária em todas as serventias,
repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, independente das correições
e inspeções realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça.
Parágrafo Único. A correição ordinária será precedida de Portaria, com publicação no Diário
da Justiça e comunicação ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 5º A corregedoria permanente dos ofícios e setores não subordinados diretamente a
qualquer das varas ou juizados caberá ao juiz diretor do fórum.
Art. 6º O magistrado, nos primeiros três meses de seu provimento efetivo em qualquer
comarca, vara ou juizado deverá efetuar correição ordinária nos cartórios e ofícios a ela sujeitos.
Parágrafo Único. O disposto no caput aplica-se também aos juízes de direito de 3ª entrância
sem titularidade, sempre que forem designados para responder pelas varas ou juizados dos juízes de
direito auxiliares da Presidência ou da Corregedoria-Geral da Justiça.
Art. 7º Na correição ordinária anual o magistrado, além de outros dados que entender
necessários, obrigatoriamente verificará:
I – se todos os processos se encontram em cartório ou sob seu controle (conferência física),
adotando as providências cabíveis para recuperação ou restauração;
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II – se todos os livros e pastas obrigatórios foram abertos e se estão em ordem;
III – os processos paralisados há mais de 60 (sessenta) dias, conforme relatório emitido pelo
SAPTJRO, adotando as providências para seu regular andamento;
IV – o cumprimento dos prazos pelo cartório;
V – se o cartório exerce, regularmente, controle sobre os prazos dos processos suspensos;
VI – se os lançamentos no SAPTJRO estão atualizados e completos, bem como se a indicação
da localização física corresponde à realidade;
VII – os 100 (cem) processos mais antigos em tramitação na unidade, considerada a data de
distribuição da ação.
§ 1º A conferência física dos processos, prevista no inciso I, fica dispensada nas varas que
possuam acervo superior a 5.000 (cinco mil) processos, ressalvada a determinação do juiz titular ou da
Corregedoria-Geral para sua realização.
§ 2º Na última folha utilizada dos autos que examinar, o magistrado lançará o seu "Visto em
correição".
Art. 8º Durante a correição ordinária, por ocasião da conferência física dos processos, deverão
ser confrontadas as informações do SAPTJRO com todos os processos existentes na unidade,
regularizando especialmente a indicação de classes.
§ 1º Havendo divergência entre as informações constantes no relatório detalhado e a situação
real do processo, deverá ser feita a devida correção, inclusive a atualização do movimento, se for o caso;
§ 2º Na hipótese do processo existir fisicamente e não constar no relatório, o magistrado deverá
comunicar o fato a CGJ para as providências cabíveis;
§ 3º Na hipótese de constar número de processo no relatório sem a correspondência física,
depois de esgotadas todas as buscas possíveis, o magistrado deverá comunicar o fato às partes e à CGJ
para as providências cabíveis.
Art. 9º Sempre que realizar correição, ordinária ou extraordinária, o magistrado deverá remeter
cópia da respectiva portaria, ou ato de instauração, bem como da ata de correição à Corregedoria-Geral da
Justiça, esta no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Seção III
Da Função Disciplinar
Art. 10. O juiz de direito ou substituto que tiver ciência de qualquer irregularidade praticada
por servidor do foro judicial sob sua subordinação deverá encaminhar à Presidência do Tribunal de
Justiça os dados e documentos necessários para conhecimento e eventual instauração do processo
administrativo disciplinar, descrevendo os fatos e indicando o dispositivo legal transgredido, com
comunicação ao Diretor do Fórum.
§ 1º Quando for o caso, o magistrado poderá representar ao Presidente do Tribunal de Justiça
pelo afastamento preventivo do servidor.
§ 2º Na hipótese do servidor não ser subordinado ao magistrado, este comunicará o fato de
imediato ao superior hierárquico.
Art. 11. Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia a instauração de
processo administrativo disciplinar, sindicância ou inquérito administrativo sobre fatos ocorridos no
âmbito do Poder Judiciário cuja prática seja atribuída ao servidor do foro judicial.
Art. 12. Compete aos juízes corregedores permanentes dos serviços notariais e de registro
apurar as infrações disciplinares ocorridas nessas serventias, bem como aplicar as penas correspondentes
nos termos da lei. Na hipótese de entender que a pena aplicável é de perda da delegação, o juiz corregedor
permanente deverá observar o disposto no art. 10, exceto quanto à comunicação ao Diretor do Fórum, que
no caso é desnecessária.
Parágrafo Único. Das decisões dos juízes corregedores permanentes, em matéria disciplinar
do pessoal das serventias notariais e de registro, oficializadas ou não, caberá recurso ao Corregedor-Geral
da Justiça.
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Art. 13. O Corregedor-Geral da Justiça poderá indicar ao Presidente do Tribunal de Justiça a
avocação de sindicâncias ou processos administrativos de servidor do foro judicial, em qualquer fase, a
pedido ou de ofício.
Art. 14. As sindicâncias ou processos administrativos referentes à apuração de infrações
disciplinares do pessoal das serventias extrajudiciais poderão ser avocadas pelo Corregedor-Geral da
Justiça, em qualquer fase, a pedido ou de ofício.
Seção IV
Da Direção do Fórum
Art. 15. Compete ao juiz diretor do fórum, dentre outras atribuições:
I – representar o Poder Judiciário em solenidades, podendo delegar essa atribuição a outro juiz
de direito ou substituto da Comarca;
II – presidir as solenidades oficiais realizadas no fórum;
III – disciplinar o uso e acesso às dependências do fórum, mesmo após o encerramento do
horário de expediente, resguardada igual atribuição dos demais juízes da Comarca quanto aos servidores
de sua vara ou juizado;
IV – determinar o fechamento do fórum e suas dependências nas hipóteses previstas em lei ou
por autorização da Presidência do Tribunal de Justiça;
V – requisitar policiamento ao Comando da Polícia Militar do Estado, Batalhão ou Companhia
para manter a segurança no edifício do fórum;
VI – solicitar as verbas destinadas à diretoria do fórum, bem como o material de expediente e
de limpeza necessários à Comarca;
VII – encaminhar ao Presidente do Tribunal de Justiça os pedidos de afastamento, substituição,
gratificação, licença e férias dos servidores das áreas sujeitas a sua fiscalização, respeitada a autonomia
dos demais magistrados da Comarca quanto a seus subordinados;
VIII – por delegação da Presidência do Tribunal de Justiça, dar posse aos servidores ou
agentes delegados do Poder Judiciário;
IX – encaminhar ao Presidente do Tribunal de Justiça, na época própria, a escala de férias dos
servidores do quadro do Tribunal de Justiça lotados na Comarca ou Fórum, inclusive dos servidores de
outros órgãos que estiverem à disposição do Poder Judiciário;
X – regulamentar e fiscalizar o uso do estacionamento de veículos na área privativa do fórum;
XI – presidir a distribuição dos processos e, em caso de erro, informar à Corregedoria-Geral
para eventuais correções, de ofício ou a requerimento do interessado;
XII – inspecionar, periodicamente, a Central de Mandados e o setor da administração do
fórum;
XIII – elaborar as escalas de plantão.
Parágrafo Único. Na comarca da capital, a Central Eletrônica de Mandados – CEM fica
vinculada ao Juiz Diretor do Fórum Criminal e nas comarcas do interior aos Juízes Diretores do Fórum,
que serão responsáveis pela direção, administração e fiscalização, e deverão empreender medidas para o
seu regular funcionamento, inclusive com relação ao cadastramento de novos oficiais, histórico de férias,
licenças e/ou afastamentos e à escala de plantão de oficiais de justiça. (NR). Redação dada pelo
Provimento 012/2013-CG, DJE nº 084, de 08/05/2013.
Art. 16. A Administração do fórum deve manter os seguintes livros:
a) Registro de Feitos Administrativos;
b) Termo de posse de servidores da Justiça;
c) Registro de Portarias da Administração do Fórum.
Seção V
Do Administrador do Fórum
Art. 17. Ao administrador do fórum compete:
a) organizar e manter o registro de materiais permanentes, de consumo, móveis e utensílios de
todos os ofícios judiciais e extrajudiciais não privatizados, com a respectiva baixa do consumo e dos
inservíveis, em livro ou fichário próprio;
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b) efetivar o controle de frequência dos servidores subordinados ao diretor do fórum;
c) manter pastas atualizadas de todos os servidores com cópia dos documentos, comunicações
ou assentamentos relativos à vida funcional de cada um;
d) elaborar a escala de serviços dos agentes de segurança e auxiliares de serviços gerais,
submetendo-a ao Diretor do Fórum;
e) zelar pela manutenção e conservação dos prédios e áreas a eles pertencentes;
f) auxiliar na organização das Operações Justiça Rápida Itinerante e nas sessões de júri;
g) o protocolo, triagem e distribuição de documentos recebidos por meio do malote, fax ou
correio, bem como aqueles recebidos diretamente do interessado e que não se refiram a processos
judiciais;
h) elaborar guia de remessa, recepção e conferência de malotes;
i) afixar nos locais apropriados o nome do juiz plantonista, do escrivão e dos oficiais de justiça,
indicando o endereço da vara que está de plantão, bem como os telefones institucionais dos serventuários
plantonistas, providenciando-se o lançamento das referidas informações na página do Tribunal de Justiça
na internet, atualizando-as sempre que necessário. (AL) Redação alterada pelo Provimento n. 005/2018CG, DJE n. 056, de 26/03/2018.
j) inserir na página do TJ/RO as informações relativas à escala de plantão, na qual deverá
conter o nome do juiz, escrivão/diretor de cartório e oficial plantonista. (AC). Redação dada pelo
Provimento 012/2013-CG, DJE nº 084, de 08/05/2013.
k) cadastrar juízes e diretores de cartório plantonistas no sistema de processo judicial
eletrônico – Pje; (AC) Redação inserida pelo Provimento 012/2015-CG, DJE nº 130, de 16/07/2015.
l) gerenciar o cadastro dos oficiais de justiça dentro da CEM nas comarcas do interior. (AC)
Redação inserida pelo Provimento 012/2015-CG, DJE nº 130, de 16/07/2015.
Parágrafo único - às alíneas “J, K e L” aplicam-se as definições dispostas no art. 453 e 454
das Diretrizes Gerais Judiciais. (NR) Redação dada pelo Provimento 012/2013-CG, DJE nº 084, de
08/05/2013 e Redação alterada pelo Provimento 012/2015-CG, DJE nº 130, de 16/07/2015.

CAPÍTULO II
DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA EM GERAL
Seção I
Dos Livros e do Controle de Autos
Art. 18. Os Cartórios Judiciais em geral deverão possuir os seguintes livros em meio
eletrônico.
a) Visitas e Correições;
b) Registro de Sentenças;
c) Depósitos Judiciais (inclusive fiança).
Art. 19. Os Cartórios Judiciais deverão controlar a remessa, carga e descarga de autos e
mandados para:
a) Tribunais e Turma Recursal; Alterado pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de
31/10/2014.
b) Advogados;
c) Procuradores da Fazenda Pública;
d) Ministério Público;
e) Contador;
f) Peritos;
g) Defensoria Pública e Curadoria;
h) Distribuidor ou Central de Mandados.
Parágrafo Único. O controle a que se refere o caput deverá ser exercido por meio de pastas
com folhas soltas, lista dos autos que estão sendo retirados do Cartório para cada um dos indicados acima,
com assinatura do recebedor, inutilizando-as após a baixa de todos os processos que nelas constam,
especialmente no SAPTJRO.
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Seção II
Das Pastas Classificadoras
Art. 20. Os Cartórios Judiciais deverão possuir as seguintes pastas classificadoras, em série
anual:
a) controle de frequência dos servidores do Cartório Judicial;
b) correspondências recebidas;
c) correspondências expedidas;
d) alvará de levantamento de valores;
e) requisições de pequeno valor expedidas;
f) precatórios;
g) cópia de mandados devolvidos.
h) Cópia dos relatórios estatísticos. Redação dada pelo Provimento nº 004/2015-CG, DJE nº
015, de 23/01/2015.
§ 1º A pasta classificadora indicada na alínea “a” deverá ser conservada pelo período de um
ano após o último lançamento.
§ 2º As pastas classificadoras indicadas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “g” deverão ser conservadas
pelo período de dois anos após o último lançamento.
§ 3º As pastas classificadoras indicadas nas alíneas “e” e “f” deverão ser conservadas até que a
Corregedoria-Geral da Justiça determine sua inutilização, o que poderá ser provocado pelo Juízo, após
decurso do prazo de cinco anos.
§ 4º As pastas classificadoras poderão ser formadas por meio eletrônico, comunicando-se à
CGJ.
§ 5º A pasta classificadora indicada na alínea “h” deverá conservar os relatórios estatísticos
atualizados, bem como cópia dos ofícios e pedidos de desgravação a fim de justificar o envio do relatório
estatístico além do prazo. Redação dada pelo Provimento nº 004/2015-CG, DJE nº 015, de 23/01/2015.

Seção III
Da Ordem Geral dos Serviços
Art. 21. Todos os atos e termos devem ser certificados nos autos, inclusive no caso de eventual
erro, com lançamento correspondente no SAPTJRO.
Art. 22. Toda e qualquer escrituração cartorária deve ser feita em vernáculo com tinta preta ou
azul indelével.
§ 1º É vedado o uso de:
a) tinta de cor diferente da prevista no parágrafo anterior;
b) borracha, detergente ou raspagem por qualquer meio mecânico ou químico;
c) corretores em geral;
d) abreviaturas.
§ 2º Na escrituração deverão ser evitados omissões, emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas,
efetuando-se, quando necessário, as devidas ressalvas.
§ 3º As anotações de “SEM EFEITO” deverão estar sempre autenticadas com a assinatura e
matrícula de quem as fez.
§ 4º Na escrituração deverão ser evitados e inutilizados os espaços em branco.
Art. 23. Toda juntada de petição ou documento nos autos será precedida do respectivo termo
de juntada, assinado pelo servidor que realizou o ato.
Parágrafo Único. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças prescindem do termo de
juntada.
Art. 24. Ao lançar sua assinatura ou rubrica em qualquer documento, os servidores explicitarão
seu número de matrícula funcional.
Parágrafo Único. O lançamento do número de matrícula fica dispensado quando o ato se
referir a numeração de folhas dos autos.
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Art. 25. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz de direito ou substituto que
subscrever a carta precatória, a carta rogatória, os precatórios requisitórios, as requisições de pequeno
valor, os mandados e contramandados de prisão e os alvarás em geral, indicando-lhe o nome e o cargo.
Art. 26. Antes da subida dos recursos à instância superior o escrivão deverá certificar nos
autos, se existente, o motivo que gerou a suspensão de expediente forense entre a data da intimação das
partes da decisão recorrida e a data de protocolo do recurso.
Art. 27. Os autos não poderão exceder 200 (duzentas) folhas em cada volume, excetuados os
casos especiais decididos pelo juiz de direito. Deverá haver termo de encerramento e de abertura de cada
novo volume.
Parágrafo Único. Em nenhuma hipótese será seccionada peça processual, podendo, neste caso,
o volume ser encerrado com menos ou mais de 200 (duzentas) folhas.
Art. 28. Todas as folhas dos processos serão numeradas em sequência crescente, prosseguindo
sem solução de continuidade nos volumes subsequentes.
Art. 29. Ao receber processos já com os números das folhas, qualquer que seja a origem, não
haverá necessidade de nova numeração em decorrência da reautuação, bastando conferir-se a exata
numeração e lavrando-se certidão detalhada, seguindo normalmente a paginação.
Art. 30. Os escrivães devem solicitar aos advogados que, para agilizar os serviços do cartório,
apresentem as petições, os documentos e os papéis em geral a serem juntados aos autos, inclusive a
petição inicial, já perfurados.
§ 1º Os documentos a serem juntados a quaisquer autos de processo, que sejam inferiores ao
tamanho do papel padrão (A4) utilizado pelo Tribunal de Justiça, deverão ser colados em papel com essa
mesma dimensão.
§ 2º Os documentos mencionados no parágrafo anterior deverão ser colados até o máximo de 3
(três) por folha, utilizando-se processo de colagem na borda superior do documento, a fim de que se
possibilite a consulta do verso, sendo vedada a sua colagem integral, evitando-se a utilização de grampos.
Art. 31. Todos os termos de audiência, despachos, decisões e sentenças serão integralmente
lançados no SAPTJRO. Os demais atos praticados no processo também serão lançados no SAPTJRO, de
forma sucinta, inclusive o resumo de petições.
Parágrafo Único. Nos casos em que a publicidade do movimento no SAPTJRO possa
comprometer o cumprimento da medida, a critério do Juiz, o respectivo lançamento ocorrerá
posteriormente à sua efetivação.
Art. 32. Salvo nos casos de suspensão ou de prazo maior assinalado, nenhum processo poderá
permanecer paralisado em cartório além do prazo legal ou fixado, nem aguardar o cumprimento de
diligências (informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes etc):
I – por mais de 60 dias, se procedimento comum cível e criminal;
II – por mais de 30 dias, se procedimento dos juizados especiais. (NR/AC). Redação dada pelo
Provimento 007/2013-CG, DJE nº 060, de 03/04/2013.
Art. 33. O controle de prazos deverá ser efetuado por meio de relatório do SAPTJRO,
consultado diariamente pelo escrivão.
Art. 34. É vedado aos servidores dos cartórios ou que neles estejam prestando serviços,
fornecer informações por telefone a respeito de processos às partes, procuradores e interessados.
§ 1º Os servidores poderão prestar informações por telefone aos servidores de outras comarcas,
ainda que de outros Estados, Tribunal de Justiça, Justiça Federal e do Trabalho, no interesse do serviço.
§ 2º As informações sobre a tramitação processual serão prestadas pessoalmente e em cartório
às partes, procuradores e interessados, observado o eventual segredo de justiça.
Art. 35. Nos processos que tramitarem em segredo de justiça constará na capa, em letras bem
destacadas, os dizeres “SEGREDO DE JUSTIÇA”.
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Parágrafo Único. O acesso a processos que tramitam em segredo de justiça e às informações
acerca de sua tramitação é restrito às parte e seus respectivos procuradores.
Art. 36. É vedado ao escrivão reter no cartório processos conclusos, ainda que o juiz de direito
esteja afastado por qualquer motivo.
Parágrafo Único. Estando o processo preparado, deverá ser lançado no SAPTJRO o
movimento de conclusão e remetidos os autos ao gabinete.
Art. 37. Os autos conclusos a juiz de direito que, por qualquer motivo, se afastar da vara, serão
transferidos no SAPTJRO para seu substituto e assim sucessivamente, salvo quando o magistrado retiver
o processo em seu poder.
Parágrafo Único. A transferência no SAPTJRO não importará em mudança da data de
conclusão do processo.
Seção IV
Das Comunicações Internas
Art. 38. Nas comunicações internas entre as unidades da Justiça de 1º grau, os magistrados e
servidores poderão fazer uso de correio eletrônico, de comunicador eletrônico interno e similares.
§ 1º As mensagens enviadas e recebidas estarão sujeitas a filtro de segurança.
§ 2º É vedada a utilização de anexos de arquivo em formato não autorizado pelo Tribunal de
Justiça.
Art. 39. No caso de comunicação interna com a utilização de meios eletrônicos, se não for
obtida resposta ou confirmação de recebimento no prazo de 3 (três) dias, o magistrado ou servidor deverá
fazer uso de meio físico.
Art. 40. Cada unidade deverá possuir uma conta de correio eletrônico setorial, que se destinará
às comunicações internas.
§ 1º É dever do escrivão ou do servidor designado pelo juiz de direito, sob pena de
responsabilidade, abrir diariamente a caixa de mensagens do correio eletrônico setorial, respondendo as
solicitações quando necessário e, se for o caso, encaminhando-as ao magistrado.
§ 2º O escrivão ou o servidor designado cuidará para que a caixa de mensagens não atinja o
limite máximo de armazenamento.
§ 3º A utilização do correio eletrônico setorial é restrita a comunicações oficiais e diretamente
relacionadas ao serviço público.
Art. 41. Sempre que possível deverá ser utilizado assinador digital.
Art. 42. Os relatórios estatísticos mensais e os relatórios de produtividade poderão ser
encaminhados à Corregedoria-Geral, por meio eletrônico, desde que contenham a assinatura digital do
juiz de direito e do escrivão.
Seção V
Das Comunicações por Meio Eletrônico
Art. 43. REVOGADO. Provimento 016/2017-CG, DJE nº 124, de 10/07/2017.
Art. 44. REVOGADO. Provimento 016/2017-CG, DJE nº 124, de 10/07/2017.
Art. 45. REVOGADO. Provimento 016/2017-CG, DJE nº 124, de 10/07/2017.
Art. 46. REVOGADO. Provimento 016/2017-CG, DJE nº 124, de 10/07/2017.
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Seção VI
Das Comunicações pelos Correios
Art. 47. Salvo vedação legal ou determinação judicial em contrário, todas as citações,
intimações e comunicações às partes serão realizadas por correspondência, com aviso de recebimento.
Parágrafo Único. Sempre que necessário será utilizado o aviso de recebimento em mão
própria.
Art. 48. Na realização de comunicações por meio da Empresa de Correios deverão ser
observados todos os requisitos estabelecidos em lei para a formalidade do ato.
Art. 49. Nas correspondências expedidas nos processos que tramitem em segredo de justiça,
bem como no respectivo envelope lacrado, constará, por carimbo, a expressão “SEGREDO DE
JUSTIÇA”.
Seção VII
Das Publicações e Editais
Art. 50. Salvo disposição legal, determinação judicial ou comunicação eletrônica, as
intimações de despachos, decisões interlocutórias e sentenças a advogados devem ser realizadas por meio
do Diário da Justiça.
Parágrafo Único. Os cartórios devem abster-se da remessa de expediente intimatório ao
Diário da Justiça quando a intimação puder ser efetivada, no prazo inferior a 5 (cinco) dias, na própria
serventia.
Art. 51. As publicações devem consumar-se de maneira objetiva e precisa, delas constando o
nome das partes, dos seus advogados e respectivos registros na OAB, do número e espécie do processo,
os elementos necessários ao seu imediato e completo entendimento, tais como o objeto e sujeito da
intimação, natureza e espécie da matéria de que se dá ciência, explicitando o conteúdo da ordem judicial
(sobre o que se deve manifestar, conhecer ou omitir).
Art. 52. Nas intimações pelo Diário da Justiça, quando qualquer das partes estiver
representada nos autos por mais de um advogado, o cartório fará constar o nome do subscritor da petição
inicial ou da defesa, ou no máximo dois nomes, salvo se a parte indicar expressamente o nome de
determinado advogado para figurar na intimação ou ainda se outro for o substabelecido.
Art. 53. Qualquer alteração quanto ao advogado deverá ser cadastrada no SAPTJRO, de modo
a permitir a correta identificação.
Art. 54. Caberá aos escrivães velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às
publicações, conferindo diariamente as minutas para remessa ao Diário da Justiça, sem prejuízo da
fiscalização ordinária dos Juízes Corregedores Permanentes.
Art. 55. Caberá ao escrivão certificar as publicações dos despachos, decisões interlocutórias e
sentenças, prescindindo de colagem.
Art. 56. Caberá ao escrivão determinar quais servidores, além do Chefe de Cartório, poderão
anotar as publicações, inclusive de sentenças, submetendo sua decisão à apreciação do Juiz Corregedor
Permanente, que poderá revisá-la para indicar outros ou substituir os indicados.
Art. 57. A afixação de editais de qualquer natureza será efetivada e certificada pelo escrivão
do feito. Sua retirada do átrio somente ocorrerá após o decurso do prazo nele fixado, que se inicia após
sua publicação.
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Art. 58. Nos casos em que a lei exigir a publicação em jornal, uma vez publicado o edital, a
parte interessada deverá requerer a juntada aos autos com o recorte da respectiva publicação, contendo a
data e o número da folha do jornal, devidamente colada em papel A4.
Art. 59. Os editais expedidos pelo juízo deverão consignar prazo para o cumprimento da
ordem e as consequências pela inobservância.
Art. 60. Em se tratando de processos que tramitem em segredo de justiça, qualquer publicação
de atos processuais deverá ser realizada de modo a preservar a identidade das partes.
Art. 61. A ocorrência da publicação de atos no Diário da Justiça será certificada nos autos,
vedando-se a colagem de cópia, salvo determinação judicial expressa.
Seção VIII
Dos Mandados
Art. 62. Os mandados de citação, intimação e notificação, inclusive as cartas postais,
requisições e ofícios de comunicação, poderão ser assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por
ordem do juiz.
Parágrafo Único. Excetuam-se da regra do caput os ofícios para desconto e exoneração de
pensão alimentícia, bem como os dirigidos a autoridades e, ainda, os mandados de condução coercitiva,
os quais deverão ser assinados pelo juiz.
Art. 63. Os cartórios devem abster-se da expedição de mandados quando a intimação puder ser
efetivada, no prazo inferior a 5 (cinco) dias, na própria serventia.
Art. 64. Os mandados de prisão civil serão entregues aos oficiais de justiça, que poderão
solicitar reforço da autoridade policial, se necessário. Os mandados de prisão criminal não poderão ser
entregues aos oficiais de justiça para cumprimento, devendo ser encaminhados aos órgãos competentes.
Art. 65. Nos mandados expedidos em processos que tramitem em segredo de justiça será
aposta a expressão “SEGREDO DE JUSTIÇA”. Em se tratando de citação por hora certa, a contrafé será
entregue em envelope lacrado com a mesma expressão, contendo a identificação da parte.
Paragrafo Único. Em se tratando da CEM, a escrivania deverá, obrigatoriamente, identificar,
no campo específico, que o processo se trata de segredo de justiça, devendo o oficial de justiça, no
cumprimento do mandado, adotar as precauções devidas. (AC) Redação dada pelo Provimento n.
017/2011/CGJ, DJE nº 225, de 07/12/2011.
Art. 66. Mensalmente, o escrivão relacionará os mandados em poder dos oficiais de justiça,
além dos prazos fixados, cobrará deles a devolução e, em caso de não restituição no prazo de 5 (cinco)
dias, comunicará ao juiz de direito, para as providências cabíveis e remessa ao juiz diretor do Fórum para
anotação na ficha funcional do oficial de justiça.(NR). Redação dada pelo Provimento n. 012/2013-CG,
DJE nº 084, de 08/05/2013.
Art. 67. Os mandados destinados aos serviços extrajudiciais para registros, averbações,
anotações, cancelamentos e atos similares deverão estar instruídos com cópias ou conter em seu corpo as
seguintes informações:
a) tratando-se de pessoa física: nome, domicílio, estado civil, nacionalidade, profissão e
número de inscrição no CPF/MF ou RG, ou, faltando estes, sua filiação;
b) tratando-se de pessoa jurídica: nome, sede social e número de inscrição no CNPJ;
c) tratando-se de ato referente a imóvel: características, confrontações e informações precisas
acerca de sua localização, especialmente a numeração, cadastro no município ou no INCRA;
d) o valor da execução, quando for o caso;
e) a indicação do responsável pelo pagamento das despesas e a autorização ao cartório para
cumprimento somente após o recolhimento das custas e emolumentos; Redação dada pelo Provimento n.
013/2009/CGJ, DJE n. 106, de 09/06/2009.
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f) o direito à gratuidade do ato notarial ou registral, se for o caso, com a indicação da norma
legal. Redação dada pelo Provimento n. 013/2009/CGJ, DJE n. 106, de 09/06/2009.
Parágrafo Único. Os mandados ou ofícios para cumprimento de determinações judiciais
dirigidas aos cartórios extrajudiciais serão entregues à parte interessada na diligência, assinalando prazo
para a comprovação, pela parte, da entrega do documento no cartório extrajudicial a que for dirigida.
Redação dada pelo Provimento n. 013/2009/CGJ, DJE n. 106, de 09/06/2009.
Art. 68. De acordo com a necessidade (ex.: intimação de jurados, testemunhas etc.), o
mandado de intimação poderá ser desmembrado, desde que o número de pessoas a ser intimadas, inserido
em cada um deles, não seja inferior a sete.
§1º. Nos processos criminais, em que haja necessidade de intimação do acusado e das
testemunhas de acusação, o endereço e o nome das testemunhas será registrado em folha anexa ao
mandado que não será entregue ao acusado, de forma a preservar, na medida do possível, o endereço das
testemunhas de acusação. Redação dada pelo Provimento n. 001/2015-CG, DJE n. 010, de 16/01/2015.
§2º. Caso haja necessidade da condução coercitiva de testemunha e intimação do réu, os
mandados deverão ser expedidos separadamente. Redação dada pelo Provimento n. 001/2015-CG, DJE n.
010, de 16/01/2015.
Art. 68A. As vítimas ou testemunhas coagidas ou submetidas à grave ameaça, em assim
desejando, não terão quaisquer de seus endereços e dados de qualificação lançados nos termos de seus
depoimentos. Aqueles ficarão anotados em impresso distinto, remetido pela Autoridade Policial ao Juiz
competente, juntamente com os autos do inquérito após edição do relatório. Redação dada pelo
Provimento n. 007/2012/CGJ, DJE n. 090/2012, de 17/05/2012.
Art. 68B. Após o cumprimento dos mandados, apenas será juntada aos autos a correspondente
certidão do Oficial de Justiça, sem identificação dos endereços, enquanto o original do mandado será
destruído pelo Escrivão, que certificará o ato. Redação dada pelo Provimento n. 007/2012/CGJ, DJE n.
090/2012, de 17/05/2012.
Art. 68C. Na capa do feito serão lançadas duas tarjas vermelhas, indicando tratar-se de
processo, em que as vítimas ou testemunhas postularam o sigilo de seus dados e endereços, consignandose, ainda, os indicadores da pasta onde estão depositados os dados reservados. Redação dada pelo
Provimento n. 007/2012/CGJ, DJE n. 090/2012, de 17/05/2012.
Art. 68D. O acesso à pasta dos dados das vítimas e testemunhas protegidas pelo sigilo fica
garantido ao Ministério Público e ao Defensor constituído ou nomeado nos autos, com controle de vistas,
feito pelo Escrivão do correspondente Ofício de Justiça, declinando data. As pastas terão, no máximo,
duzentas folhas, serão numeradas e, após o encerramento, lacradas e arquivadas. Redação dada pelo
Provimento n. 007/2012/CGJ, DJE n. 090/2012, de 17/05/2012.
Art. 69. Deverão ser emitidas tantas vias do mandado quantas sejam as pessoas a serem
citadas, intimadas ou notificadas.
§ 1º Tratando-se da CEM, deverá ser anexada ao mandado até a quantidade de 10 (dez) cópias
por contrafé, considerando a quantidade de cópias vezes o número de pessoas a serem citadas, intimadas
ou notificadas. Caso contrário, estas serão retiradas nos cartórios. (AC) Redação dada pelo Provimento n.
017/2011/CGJ, DJE n. 225, de 07/12/2011.
§ 2º. O mandado judicial deverá conter a informação de que, não tendo condições de constituir
advogado, a parte deverá procurar o defensor público da comarca (AC).
§ 3º. A informação deverá indicar o endereço da Defensoria Pública, que será ratificada na
entrega do mandado, por meio do Oficial de Justiça (AC). Redação dada pelo Provimento n.
003/2012/CGJ, DJE n. 062, de 03/04/2012.
Art. 70. Não serão expedidos mandados para intimação de atos a se realizarem em prazo
superior a 6 (seis) meses, a contar da expedição.
Art. 71. Não serão expedidos mandados para intimação do representante do Ministério
Público, que será intimado por meio de vista dos autos.
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Art. 72. Havendo necessidade de repetição de diligência, o mandado será desentranhado e
encaminhado à Central de Mandados. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 006/2015-CG, DJE n. 054,
de 23/03/2015.
§ 1º. Considera-se repetida a diligência quando no mandado constar as mesmas informações do
mandado anterior expedido, sem qualquer retificação, aditamento ou acréscimo. A repetição da diligência
ocorrerá nas seguintes hipóteses: a) quando a diligência não se realizou por circunstância alheia à atuação
do oficial de justiça (ex.: viagem da pessoa a ser intimada); e, b) quando a diligência não se realizou em
decorrência de falha na atuação do oficial de justiça (ex.: não localização de endereço existente). (NR)
Redação dada pelo Provimento n. 006/2015-CG, DJE n. 054, de 23/03/2015.
§ 2º. Ocorrendo qualquer retificação, aditamento ou acréscimo, mesmo nos casos de
desentranhamento, o mandado será considerado como novo, devendo ocorrer o pagamento de uma nova
produtividade. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 006/2015-CG, DJE n. 054, de 23/03/2015.
§ 3º. Suprimido pelo Provimento n. 006/2015-CG, DJE n. 054, de 23/03/2015.
Art. 73. Nos casos de mandados desentranhados, renovados ou de repetição da diligência, o
cartório fará constar expressamente a determinação no instrumento, podendo usar de carimbos com os
dizeres "mandado desentranhado", "mandado renovado", "mandado repetido" ou outro cabível.
Parágrafo Único. Tratando-se da CEM, deve ser utilizada a opção de desentranhamento. (AC)
Redação dada pelo Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n. 225, de 07/12/2011.
Seção IX
Das Cartas Precatórias
Art. 74. A carta precatória será confeccionada em 3 (três) vias, devendo constar expressamente
o prazo fixado para seu cumprimento, bem como o número do telefone e o endereço eletrônico da vara
expedidora.
Art. 75. Quando a carta precatória for expedida para cumprimento dentro do Estado de
Rondônia, o escrivão deverá consultar o SAPTJRO, caso sejam necessárias informações acerca da
distribuição e andamento, certificando nos autos ou juntando relatório analítico do que constatar.
Parágrafo Único. Tratando-se de precatória expedida para fora do Estado de Rondônia, o
escrivão poderá consultar o seu andamento no juízo deprecado por meio da internet, certificando nos
autos ou juntando relatório analítico do que constatar.
Art. 76. No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, a carta precatória que não for
integralmente cumprida e for reapresentada, deverá ser distribuída por direcionamento ao juízo que a
processou anteriormente. Se houver qualquer aditamento na carta, a distribuição far-se-á por sorteio.
Art. 77. Sempre que a carta precatória for entregue ao interessado para providenciar a remessa
e cumprimento, deverá constar recibo nos autos com identificação do recebedor.
Art. 78. Quando a carta precatória for apresentada pelo interessado ou seu representante legal
ao juízo deprecado, caberá ao escrivão confirmar a autenticidade da carta no juízo deprecante.
Art. 79. Expedida a carta precatória cível, cabe à parte interessada em seu cumprimento
comprovar a distribuição no juízo deprecado, no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvados os casos de
assistência judiciária, nos quais competirá ao cartório a remessa. No caso de não comprovação, os autos
devem ser submetidos ao juiz de direito.
Art. 80. Vencido o prazo para o cumprimento da carta precatória cível expedida, sendo o ato
deprecado de exclusiva responsabilidade da parte, o cartório deverá certificar o ocorrido e intimar a parte
interessada a comprovar o seu andamento.
Art. 81. Nos casos de prisão civil deverá constar expressamente na carta precatória o valor
necessário a ser pago pela pessoa a ser presa, bem como a informação de que, caso haja o pagamento,
poderá ser expedido, incontinenti, o alvará de soltura.
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Art. 82. Das cartas precatórias expedidas para a citação e penhora devem constar,
obrigatoriamente, a conta atualizada do débito e, para efeito de pagamento, a verba honorária fixada pelo
juízo deprecante.
Art. 83. O escrivão deverá intimar as partes da expedição da carta precatória criminal.
§ 1º Decorrido o prazo fixado para cumprimento, o escrivão promoverá imediata conclusão dos
autos ao juiz de direito.
§ 2º Deverá constar expressamente a indicação se há réu preso e, no caso de inquirição de
testemunhas, se foram arroladas pela acusação ou defesa, bem como, se houver mais de um réu, qual
deles apresentou o rol.
§ 3º Realizado o interrogatório no juízo deprecado, havendo indicação ou constituição de
defensor na Comarca deprecada, os autos da deprecata permanecerão em cartório pelo prazo de
oferecimento de alegações preliminares, quando então, com ou sem elas, serão devolvidos ao juízo
deprecante.
Art. 84. As cartas precatórias dirigidas a Comarcas do Estado de Rondônia poderão ser
expedidas, encaminhadas e devolvidas por meio eletrônico, com a utilização de assinatura digital.
Seção X
Das Cartas Rogatórias
Art. 85. A carta rogatória será confeccionada em 03 (três) vias, devendo constar
expressamente prazo razoável para seu cumprimento e conterá:
I – A indicação dos juízos de origem e de cumprimento do ato;
II – O inteiro teor da petição inicial, denúncia ou queixa e de seus documentos instrutórios, do
despacho judicial e do instrumento do mandato conferido aos advogados;
III – A menção do ato processual, que lhe constitui o objeto;
IV – O encerramento com a assinatura do escrivão e do juiz de direito.
§ 1º A critério do juiz de direito, a carta rogatória poderá ser instruída com outros documentos
necessários à perfeita compreensão do objeto e cumprimento do ato.
§ 2º Quando o objeto da carta rogatória for exame pericial sobre documento, este deverá ser
remetido em original e a cópia ficará nos autos.
Art. 86. A carta rogatória e os documentos que a instruem deverão ser traduzidos para o
idioma do país de seu cumprimento, por tradutor público juramentado.
Art. 87. Atendidas as exigências dos artigos anteriores desta seção, duas vias da carta rogatória
serão remetidas ao Ministério da Justiça, devidamente acompanhadas de duas vias da tradução.
Parágrafo Único. Uma via da rogatória e da respectiva tradução serão juntadas aos autos em
que expedida.
Seção XI
Das Audiências
(Ver Provimento Conjunto 001/2012 – gravação de audiência “sistema audiovisual” –
revoga o Provimento 06/2008)
Art. 88. O gerenciamento da pauta de audiências é atribuição exclusiva do juiz de direito.
Art. 89. Quando houver adiamento ou nova designação para continuação da audiência, a nova
data será marcada no próprio termo, com ciência imediata aos presentes.
Art. 90. Deverá sempre o servidor encarregado das audiências verificar os processos com
antecedência mínima de 10 (dez) dias das datas designadas, aferindo se todas as providências de
intimação ou requisição de partes e testemunhas foram tomadas.
Parágrafo Único. Havendo irregularidade ou omissão nas intimações, o servidor fará imediata
comunicação ao escrivão para a adoção das medidas necessárias.
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Art. 91. Poderá ser utilizado nas audiências sistema de gravação magnética ou qualquer outro
meio eletrônico, como forma de agilizar a realização do ato, desde que existam cópias de segurança,
inclusive backup, que deverão ser mantidos até o decurso do prazo para ajuizamento da ação rescisória ou
de revisão criminal, devidamente ordenadas pelo número do processo. Suspenso até ulterior deliberação
pelo Provimento n. 006/2008-CGJ, DJE n. 226, de 02/12/2008.
§ 1º Na hipótese de utilização do sistema previsto no caput, obrigatoriamente deverá ser
lavrado termo de audiência no qual conste todas as pessoas que, de qualquer forma, participem do ato
processual, bem como as principais ocorrências.
§ 2º Será lavrado, também, o termo de comparecimento de testemunhas para qualificação e
assinatura, que será repetido verbalmente no início da gravação do depoimento, de modo a não deixar
dúvidas quanto à identidade da pessoa ouvida.
§ 3º Sempre que solicitado por escrito, ou por ordem de instância superior, o juiz de direito
deverá determinar a transcrição da audiência.
Art. 92. Todas as assinaturas colhidas nos termos de audiência deverão ser identificadas.

Seção XII
Das Cargas, Descargas de Autos e Desentranhamento de Documentos
Art. 93. A retirada de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada
unicamente a advogados ou estagiários regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
constituídos procuradores de algumas das partes.
§ 1º. Os Procuradores das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal poderão autorizar,
por escrito, servidores dos respectivos órgãos para a retirada de autos. (NR) Redação dada pelo
Provimento n. 013/2011-CG, DJE n. 196, de 21/10/2011.
§ 2º. A autorização a que se refere o parágrafo anterior deve emanar do Chefe da Unidade da
Procuradoria respectiva, devendo conter os números dos processos a serem retirados do cartório. (NR)
Redação dada pelo Provimento n. 013/2011-CG, DJE n. 196, de 21/10/2011.
Art. 94. Na fluência do prazo os autos não poderão sair de cartório, salvo nas hipóteses
expressamente previstas na legislação vigente. Na falta de previsão, a saída estará sempre condicionada à
prévia autorização judicial.
Art. 95. Caso haja dúvida quanto à identificação do procurador constituído, do servidor
autorizado ou do estagiário, deverá o servidor do cartório solicitar a exibição da identidade
profissional.(AC) Redação dada pelo Provimento n. 013/2011-CG, DJE n. 196, de 21/10/2011.
Art. 96. É permitida a retirada de autos de cartório, em carga rápida, pelo tempo de até 6 (seis)
horas, para extração de cópias, por advogado constituído ou não, devidamente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil, mesmo na fluência de prazo comum, salvo às restrições legais. Redação dada pelo
Provimento n. 003/2009-CG, DJE n. 014, de 22/01/2009 e alterada pelo Provimento 012/2017, DJE n.
072, de 20/04/2017.
§ 1º. A carga rápida de que trata o caput será efetivada por meio de utilização de termo de
responsabilidade, cujo modelo é aprovado neste Provimento, a ser preenchido e assinado pelo advogado.
Redação dada pelo Provimento n. 003/2009-CG, DJE n. 014, de 22/01/2009.
§ 2º. O tempo concedido para carga não deverá ultrapassar o encerramento normal do
expediente forense. Redação dada pelo Provimento n. 003/2009-CG, DJE n. 014, de 22/01/2009.
§ 3º. Os autos que tramitam em segredo de justiça estão excluídos da permissão de exame e
carga quando se tratar de advogado não constituído. Redação dada pelo Provimento n. 003/2009-CG, DJE
n. 014, de 22/01/2009.
§ 4º. Para fins de registro e controle, a carga e a baixa serão lançados no Sistema de
Automação de Processos (SAP) e o termo de responsabilidade será juntado aos autos quando da
devolução. Redação dada pelo Provimento n. 003/2009-CG, DJE n. 014, de 22/01/2009.
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§ 5º. Vencido o prazo sem devolução, imediatamente, à vista da certidão, o juiz determinará a
busca e apreensão dos autos e comunicará ao órgão de classe para instauração de procedimento
disciplinar. Redação dada pelo Provimento n. 003/2009-CG, DJE n. 014, de 22/01/2009.
§ 6º. É desnecessário a retenção de documentos pessoais do advogado, sob qualquer pretexto,
por ocasião da carga rápida. Redação dada pelo Provimento n. 003/2009-CG, DJE n. 014, de 22/01/2009.
§ 7º. Ao ser entregue e ao receber os processos deverá ser feita a conferência dos autos, diante
do advogado. Redação dada pelo Provimento n. 003/2009-CG, DJE n. 014, de 22/01/2009.
Art. 97. Toda carga e descarga de autos devem ser imediatamente lançadas no SAPTJRO.
Art. 98. Cabe ao escrivão, independente de despacho, intimar o advogado, procurador,
defensor público e membro do Ministério Público para devolver em 24 (vinte e quatro) horas os autos
sempre que estiverem com prazo de carga vencido, com a advertência de que, se não o fizer será
procedida a busca e apreensão e não será mais permitida a vista fora do cartório até encerramento do
processo.
Art. 99. Mensalmente o escrivão submeterá ao juiz de direito a relação de processos com carga
vencida, informando as providências adotadas.
Parágrafo Único. Para os casos de não devolução dos autos depois de cumprido o disposto no
art. 98, caberá ao juiz de direito promover a busca e apreensão dos autos, comunicar o fato à Seção da
Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público e ao órgão público a que esteja eventualmente
vinculado o profissional (Procuradoria do Estado, Defensoria Pública etc.), bem como vedar a retirada do
processo do cartório pelo profissional faltoso.
Art. 100. O desentranhamento de documento, ordenado pelo juiz, deverá ser efetuado
mediante termo ou certidão nos autos, constando o nome de quem o recebeu em devolução, o competente
recibo e breve resumo acerca do conteúdo.
§ 1º Caso os documentos desentranhados sejam essenciais ao processo (ex.: petição inicial,
título executivo etc.) deverão ser substituídos por cópia.
§ 2º Deverá ser sempre certificado nas peças e documentos desentranhados o número do
processo em que se encontravam juntados, o tipo de ação e o cartório respectivo.
§ 3º Deverá ser colocada uma folha em branco no lugar das peças ou documentos
desentranhados, anotando-se a folha dos autos em que lançada a certidão de desentranhamento.
§ 4º Em nenhuma hipótese serão renumeradas as folhas do processo quando ocorrer
desentranhamento de documentos.
Art. 101. É vedado o desentranhamento de guias de custas dos processos, exceto no caso de
juntada equivocada de custas de outro processo.
Seção XIII
Do Arquivamento e do Desarquivamento de Processos
Art. 102. Uma vez cumprida a prestação jurisdicional, o processo será imediatamente
arquivado, com as comunicações e anotações no SAPTJRO.
§ 1º Na esfera criminal, as comunicações referentes ao desfecho do inquérito ou da ação penal
são de responsabilidade do juízo por onde tramitou o inquérito ou processo e as comunicações quanto ao
cumprimento ou extinção da pena ficam a cargo do juízo da execução penal.
§ 2º Em nenhuma hipótese o processo será arquivado com pendência de mandado de prisão,
devendo ser expedido contramandado de prisão e encaminhado aos órgãos competentes.
Art. 103. O arquivo dos processos será organizado em caixas padronizadas, as quais deverão
ser identificadas por meio de numeração, independentemente do número do feito, pelo critério ordinal
crescente em série anual. Redação alterada pelo Provimento 003/2018, DJE n. 022, de 02/02/2018.
Art. 104. Anualmente as serventias da justiça do interior e o diretor do arquivo geral da capital
deverão listar os processos passíveis de destruição, submetendo a lista ao juiz da vara ou ao diretor do
respectivo fórum, obedecendo-se a regulamentação própria de lei e Resolução.
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Art. 105. Determinado o arquivamento do feito e realizadas as comunicações e anotações
necessárias, especialmente no SAPTJRO, os escrivães remeterão os autos ao arquivo.
Art. 106. Os cartórios da Capital requisitarão, quando necessário, os processos depositados no
Arquivo Geral, por meio de impresso próprio assinado pelo escrivão. Redação alterada pelo Provimento
003/2018, DJE n. 022, de 02/02/2018.
§ 1º Não será permitida a reiteração de requisição atendida antes de decorrido 05 (cinco)
dias contados da data da devolução. Redação alterada pelo Provimento 003/2018, DJE n. 022, de
02/02/2018.
§ 2º Em caso de urgência, o processo poderá ser retirado diretamente no Arquivo Geral,
mediante regular requisição, acompanhada de memorando assinada pelo escrivão. Nessa hipótese, o
processo somente será entregue ao servidor da unidade requisitante. Redação alterada pelo Provimento
003/2018, DJE n. 022, de 02/02/2018.
§ 3º Fica assegurado aos advogados, durante o horário do expediente forense e mediante a
comprovação do recolhimento das custas, o direito de examinar processos findos e arquivados no Arquivo
Geral ou nos cartórios, independentemente de requerimento e deferimento judicial, salvo quando
estiverem sujeitos a sigilo. Redação alterada pelo Provimento 003/2018, DJE n. 022, de 02/02/2018.
§4º. Fica assegurado aos advogados a obtenção de cópias dos processos findos por meio de
carga dos autos e devolução durante o mesmo expediente forense, sob pena de busca e
apreensão imediata, sendo que o pagamento da diligência do oficial de justiça será suportada pelo
advogado solicitante. Redação alterada pelo Provimento 003/2018, DJE n. 022, de 02/02/2018.
§5º. O Arquivo Geral comunicará ao diretor do Fórum, de acordo com a competência, a não
devolução dos autos, quando então será expedido o respectivo mandado de busca e apreensão. Redação
alterada pelo Provimento 003/2018, DJE n. 022, de 02/02/2018.
Art. 107. Quando for solicitado o desarquivamento ou exame de autos findos, os autos
desarquivados ficarão à disposição do interessado, no local de consulta, pelo prazo de 10 (dez) dias,
retornando ao arquivo ao final, mesmo que não tenha sido procurado. Redação alterada pelo Provimento
003/2018, DJE n. 022, de 02/02/2018.
Art. 108. Qualquer irregularidade constatada no preenchimento da requisição que impossibilite
a localização do feito no Arquivo Geral implicará no desatendimento da requisição e imediata devolução
ao expedidor, para regularização.
Art. 109. A expedição de certidões em breve relatório ou de inteiro teor, bem como o
desentranhamento de documentos, serão de competência exclusiva dos cartórios que, para tanto,
requisitarão os autos ao Arquivo Geral, permitida a extração de certidões através dos assentamentos da
unidade requisitante, sujeitando-se o interessado ao pagamento da taxa de desarquivamento e as custas
pela expedição da certidão, ressalvada a assistência judiciária.
Parágrafo Único. As certidões serão expedidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias e o
desentranhamento será efetuado no mesmo dia em que o processo chegar ao cartório.
Art. 110. Fica expressamente vedado o manuseio de autos arquivados que foram processados
em segredo de justiça, exceção feita às partes e aos advogados por elas constituídos ou mediante ordem
judicial expressa.
Parágrafo Único. A extração de cópia ou certidão de processos em segredo de justiça e o
desentranhamento de documentos dependerão de despacho do juiz competente.
Art. 111. Fica permitida a pesquisa histórica de qualquer processo, desde que previamente
autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça.
Seção XIV
Das Certidões Cíveis e Criminais
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Art. 112. As certidões referentes a autos, livros e papéis que tramitem nos cartórios serão
expedidas pelo respectivo escrivão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo Único. No caso de processos que tramitem em segredo de justiça, o fornecimento
da certidão deverá se restringir às partes e seus procuradores, salvo autorização judicial.
Art. 113. As certidões de que trata esta seção serão expedidas somente depois do recolhimento
da taxa correspondente, conforme a Tabela de Custas, salvo os casos de isenção legal.
Seção XV
Dos Convênios
Art. 114. Havendo convênios possibilitando, por meio eletrônico, o bloqueio de valores e
bens, quebra de sigilo ou a obtenção de informações que interessem a processos ou inquéritos (Banco
Central, Departamento de Trânsito, Junta Comercial, Secretaria da Receita Federal, INFOSEG e outros)
não serão processadas por meio físico, salvo eventual falha no sistema.
Art. 115. Prioritariamente deverão ser utilizados os convênios antes da realização de
diligências, atendendo aos princípios da economia e celeridade processual.
Art. 116. Para não comprometer a efetividade do ato, o lançamento da providência no
SAPTJRO deverá ser realizado somente depois de transcorrido o prazo necessário ao cumprimento da
medida ou resposta das solicitações.
Parágrafo Único. Nenhum processo poderá ficar aguardando resposta de solicitação eletrônica
por mais de 10 (dez) dias.
Seção XVI
Do Processo Eletrônico
Art. 117. Os processos poderão ser formados exclusivamente em meio eletrônico, mediante
utilização de programa aprovado pela Administração do Tribunal de Justiça.
Parágrafo Único. Na hipótese do caput deverão ser observados todos os procedimentos
previstos nestas Diretrizes, exceto aqueles que forem incompatíveis com o sistema eletrônico.

CAPÍTULO III
DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA CÍVEIS
Seção I
Da Movimentação dos Processos Cíveis em Geral
Art. 118. Distribuída a petição inicial, o cartório deverá providenciar imediatamente sua
autuação.
Art. 119. O escrivão fará anotar na autuação os aditamentos e emendas à inicial, os embargos
de terceiros, as intervenções de terceiros, a reconvenção, a existência de volumes avulsos, os apensos, os
agravos retidos e a proibição de retirada dos autos, bem como as prioridades de tramitação (ex.: idoso, lei
Maria da Penha etc.).
Art. 120. O escrivão fará com que sejam distribuídos os embargos de terceiro, a oposição e as
exceções. (NR) Redação dada pelo Provimento 012/2013-CG, DJE nº 084, de 08/05/2013.
Parágrafo Único. Ocorrendo determinação judicial para retificação da classe, as anotações
devidas serão efetuadas no SAPTJRO pelo cartório da vara para a qual foi distribuído o processo.
Art. 121. As contestações e outras peças desentranhadas por intempestividade ou qualquer
outro motivo serão devolvidas ao interessado, vedando-se grampeá-las na contracapa dos autos. O
cartório poderá manter pasta para esse fim.
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Parágrafo Único. O escrivão certificará nas petições e documentos desentranhados, em lugar
visível, o tipo de ação, o número do processo e o cartório respectivo.
Art. 122. O escrivão deverá acompanhar, com regularidade, a devolução dos avisos de
recebimento das cartas postadas no correio, providenciando para que sejam juntados aos autos
imediatamente depois de devolvidos.
Art. 123. Ao verificar, em qualquer fase do processo, a existência de custas ou despesas
judiciais devidas, mas ainda não recolhidas, o escrivão providenciará, independentemente de despacho
judicial nesse sentido, a intimação do responsável para comprovar o recolhimento, no prazo de 5 (cinco)
dias, certificando nos autos. Decorrido o prazo sem atendimento, fará conclusão dos autos ao juiz.
Art. 124. Independentemente de despacho judicial, os atos processuais a seguir descritos
deverão ser realizados pelo escrivão, chefe de cartório ou servidor devidamente autorizado:
I – intimar a parte para recolher custas judiciais, inclusive as remanescentes, no prazo de 5
(cinco) dias;
II – intimar a parte autora para esclarecer, em 5 (cinco) dias, divergência entre a qualificação
constante na petição inicial e os documentos que a instruem;
III – reiterar citação por carta, na hipótese de mudança de endereço da parte, quando indicado
novo endereço;
IV – apresentada contestação e havendo preliminares ou documentos, intimar a parte autora
para manifestação, em dez dias, e, com ou sem apresentação da réplica, fazer posterior conclusão;
V – intimar a parte contrária para manifestar-se em 5 (cinco) dias, sempre que forem juntados
novos documentos;
VI – intimar a parte contrária para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre pedido de habilitação
de sucessores da parte falecida;
VII – intimar as partes quanto a apresentação do laudo pericial pelo perito judicial;
VIII – intimar as partes para apresentarem cálculos ou para se manifestarem acerca dos
cálculos apresentados;
IX – Intimar as partes quanto a resposta de ofício expedidos relativo a diligência determinada
pelo juiz de direito;
X – intimar o perito para apresentar o laudo em 5 (cinco) dias, na hipótese de estar vencido o
prazo judicial fixado;
XI – decorrido sem manifestação da parte interessada o prazo de suspensão concedido, intimar
o advogado do autor a promover o andamento do processo em 5 (dias). Não havendo manifestação,
intimar pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de extinção;
XII – sendo o caso, expedir ofício ou mensagem eletrônica ao escrivão do juízo deprecado ou
oficiado, solicitando informações, quando decorrido o prazo fixado para cumprimento ou resposta;
XIII – elaborar resposta ao juízo deprecante, para assinatura do juiz de direito deprecado,
sempre que solicitadas informações acerca do andamento de carta precatória, recomendando ao juízo
deprecado a utilização da consulta por meio da internet, intranet ou SAPTJRO;
XIV – intimação dos interessados para manifestação após o retorno da carta precatória;
XV – abrir vista ao Ministério Público sempre que o procedimento assim o exigir;
XVI – remeter os autos à contadoria quando necessário;
XVII – havendo diligência negativa, abrir vista a parte interessada das cartas, certidões dos
oficiais de justiça, das praças e leilões;
XVIII – abrir vista a parte interessada quando houver depósito para pagamento do débito, nas
hipóteses de não ocorrer a impugnação no prazo legal;
XIX – promover o desarquivamento de processo a requerimento da parte, depois de paga a
taxa devida;
XX – retornando os autos da instância superior, intimar as partes para requererem o que
entenderem de direito, em 05 (cinco) dias;
XXI - intimar o advogado ou estagiário para restituição de processo com carga, quando não
devolvido no prazo legal;
XXII – intimar o oficial de justiça para devolver o mandado em 05 (cinco) dias, caso já
decorrido o prazo estabelecido para cumprimento, levando o fato ao conhecimento do juiz de direito;
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XXIII – nos processos de mandado de segurança, recebidas as informações da autoridade
impetrada, verificar se são tempestivas e, em caso positivo, fazer a juntada e abrir, de pronto, vista dos
autos ao Ministério Público. Se as informações forem intempestivas, fazer a juntada e certificar, com
posterior conclusão;
XXIV – juntar petições, sendo que em relação às intempestivas o magistrado poderá
determinar o desentranhamento, certificando-se o fato nos autos;
XXV – observar o disposto nos arts. 21 a 37 destas Diretrizes;
XXVI – proceder a juntada dos seguintes documentos, promovendo a conclusão somente se
houver necessidade de qualquer manifestação judicial:
a) guias de depósitos em contas judiciais;
b) procurações e substabelecimentos;
c) guias de recolhimento de custas;
d) respostas de ofícios relativos a diligências determinadas pelo juízo;
e) rol de testemunhas;
f) requerimento de vista dos autos;
g) editais publicados e apresentados pelas partes;
XXVII – no processo que atingir 200 (duzentas) folhas, providenciar o encerramento do
volume e a imediata abertura de novo, observadas as disposições contidas nestas Diretrizes;
XXVIII – na hipótese de juntada de volume excessivo de documentos, abrir volume avulso de
apensos que será arquivado em cartório, procedendo as devidas anotações na capa dos autos;
XXIX – nas cautelares, decorridos trinta dias da efetivação da medida e não proposta a ação
principal, certificar o fato e fazer conclusão;
XXX – certificar nos autos a ocorrência de feriado local e qualquer outro fato que possa influir
na contagem de prazo processual;
XXXI – providenciar:
a) a anotação na capa dos autos de substabelecimento e renúncia de mandato ou substituição de
procurador;
b) vistas e/ou carga dos autos a procurador devidamente habilitado e à Defensoria Pública;
c) intimação das partes das diligências efetuadas;
d) retificação dos termos de autuação quando detectado algum erro, certificando o fato nos
autos;
e) alteração no cadastro de partes e advogados no SAPTJRO, quando verificados, em cartório,
que os dados ali constantes são incorretos.
XXXII – intimar a parte recorrente, por seu advogado, a complementar o valor do preparo
recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, sempre que o valor recolhido for inferior ao
devido.
Art. 125. Os juízes de direito, por portaria específica, poderão delegar outros atos, observados
os princípios da legalidade, economia processual e racionalidade dos serviços judiciários.
Art. 126. Os mandados poderão ser assinados pelo escrivão, desde que nele conste a
observação de que o faz sob autorização do juiz de direito.
Parágrafo único. É vedado ao escrivão subscrever:
I – cartas precatórias;
II - mandados e contramandados de prisão;
III - mandados para cumprimento de liminar;
IV - alvarás de soltura;
V - salvo-condutos;
VI - guias de recolhimento, de internação ou de tratamento;
VII - alvarás para levantamento de depósito;
VIII - mandados de busca e apreensão de menores;
IX - os expedientes dirigidos a autoridades.
Art. 127. Para facilitar a identificação da natureza dos processos, o escrivão providenciará a
aposição de tarjas coloridas no dorso dos autos, com os seguintes significados:
a) COR PRETA: Mandado de Segurança, Ação Civil Pública e Ação Popular;
b) COR VERDE: Procedimento Ordinário;
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c) COR VERMELHA: Procedimento Cautelar e com adolescente internado;
d) COR AMARELA: Procedimento Sumário;
e) COR AZUL: Procedimento de Execução;
f) COR BRANCA: Procedimentos Especiais;
g) CORES VERDE e AZUL: Embargos de Terceiro;
h) CORES VERDE e BRANCA: Procedimento ordinário com reconvenção;
i) CORES VERMELHA e PRETA: processo com outro tipo de prioridade na tramitação.
j) DUAS TARJAS VERMELHAS: processo em que vítimas e testemunhas postulam sigilos de
dados e endereços. Redação dada pelo Provimento n. 007/2012/CGJ, DJE n. 090/2012, de 17/05/2012.
Atenção: Ver Provimento n. 010/2009-CGJ, que implanta o módulo gabinete e torna
obrigatório sua utilização – Disponibilizado no DJE n. 092, de 20/05/2009.
Art. 128. Caberá ao secretário do juízo, ou quem suas vezes fizer, além de outras atribuições, o
lançamento no sistema informatizado de:
a) sentenças, decisões interlocutórias e despachos proferidos;
b) audiências designadas, realizadas e não realizadas;
c) alteração no cadastro de partes, quando verificados, na audiência, que os dados ali
constantes são incorretos ou incompletos.
Art. 129. Salvo determinação em contrário do juiz de direito, as publicações das sentenças,
decisões interlocutórias e despachos serão providenciadas pelo secretário do juízo.
Art. 130. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC, independente de
determinação judicial e por meio do Diário da Justiça, o escrivão providenciará a intimação da parte
interessada, por seu advogado, para promover o andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas.
§ 1º Se não houver manifestação no prazo assinalado no caput, a parte deverá ser intimada
pessoalmente a promover o andamento do feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do
processo sem julgamento do mérito.
§ 2º A intimação prevista no parágrafo anterior deve ser realizada de forma menos onerosa
possível, utilizando-se os correios, o oficial de justiça e, se frustradas as tentativas anteriores, o edital.
Art. 131. Requerimentos de alvarás, no curso dos processos de inventário ou arrolamento,
quando formulados por inventariante, herdeiro ou sucessor, serão juntados aos autos. Quando formulados
por terceiros, serão distribuídos por dependência, registrados, autuados e processados em apenso.
§ 1º Os alvarás expedidos nos processos de inventário e arrolamento, para venda ou
transferência de bens deverão ser expedidos sempre com prazo de cumprimento fixado pelo juiz de
direito.
§ 2º Tratando-se da venda ou transferência de bens de incapazes, o alvará somente poderá ser
entregue mediante prévio depósito da quantia correspondente à venda ou transferência à disposição do
juízo.
Seção II
Das Separações e Divórcios
Art. 132. Os pedidos de separação judicial consensual e divórcio consensual deverão ser
previamente distribuídos.
Art. 133. Nos processos litigiosos de separação e divórcio, bem como nos de conversão de
separação consensual em divórcio litigioso ou de separação litigiosa em divórcio litigioso, quando a
citação ocorrer por edital, a parte deve ser intimada a apresentar aos autos certidão de casamento,
expedida com menos de 6 (seis) meses, para se verificar a eventual ocorrência de pedido semelhante
formulado pelo cônjuge não localizado pessoalmente.
Parágrafo Único. Sendo a parte requerente beneficiária de assistência judiciária, antes da
citação por edital deve ser requisitada a certidão ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais em
que se realizou o casamento.
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Art. 134. REVOGADO. Redação dada pelo Provimento n. 013/2012/CGJ, DJE n. 186/2012,
de 08/10/2012.
Art. 135. REVOGADO. Redação dada pelo Provimento n. 013/2012/CGJ, DJE n. 186/2012,
de 08/10/2012.
Art. 136. REVOGADO. Redação dada pelo Provimento n. 013/2012/CGJ, DJE n. 186/2012,
de 08/10/2012.
Art. 137. Os processos de conversão da separação em divórcio, havendo concordância dos
interessados e salvo determinação judicial em contrário, prescindirão do apensamento dos autos da
separação, bastando, para sua instrução, a certidão da sentença ou de sua averbação no assento de
casamento.
Art. 138. Nas hipóteses de separação e divórcio consensuais, as intimações serão procedidas
apenas na pessoa do advogado dos requerentes, o qual deverá providenciar o comparecimento dos
mesmos e de suas testemunhas, se for o caso.
Art. 139. Sempre que houver partilha de bens, o juiz de direito deverá comunicar a fazenda
pública, municipal, estadual ou federal, conforme o caso, para que eventualmente possa exigir o crédito
tributário decorrente.

Seção III
Dos Formais de Partilha
Art. 140. Ao expedir formal de partilha, o escrivão autenticará e conferirá as peças que o
formam e certificará a autenticidade da assinatura do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o
nome e o cargo.
Art. 141. Nos formais de partilha deve estar sempre indicado o feito de que extraídos e,
constituindo um conjunto de cópias ou reproduções de peças de autos de processo, deve possuir termos de
abertura e encerramento, com a numeração de todas as folhas, devidamente rubricadas pelo escrivão e
indicação do número destas, de modo a assegurar, ao executor da ordem ou ao destinatário do título, não
ter havido acréscimo ou subtração de peças.
Parágrafo Único. Nos formais de partilha devem constar, obrigatoriamente, os números do
RG e CPF das partes e, se for o caso, a discriminação completa dos imóveis, inclusive o número de seu
registro no cartório competente.
Art. 142. No termo de conferência das peças, o escrivão deve identificar-se, mencionando o
nome e o número de sua matrícula.
Art. 143. No caso de formais de partilha decorrentes de separação, conversão de separação em
divórcio ou divórcio, deverá ser notificada a fazenda pública, para fins de fiscalização do recolhimento de
impostos.
Seção IV
Das Providências nas Recuperações Judiciais, Falências e na Insolvência Civil
Art. 144. Os escrivães remeterão, mensalmente, ao Órgão de Registro Público de Empresas
Mercantis do Estado e à Delegacia da Receita Federal relação de todas as recuperações judiciais, falências
e reabilitações registradas, com as seguintes informações:
a) data da distribuição;
b) nome da parte autora (pessoa física ou jurídica);
c) nome da parte requerida;
d) município onde a empresa está sediada;
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e) área econômica do requerido (indústria, comércio etc.) e setor (têxtil, metalúrgico, drogaria,
bazar etc.);
f) se a falência ou recuperação judicial foi deferida ou indeferida.
Art. 145. Os escrivães enviarão, de imediato, às Procuradorias do Município, do Estado e da
Fazenda Nacional cópia da sentença declaratória da falência ou da decisão relativa ao deferimento do
processamento da recuperação judicial.
Art. 146. Ao receber os autos com a sentença que decreta a falência, defere a recuperação
judicial ou decreta a insolvência, o escrivão, em 24 (vinte e quatro) horas:
a) consultará o SAPTJRO a respeito de ações em andamento contra o devedor, oficiando-se às
varas em que obteve resultado positivo na consulta realizada, dando-lhes ciência do decreto ou
deferimento, para fins de remessa dos autos;
b) lançará no SAPTJRO o decreto de falência, o deferimento da recuperação judicial ou o
decreto de insolvência para prevenir novas ações.

Seção V
Da Entrega e Remessa de Autos
Art. 147. A entrega de autos de notificação, justificação, interpelação ou protesto far-se-á após
o pagamento das custas e despesas eventualmente devidas, mediante assinatura de protocolo.
Parágrafo Único. As justificações para efeito de registros públicos não serão entregues ao
interessado.
Art. 148. A remessa de autos ao contador ou distribuidor far-se-á mediante simples termo, com
a assinatura da respectiva carga conforme relatório emitido pelo SAPTJRO.
Art. 149. Nenhum processo será remetido a outro juízo ou instância recursal sem que o
cartório de origem lance sua remessa no SAPTJRO.
Art. 150. Antes de qualquer remessa, o escrivão conferirá o número de folhas existentes,
certificando o fato na última folha dos autos.
Seção VI
Dos Prazos nos Recursos
Art. 151. Em todos os recursos o prazo para interpor e para responder correrá em cartório,
onde serão examinados os autos, cuja retirada somente se permitirá nos casos seguintes:
a) quando o prazo for autônomo ou como tal se apresentar, pela existência, no curso do
respectivo período, de um só legitimado ao recurso ou à resposta, ao qual se equipararão os litisconsortes
com o mesmo procurador;
b) quando, comum o prazo, acordarem os interessados, por petição ou termo nos autos, na sua
divisão entre todos;
c) quando houver, e relativamente a este, acréscimo autônomo de prazo concedido à Fazenda
Pública e ao Ministério Público, sem prejuízo da aplicação, no que couber, dos incisos anteriores;
d) quando houver expressa previsão legal.
§ 1º Sempre que ocorrer acordo, transação ou desistência em feitos que aguardem a decisão em
recursos, deverá o cartório, de imediato, preparar ofício, para assinatura do juiz de direito, comunicando o
fato à instância superior.
§ 2º Qualquer documento ou petição apresentada no cartório, referente a processo que se
encontre em instância superior, deverá ser devolvido à parte, independente de despacho.
Seção VII
Das Execuções Cíveis
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Art. 152. Nas execuções julgadas extintas, havendo constrição de bens, antes de serem levados
os autos ao arquivo, deverão ser promovidos à conclusão, para que se determine o levantamento do
gravame.
Art. 153. Não é necessária a expedição de carta de adjudicação ou arrematação para bens
móveis, bastando o auto respectivo para produzir os efeitos legais.
Art. 154. Quando ocorrer arrematação de bens, o valor não deve ser liberado ao credor antes
da efetiva entrega dos bens ao arrematante.
Art. 155. O edital de venda será publicado, por extrato, na forma da lei, devendo
obrigatoriamente constar o prazo.
§ 1º O edital para publicação no Diário da Justiça e em jornal, autenticado pelo servidor, será
entregue à parte interessada, que a promoverá mediante pagamento das despesas devidas, ressalvado o
direito de reembolso, se vencedora ao final.
§ 2º A providência prevista no parágrafo anterior não será exigida quando se tratar de ações em
que o interessado seja beneficiário da assistência judiciária ou esteja isento do pagamento de custas e
outras despesas judiciais, ou ainda quando os atos sejam praticados por determinação do juiz, a
requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, casos em que competirá ao cartório promover
a remessa à imprensa oficial.
Art. 156. A afixação do edital deverá sempre ser certificada nos autos.
Art. 157. Tratando-se de alienação de bem imóvel, antes da expedição do edital, impõe-se à
parte interessada a exibição de certidão atualizada do registro de imóveis, salvo os casos de isenção ou
assistência judiciária em que a providência deve ser do próprio juízo.
Seção VIII
Das Execuções Fiscais
Art. 158. A citação nas execuções fiscais será realizada, na zona urbana, por meio dos
correios. Somente se frustrada a citação por carta será expedido mandado.
Art. 159. Preferencialmente, as execuções fiscais municipais deverão ser entregues para a
distribuição com sua capa de autuação e com as vias necessárias da carta de citação, cabendo aos juízes
de direito o entendimento e orientação ao Poder Público Municipal nesse sentido.
Seção IX
Das Intimações Cíveis
Art. 160. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados para
publicação por meio eletrônico.
§ 1º Quando ocorrer erro na publicação proceder-se-á imediatamente à nova publicação,
certificando-se.
§ 2º A contagem dos prazos processuais decorrentes de intimação pelo Diário da Justiça
iniciar-se-á a partir do primeiro dia útil seguinte da data em que houver a publicação na página eletrônica
do Tribunal de Justiça.
§ 3º Considera-se feita a publicação no Diário da Justiça eletrônico no primeiro dia útil
seguinte à disponibilização do ato na página eletrônica do Tribunal de Justiça.
§ 4º Caberá ao escrivão ou servidor encarregado velar pelo adequado cumprimento das normas
atinentes às publicações, conferindo diariamente as minutas para remessa à imprensa, sem prejuízo da
fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes.
Art. 161. Será publicada no Diário da Justiça apenas a parte dispositiva das sentenças
proferidas.
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Art. 162. Os escrivães farão publicar na imprensa, juntamente com as respectivas intimações,
o valor das custas ou despesas processuais que devem ser recolhidas pelas partes, bem como o valor das
importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositadas em quaisquer processos e a qualquer título.
Parágrafo Único. Todas as informações publicadas para que as partes se manifestem sobre
cálculos conterão os respectivos valores, em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a
perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo.
Art. 163. Os despachos e decisões interlocutórias serão publicados no Diário da Justiça
mediante transcrição ou resumo dos elementos necessários a seu completo entendimento sobre o objeto e
destinatário da intimação, a explicação do conteúdo da ordem judicial (quem e sobre o que deve se
manifestar, ter ciência, providenciar etc.).
Art. 164. Quando o advogado ou a parte comparecer ao cartório e se recusar a tomar ciência de
qualquer ato praticado no processo, o escrivão deverá certificar o fato, dando-o por intimado.
Art. 165. As intimações de advogados residentes fora do Estado de Rondônia, serão efetivadas
por publicação no Diário da Justiça ou, havendo cadastro, por meio eletrônico.

CAPÍTULO IV
DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA CRIMINAIS
Seção I
Dos Livros dos Ofícios de Justiça Criminal
Art. 166. Além dos livros comuns a todas as serventias, os ofícios de justiça criminal deverão
possuir os seguintes livros, por meio eletrônico:
a) REVOGADO. Provimento 009/2018-CG, DJE n. 127, de 12/07/2018;
b) Registro de Armas;
c) Registro de Objetos Apreendidos;
d) Sorteio de Jurados.
Parágrafo Único. O livro previsto na alínea “d” é exclusivo das varas do Tribunal do Júri ou
daquelas que exercem essa competência.
Seção II
Da Ordem Geral dos Serviços
Art. 167. Naquilo que não for incompatível, aplicam-se aos ofícios de justiça criminal as
disposições referentes ao Capitulo III destas Diretrizes.
Art. 168. O juiz analisará o auto de prisão em flagrante e determinará seu arquivamento
provisório em cartório, sendo desnecessária sua remessa ao Ministério Público.
§ 1º Vindo o inquérito da Polícia ou do Ministério Público, as peças do auto que estavam
provisoriamente arquivadas serão destruídas.
§ 2º Na hipótese de haver decisão determinando a soltura do agente, antes da destruição a que
se refere o §1º, o escrivão providenciará o traslado para os autos principais da decisão e do alvará de
soltura.
§ 3º Passados 15 (quinze) dias da comunicação sem que tenha vindo o inquérito e estando o réu
preso, o escrivão levará o fato ao conhecimento do juiz para adotar as providências cabíveis.
Art. 169. Quando do recebimento de processo, a serventia verificará se existe arma, objeto,
valores apreendidos ou fiança. Caso positivo, fará anotação na capa (ex.: "Há arma apreendida”, "Há
objeto apreendido”, “Há valor apreendido”, “Há fiança”), cabendo indicar na sequência o número das
folhas onde se dá tal ocorrência.
Art. 170. Para facilitar a identificação da natureza dos processos, o escrivão providenciará a
aposição de tarjas coloridas no dorso dos autos, com os seguintes significados:
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a) COR VERMELHA: réu preso;
b) COR VERDE: réu preso por outro processo;
c) COR AZUL: réu menor de 21 (vinte e um) e maior de 70 (setenta) anos de idade;
d) COR PRETA: processo com prescrição próxima;
e) COR VERMELHA e PRETA: processo com outro tipo de prioridade na tramitação;
f) COR AMARELA: processo que não pode ser retirado do cartório ou que tramita em sigilo.
Art. 171. Certidões e folhas de antecedentes serão juntadas, sob direta e pessoal
responsabilidade do escrivão, tão logo recebida a denúncia, independentemente de despacho judicial.
Art. 172. Independentemente de despacho judicial, os atos processuais a seguir descritos
deverão ser realizados pelo escrivão, chefe de cartório ou servidor devidamente autorizado:
I - intimação do réu para recolher custas judiciais e multa;
II - vista à parte para, no prazo de 03 (três) dias, manifestar-se sobre testemunha não localizada
e que por ela tenha sido arrolada;
III - vista ao Ministério Público e ao Defensor quando o procedimento assim o exigir;
IV - remessa dos autos à contadoria nas hipóteses previstas em lei;
V – todos os atos previstos no art. 124 destas Diretrizes que não sejam incompatíveis com o
procedimento criminal.
Art. 173. Os mandados poderão ser assinados pelo escrivão, desde que nele conste a
observação de que o faz por ordem do juiz de direito, exceto aqueles previstos no parágrafo único do art.
126 destas Diretrizes.
Art. 174. Os escrivães obrigatoriamente farão comunicação ao Instituto Nacional de
Identificação e ao Instituto de Identificação do Estado, para as necessárias anotações, juntamente com a
qualificação completa do acusado:
a) o recebimento da denúncia, queixa ou aditamento destas contra pessoa não indiciada no
inquérito policial;
b) o não oferecimento de denúncia contra pessoa anteriormente indiciada no inquérito;
c) o desfecho do inquérito ou da ação penal;
Art. 175. Na etiqueta da capa do processo deverá ser feita anotação relativa ao artigo de lei em
que incurso o (s) acusado (s), de acordo com a denúncia ou queixa.
Art. 176. Incumbe aos escrivães, logo após a prolação de decisão que decrete prisão preventiva
ou temporária:
a) expedir os mandados de prisão;
b) diligenciar com vista ao cumprimento do art. 299 do CPP, quando for o caso;
Art. 177. Incumbe aos Diretores de Cartório, logo após o transito em julgado da sentença penal
condenatória:
a) certificar a data do trânsito em julgado;
b) REVOGADO. Provimento 009/2018-CG, DJE n. 127, de 12/07/2018;
c) expedir mandado de prisão, quando for o caso;
d) expedir guia de recolhimento para execução da pena, quando o réu já estiver preso;
e) expedir guia de execução de pena, quando a sentença impuser medida ou pena alternativa;
f) promover a liquidação da pena pecuniária, se houver, dela intimando as partes para
manifestação e o condenado, para recolhimento;
g) intimar o réu ao pagamento das custas e multa;
h) remeter ao INI e Instituto de Identificação do Estado de Rondônia o boletim relativo à ação;
i) Excluído pelo Provimento nº 017/2014-CG, DJE nº 179/2014, de 24/09/2014.
Seção III
Da Interceptação Telefônica e da Busca e Apreensão Criminal
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Art. 178. O pedido inicial de interceptação telefônica ou de busca e apreensão deverá ser
encaminhado pela autoridade representante diretamente à distribuição, em envelope lacrado contendo a
referência “confidencial”, juntamente com ofício informando que se trata de pedido de interceptação
telefônica ou de busca e apreensão.
§ 1º Distribuído o pedido, constando apenas a autoridade requerente, o distribuidor o
apresentará ao juiz, imediatamente, sem abrir o envelope.
§ 2º O juiz decidirá em 24 (vinte e quatro) horas e, se deferido o pedido, entregará o ofício
respectivo diretamente à autoridade representante ou a pessoa por esta indicada no pedido inicial.
Art. 179. O pedido ficará guardado no próprio gabinete do juiz de direito, em local que só ele
tenha acesso.
Parágrafo Único. A vista aos autos que tratam de interceptação de comunicações telefônicas
será dada ao Membro do Ministério Público, que o levará em carga pessoalmente. (NR) Redação dada
pelo Provimento nº 023/2013-CG, DJE n. 215, de 20/11/2013.
Art. 180. Os pedidos de prorrogação de interceptação ou de nova quebra de sigilo de outro
telefone que tenha vínculo com o pedido inicial, ou de nova busca e apreensão diretamente relacionada à
primeira, serão encaminhados pela autoridade representante diretamente ao juiz respectivo, sem nova
distribuição.
Art. 181. Cumprida a medida e apresentado o relatório, o escrivão providenciará a remessa dos
autos ao cartório distribuidor para complementação dos dados do representado no SAPTJRO.
Seção IV
Dos Mandados, Alvarás, Intimações e Editais Criminais
Art. 182. Caso o réu não seja localizado no endereço constante nos autos, o servidor da vara
deverá efetuar pesquisa no SAPTJRO para saber se há algum processo recente com outro endereço.
Art. 183. As intimações de réus presos, que devam tomar conhecimento de qualquer ato do
processo, inclusive de sentença, bem como a entrega do libelo, serão feitas pessoalmente, mediante
requisição de apresentação em Cartório ou pelos oficiais de justiça, nos próprios estabelecimentos onde se
encontrarem recolhidos.
Art. 184. As intimações de despachos, sentenças absolutórias e extintivas de punibilidade
resumirão os fatos, mencionando, se for o caso, os artigos de lei pertinentes.
Art. 185. Dos mandados e contramandados de prisão, dos alvarás de soltura e dos salvocondutos constarão o nome, a naturalidade, o estado civil, a data de nascimento ou a idade, a filiação, a
profissão, os sinais característicos da pessoa a quem se destina a ordem, com seu endereço residencial e
profissional, se possível o número do RG, do CPF e a fotografia, bem como o número do inquérito
policial ou processo.
Art. 186. Nos alvarás de soltura serão consignados:
a) a data da prisão;
b) a natureza de prisão (em flagrante, temporária, preventiva ou em virtude de sentença
condenatória);
c) a natureza da infração;
d) o motivo de soltura;
e) a cláusula "se por OUTRO MOTIVO não estiver preso", bem como quanto à necessidade de
permanecer preso por outro(s) processo(s) específico(s), se este(s) for(em) conhecido(s) no momento de
expedição.
Art. 187. O escrivão deverá, antes da expedição do alvará de soltura, proceder à verificação no
SAPTJRO sobre a existência de outras ações ou inquéritos contra a pessoa a ser posta em liberdade. Em
caso positivo, as informações deverão ser inseridas no alvará de soltura, comunicando-se ao juiz da causa.
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Art. 188. Os alvarás de soltura expedidos no fim do expediente, às sextas-feiras ou na véspera
de feriado, deverão ser encaminhados ao plantão judiciário para o devido e pronto cumprimento.
Art. 189. O escrivão do cartório expedidor do alvará certificará, no corpo deste, o horário da
respectiva expedição.
Art. 190. Os mandados de prisão preventiva, bem como os decorrentes de pronúncia ou de
condenação, em crime inafiançável, serão executados da seguinte forma:
a) recebidos os autos, o escrivão providenciará, no mesmo dia, a expedição e a assinatura do
respectivo mandado;
b) somente depois de decorridas 48 (quarenta e oito) horas da entrega do mandado ao executor
será providenciada a publicação da decisão e o lançamento no SAPTJRO, antes do que nenhum
conhecimento a seu respeito será dado às partes ou a terceiros;
c) No mesmo prazo será promovido o registro do mandado expedido no Banco Nacional de
Mandado de Prisão - BNMP e POLINTER, certificando-se a respeito nos autos. Redação dada pelo
Provimento n. 005/2014-CG, DJE n. 045/2014, de 10/03/2014.
Art. 191. É dever do escrivão, imediatamente, repassar aos órgãos para os quais foi
encaminhado cópia, toda informação ou comunicação referente ao mandado de prisão, especialmente
quando ocorrer revogação ou for declarada extinta a punibilidade.
Art. 192. O edital contendo a lista anual dos jurados será publicado no Diário da Justiça e
afixado no átrio do fórum, mencionando apenas o nome e a profissão de cada jurado.
Seção V
Das Folhas de Antecedentes Criminais
Art. 193. A requisição de folha de antecedentes criminais deverá conter todos os dados
possíveis acerca da identificação da pessoa investigada, especialmente identificação civil.
Art. 194. Quando do recebimento da ação penal for verificada a existência de folha de
antecedentes, novo documento só será requisitado caso absolutamente necessário, para que não seja
sobrecarregado o órgão competente.
Art. 195. A requisição será dirigida aos Institutos de Identificação do Estado e o Nacional
(INI) sem prejuízo da juntada de certidão circunstanciada extraída do SAPTJRO e assinada pelo oficial
distribuidor ou pelo escrivão.
Seção VI
Do Depósito e Guarda de Armas e Objetos
Art. 196. Os objetos apreendidos que acompanham os inquéritos policiais ou denúncias devem
ser etiquetados, com menção do número do processo e do nome das partes envolvidas, organizando-se o
respectivo depósito através do livro próprio, em que serão lançados os dados correspondentes. (NR)
Redação dada pelo Provimento n. 012/2011-CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.
Parágrafo Único. Os escrivães somente receberão os objetos apreendidos que estejam
devidamente relacionados pela autoridade que as encaminhar (NR) Redação dada pelo Provimento n.
012/2011-CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.
Art. 197. As armas de fogo e munições apreendidas nos autos submetidos ao Poder Judiciário,
após a elaboração de laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação de
proprietário de boa-fé para manisfestar interesse na restituição, deverão ser encaminhadas ao Comando do
Exército para destruição ou doação, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003, procedimento que
deverá ser realizado trimestralmente ou conforme a necessidade da Comarca em razão do volume de
objetos apreendidos. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 009/2012-CG, DJE n. 158/2012, de
27/08/2012.

35

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

§1º O magistrado somente poderá requisitar a guarda da arma ou munição aprendida mediante
decisão fundamentada que justifique a medida como indispensável ao esclarecimento dos fatos apurados
no processo judicial. (AC) Redação dada pelo Provimento n. 012/2011-CG, DJE n. 192/2011, de
17/10/2011.
§2º Caso a arma ou as munições apreendidas sejam de propriedade das Forças Armadas,
Polícia Civil ou Militar serão restituídas à corporação após a elaboração do respectivo laudo pericial e
intimação das partes, ressalvada a hipótese do parágrafo anterior. (AC) Redação dada pelo Provimento n.
012/2011-CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.
Art. 197-A. As armas de fogo e munições que já se encontram depositadas em juízo, como
objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou arquivados, deverão, no prazo
estipulado pelo art. 5º da Resolução n.134/2011, do CNJ, ser encaminhadas ao comando do Exército,
salvo na hipótese do artigo 197, §1º destas Diretrizes. (AC) Redação dada pelo Provimento n. 012/2011CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.
Parágrafo único. As armas de fogo e munições que, atualmente, se encontram depositadas em
inobservância ao art. 197 das Diretrizes Gerais Judiciais deverão ser, imediatamente, encaminhadas ao
Comando do Exército, na forma do art. 25 da Lei n. 10.826/2003. A mesma destinação deverá ser dada às
armas e munições depositadas que estão desvinculadas de processos judiciais. (AC) Redação dada pelo
Provimento n. 012/2011-CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.
Art. 197-B. Fica expressamente vedado: (AC) Redação dada pelo Provimento n. 012/2011CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.
I - Qualquer tipo de depósito, em mãos alheias, durante o processo ou inquérito, de armas de
fogo e munições apreendidas. (AC) Redação dada pelo Provimento n. 012/2011-CG, DJE n. 192/2011, de
17/10/2011.
II - O recebimento, pelo Poder Judiciário, de arma de fogo ou munições que não tenham
vínculo a boletim de ocorrência, inquérito ou processo. (AC) Redação dada pelo Provimento n. 012/2011CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.
III – O arquivamento ou baixa definitiva de autos que contenham armas ou munições
apreendidas sem qualquer das destinações previstas pelo artigo 197 das Diretrizes. (AC) Redação dada
pelo Provimento n. 012/2011-CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.
Art. 198. Fora dos casos previstos nos artigos 197 e 198 destas Diretrizes, observados os
requisitos do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos serão, por determinação do juiz de
direito, vendidos em leilão, incinerados ou inutilizados por outro meio, de tudo lavrando-se termo
pormenorizado.(NR) Redação dada pelo Provimento n. 012/2011-CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.
Art. 199. Tratando-se de bem de valor econômico, apreendido em decorrência do tráfico de
drogas, de uso ou utilizado de qualquer forma em atividades ilícitas de produção ou comercialização de
substâncias entorpecentes, ou, ainda, que haja sido adquirido com recursos provenientes do referido
tráfico deverá, em caso de perda, ser dada a destinação legal.
Art. 200. Ressalvados os casos legais, mormente de interesse processual, é expressamente
proibida a entrega de objetos apreendidos em feitos criminais, a quem quer que seja, ainda que a título de
depósito. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 012/2011-CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.
Art. 201. Sempre que houver, por qualquer motivo, a transferência de processos para outros
juízos, as armas e objetos justificadamente apreendidos deverão acompanhar os respectivos autos. (NR)
Redação dada pelo Provimento n. 012/2011-CG, DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.

Seção VII
Do Depósito de Substâncias Entorpecentes, Químicas, Tóxicas, Inflamáveis e Assemelhadas
Art. 202. As substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica ou
medicamentos que as contenham, bem como as químicas, tóxicas, inflamáveis, explosivas ou
assemelhadas, não serão recebidas pelos cartórios das varas.

36

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

Art. 203. Ocorrendo apreensão de grande quantidade de qualquer das substâncias
entorpecentes, químicas, tóxicas, inflamáveis ou assemelhadas, cuja guarda se torne, por qualquer motivo,
inconveniente ou perigosa, poderá o juiz do processo, de ofício ou mediante provocação da autoridade
policial, ainda que em curso a ação penal, mas tendo em vista laudo positivo de verificação da natureza
desse material e sempre ouvido o Ministério Público, determinar ou autorizar sua destruição ou
incineração, desde que preservada a quantidade suficiente para exame pericial e de contraprova. Da
destruição ou incineração será lavrado o auto circunstanciado pela autoridade policial, com remessa de
cópia ao juiz do processo.
Seção VIII
Da Insanidade Mental do Acusado
Art. 204. Os exames de sanidade mental, por nomeação judicial, para fins de verificação de
imputabilidade penal e de dependência toxicológica, deverão ser realizados por médicos psiquiatras
selecionados pelos órgãos da Secretaria de Saúde, pelo IML ou qualquer outro órgão oficial, onde houver.
Art. 205. Tratando-se de réu preso, o exame será realizado no local em que estiver recolhido.
Estando o réu solto proceder-se-á ao exame no dia, hora e local designados pelo juiz de direito, ouvidos
os peritos.
Art. 206. Quando absolutamente necessário o internamento do paciente, por solicitação dos
peritos, mesmo no caso de réus presos, tal providência será determinada em estabelecimento adequado.
Art. 207. Os peritos serão nomeados pelo juiz, segundo a região ou a comarca onde estiverem
lotados, de forma a assegurar distribuição equitativa de trabalho entre eles.
Art. 208. Nas comarcas onde não existam médicos psiquiatras, a realização de exames de
sanidade mental poderá recair sobre médicos de outras especialidades.
Seção IX
Da Prisão e sua Comunicação
Art. 209. Toda prisão em flagrante será imediatamente comunicada ao juízo que, nos termos
das leis de organização judiciária, for competente para a respectiva ação penal mediante distribuição.
Parágrafo Único. Após as 14 horas e até a abertura do expediente forense imediato, as
comunicações serão feitas ao juiz de plantão. Redação dada pelo Provimento n. 004/2012-CG, DJE n.
054/2012, de 22/03/2012.
Art. 210. A comunicação será protocolada no distribuidor do foro competente ou com o
escrivão de plantão, conforme o caso.
§ 1º. As Delegacias de Polícia poderão encaminhar ao juízo plantonista, por meio eletrônico
oficial, as comunicações de prisão em flagrante delito, devendo para tanto certificar no envio que também
o fazem ao Ministério Público e Defensoria Pública competentes.
§ 2º. As medidas de extrema urgência deverão ser encaminhadas fisicamente, considerando a
sua excepcionalidade, devendo ser apresentadas ao juízo plantonista.
§ 3º. O juízo plantonista determinará a distribuição do feito após o término do plantão, cabendo
à Delegacia de Polícia remeter ao distribuidor do foro local os originais para prosseguimento do feito.
§ 4º. Compete à Delegacia de Polícia, antes de enviar a documentação por meio eletrônico,
certificar a integralidade e fidelidade dos documentos que instruem o auto de prisão em flagrante, bem
como remeter pelo meio físico, caso verifique que o mesmo não esteja legível ou se solicitado pela
autoridade judicial. Redação dada pelo Provimento n. 003/2014-CG, DJE n. 023/2014, de 04/02/2014.
Art. 211. A distribuição da comunicação de prisão em flagrante previne o juízo para a
cognição do inquérito e de eventual ação penal, bem como dos pedidos de relaxamento de prisão em
flagrante e de liberdade provisória.
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Art. 212. Ao receber a comunicação de prisão em flagrante, o escrivão da vara verificará no
SAPTJRO se o preso possui registro de outros processos, especialmente de execuções penais, certificando
o resultado da busca nos autos. Caso a busca seja positiva, comunicará a nova prisão ao juízo do(s)
processo(s) anterior(es).

Art. 212-A. O cartório distribuidor, nas hipóteses comunicação de prisão em flagrante, e o
diretor de cartório, na hipótese do processo em curso, deverá lançar no SAP o registro de controle das
prisões provisórias dos acusados a fim de que o sistema possa gerar relatórios para controle dos prazos de
prisão.
§ 1º - O diretor do cartório deverá verificar o sistema diariamente e, uma vez constatada a
possibilidade de vencimento do prazo legal de prisão, deverá certificar sobre a ocorrência e proceder a
conclusão dos autos para análise do juiz.
§ 2º – Além da verificação diária, deverá o diretor de cartório, mensalmente, extrair relatório
do sistema e encaminhar ao juízo que tomará ciência e adotará as providências cabíveis.
Art. 212-B. No caso de Medida de Segurança, o Diretor de cartório deverá lançar no SAP o
registro de controle das medidas de internação ou de tratamento ambulatorial a fim de
que o sistema possa gerar relatórios para controle dos prazos estabelecidos ou fixados por lei.
§ 1º - O diretor do cartório deverá verificar o sistema diariamente e, uma vez constatada a
possibilidade de vencimento do prazo legal das medidas de segurança decretadas, deverá certificar sobre a
ocorrência e proceder a conclusão dos autos para análise do juiz.
§ 2º – Além da verificação diária, deverá o diretor de cartório, mensalmente, extrair relatório
do sistema e encaminhar ao juízo que tomará ciência e adotará as providências cabíveis. Redação dada
pelo Provimento n. 030/2013-CG, DJE n. 241/2013, de 30/12/2013.
Seção X
Da Execução Penal
Atenção: Ver Provimento n. 011/2009-CGJ, que dispõe sobre a utilização do Sistema de
Automação Processual-SAP do módulo da Execução Penal nas Unidades Jurisdicionais do Estado,
disponibilizado no DJE n. 092, de 20/05/2009.
Art. 213. A guia de recolhimento será encaminhada ao juízo competente depois de transitada
em julgado a sentença condenatória que impuser pena privativa de liberdade:
a) logo após o cumprimento do mandado de prisão;
b) de imediato, se o sentenciado já estiver preso;
c) de imediato, com o réu ausente, se já houver execução em tramitação.
§ 1º Além de atenderem aos requisitos do art. 106 da LEP, as guias serão instruídas com
traslado das decisões posteriores à sentença condenatória que importem em alteração, revogação de
substituição ou suspensão da pena aplicada.
§ 2º Em caso de sentença condenatória sujeita a recurso sem efeito suspensivo será, também,
expedida a guia de recolhimento, denominada “Guia de Recolhimento Provisório”, disponibilizada no
módulo de expediente do SAPTJRO, a ser prontamente remetida ao juízo da execução penal.
§ 3º A Guia de Recolhimento Provisório será instruída com certidão referente ao recurso e
atenderá aos requisitos do art. 106 da LEP, exceto a certidão de trânsito em julgado.
§ 4º É competente para a execução provisória da pena, o mesmo juízo competente para a
execução definitiva.
§ 5º A remessa da Guia de Recolhimento Provisório não dispensa a remessa da Guia de
Recolhimento pelo juízo da condenação, após o trânsito em julgado em que haja pena a ser executada.
§ 6º Quando a execução penal tiver origem em guia de recolhimento provisório e
posteriormente for remetida, pelo juízo da condenação, a respectiva guia de recolhimento, o juízo da
execução fará a juntada aos autos, na ordem cronológica e anotará na guia de recolhimento provisório a
data e a folha em que foi juntada a guia de recolhimento.
Art. 214. Da mesma forma, logo após transitada em julgado a sentença que aplicou medida de
segurança, será expedida Guia de Internamento ou de Tratamento Ambulatorial, instruída na forma do
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art. 173 da LEP, com cópia da denúncia, folha de antecedentes e dos exames e avaliações médicas,
psiquiátricas ou psicológicas, bem como com quaisquer outros documentos reputados importantes para o
tratamento sob internação ou atendimento ambulatorial.
Art. 215. As guias de recolhimento, tratamento ou internamento serão retificadas sempre que
sobrevierem modificações quanto ao início da execução, ao tempo de duração da pena ou da medida de
segurança aplicada.
Art. 216. As guias de recolhimento ou de execução serão expedidas, em modelo oficial, em 4
(quatro) vias, juntando-se a primeira aos autos da ação penal e as três últimas, instruídas na forma dos
arts. 105/106 da LEP, serão encaminhadas ao juízo da execução para instauração do respectivo processo,
para o estabelecimento penal ou assemelhado e para o apenado.
Art. 217. O juízo da execução deixará de receber as guias erroneamente confeccionadas ou
deficientemente instruídas, devolvendo-as ao juízo expedidor para regularização.
Parágrafo Único. Transitada em julgado a sentença que impôs pena privativa de liberdade
suspensa condicionalmente ou substituída por pena restritiva de direitos, a audiência admonitória
respectiva deverá ser realizada no juízo da execução, para o qual será encaminhada a guia de execução.
Art. 218. A transferência da execução da pena privativa de liberdade será precedida de
consulta ao juízo de destino, que ao avaliar as condições do racambiamento, dará preferência aos
apenados com maior permanência no regime prisional. Uma vez aceito o pedido, os autos respectivos e
apensos serão encaminhados, promovendo-se as anotações, comunicações e baixa definitiva. Redação
dada pelo Provimento n. 002/2014-CG, DJE n. 023/2014, de 04/02/2014 e Alterado pelo Provimento n.
026/2015-CG, DJE n. 233, de 17/12/2015.
§ 1º Havendo necessidade de tratamento de saúde em comarca diversa, o ato deverá ser
deprecado.
§ 2º Havendo necessidade de transferência de preso provisório, no curso do processo de
conhecimento, o ato deverá ser deprecado.
Art. 219. Havendo condenação de preso provisório, já transitada em julgado para o Ministério
Público, à pena privativa de liberdade, cujo regime seja semi-aberto ou aberto, o próprio Juízo da
Condenação deverá oficiar à Unidade Prisional na qual se encontra o condenado, para sua imediata
transferência ao Estabelecimento Penal respectivo, desde que não deva permanecer nas dependências do
regime fechado, por determinação contida em outro processo.
Art. 220. A fim de evitar a transferência de preso que também se encontra encarcerado
provisória ou definitivamente por outro processo, o Juízo da Condenação deverá realizar pesquisa no
SAPTJRO, devendo o Diretor de Cartório certificar a inexistência de impedimento à providência.
Redação alterada pelo Provimento n. 026/2015-CG, DJE n. 233, de 17/12/2015.
Art. 221. O procedimento de execução de pena substituída ou suspensa deverá ser iniciado
com a guia de execução instruída na forma dos artigos 105 e 106 da LEP, e com a indicação do endereço
do apenado para a audiência admonitória.
Art. 222. As Varas Criminais comunicarão à Vara das Execuções Penais a efetivação do
cumprimento de mandados de prisão preventiva ou temporária de condenados que já cumpram pena por
outro delito.
Art. 223. Havendo mais de uma execução criminal para um mesmo sentenciado, de penas da
mesma espécie, o processamento deverá ser feito no bojo de uma única autuação, promovendo o cálculo
de soma ou unificação das penas.
Art. 224. Serão processados nos próprios autos da execução todos os incidentes a ela relativos,
como, por exemplo, livramento condicional, progressão ou regressão de regime, remição e os pedidos de
suspensão ou substituição de pena, não apreciados na sentença condenatória.
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Art. 225. A transferência da execução de penas alternativas à privativa de liberdade,
livramento condicional e sursis independem de prévia consulta ao juízo de destino se o apenado fixar
residência em localidade diversa do juízo da condenação e a execução se faz mediante remessa da guia de
execução, devidamente instruída, ou, se já instaurada a mesma, com o encaminhamento do processo com
anotações e baixas devidas. Redação dada pelo Provimento n. 002/2014-CG, DJE n. 023/2014, de
04/02/2014.
Seção XI
Do Atestado de Pena a Cumprir
Art. 226. O atestado de pena a cumprir constitui direito do preso privado de liberdade,
independente da execução penal estar tramitando em caráter provisório ou definitivo.
Art. 227. Deverão constar do atestado de pena a cumprir, essencialmente, as seguintes
informações:
I – a pena imposta individualizada por processo e a capitulação legal;
II - o montante da pena privativa de liberdade;
III - o regime prisional inicial de cumprimento da pena;
IV - a data do início do cumprimento da pena e a data provável do término do cumprimento
integral da pena;
V – o regime prisional atual de cumprimento da pena.
VI – progressões, regressões, remições e fugas;
VII – reincidência;
VIII - a data a partir da qual o apenado, em tese, poderá postular a progressão do regime
prisional e o livramento condicional.
Art. 228. O juiz a quem compete a execução penal deverá emitir anualmente o atestado de
pena a cumprir.
Parágrafo Único – O atestado de pena a cumprir deverá ser homologado após manifestação do
representante do Ministério Público e o Defensor do apenado.
Art. 229. O atestado de pena a cumprir deverá ser entregue ao apenado, mediante recibo:
I - no prazo de sessenta dias, a contar da data do início da execução da pena privativa de
liberdade;
II - no prazo de sessenta dias, a contar da data do reinício do cumprimento da pena privativa de
liberdade; e
III - para o apenado que já esteja cumprindo pena privativa de liberdade, até o último dia útil
do mês de março de cada ano.
Art. 230. Será utilizado o módulo de execução de pena, constante no SAPTJRO, para emissão
dos atestados de pena a cumprir.
Seção XII
Da Corregedoria dos Presídios
Art. 231. Antes de formalizar decreto de interdição temporária ou definitiva de unidade
prisional local, o Juiz-Corregedor Permanente deverá encaminhar exposição de motivos, acompanhada de
relatório circunstanciado da situação do estabelecimento, ao Supervisor do Grupo de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) evidenciando a necessidade e a conveniência da medida
proposta, assim como a solução disponível para a remoção dos presos. (NR) Redação dada pelo
Provimento n. 010/2016-CG, DJE n. 161, de 26/08/2016.
§1º. O documento deverá ser instruído com laudo de inspeção sanitária realizada pelo
departamento de Saúde Pública, assim como de avaliação técnica acerca das condições de segurança da
unidade prisional, firmado por profissional habilitado. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 010/2016CG, DJE n. 161, de 26/08/2016.
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§2º. O Magistrado deverá aguardar, antes da consecução da medida proposta, o
encaminhamento da questão, pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF),
que opinará, mas, produzirá tentativa e gestão junto aos órgãos públicos para se encontrar solução
administrativa tendente a evitar o decreto de medida extrema. (NR) Redação dada pelo Provimento n.
010/2016-CG, DJE n. 161, de 26/08/2016.
Art. 232. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deverá
produzir manifestação em até 15 dias, cientificando a Corregedoria-Geral da Justiça de todas as
providências que adotar. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 010/2016-CG, DJE n. 161, de
26/08/2016.
Art. 233. O Juiz-Corregedor dos Presídios requisitará da Secretaria de Saúde do Estado ou do
Município, a designação de plantão médico para o atendimento dos presos.
Art. 234. Além das visitas mensais, o órgão médico, por um dos seus integrantes, deverá
atender, sempre que requisitado por autoridade judiciária ou policial, aos reclusos que necessitarem de
assistência médica, providenciando o seu isolamento, de acordo com aquelas autoridades, quando se tratar
de moléstia contagiosa.
Art. 235. Para melhor disciplina e segurança do processamento dos alvarás de soltura, dos
contramandados de prisão e das requisições de réus presos feitos pelos juízos processantes, o juiz da
execução penal poderá estabelecer sistema de controle.
Art. 236. As reclamações e os pedidos formulados pelos presos deverão ser juntados aos autos
de execução penal, ouvido o representante do Ministério Público.

CAPÍTULO V
DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Seção I
Dos Serviços dos Juizados Especiais
Art. 237. Naquilo que não for incompatível, aplicam-se aos Juizados Especiais as disposições
referentes ao Capitulo III e IV destas Diretrizes.
Art. 238. Somente os atos considerados essenciais serão registrados, resumidamente. Os
demais atos poderão ser gravados em meio eletrônico, que será inutilizado após o trânsito em julgado da
decisão.
Art. 239. Os serviços judiciários, em especial, coleta de pedidos iniciais, em virtude da
finalidade da Lei n. 9.099/95, poderão ter a colaboração de estagiários do Curso de Direito, mediante
convênio com instituições de ensino, sob supervisão da autoridade judicial.
Art. 239-A. Os Juízes dos Juizados Especiais poderão celebrar termo de cooperação com os
PROCONs para homologação de acordos neles celebrados, constituindo-os em títulos executivos,
dispensando-se a apresentação de documentos. Redação dada pelo Provimento n. 005/2008-CGJ, DJE n.
218, de 20/11/2008.
§ 1º Distribuído o acordo e homologado judicialmente, o procedimento será arquivado no
respectivo Juizado. Se no Juizado Especial já estiver instalado o Sistema CNJ, os procedimentos serão
distribuídos eletronicamente, pelo próprio PROCON, a quem caberá digitalizar as peças essenciais.
Redação dada pelo Provimento n. 005/2008-CGJ, DJE n. 218, de 20/11/2008.
§ 2º Não ocorrendo o cumprimento do acordo, será promovida a execução, a pedido da parte
interessada. Redação dada pelo Provimento n. 005/2008-CGJ, DJE n. 218, de 20/11/2008.
Art. 240. O Juizado Especial Criminal, além dos livros comuns a todas as serventias e os
referentes aos cartórios criminais (art. 166), deverá possuir os seguintes livros, por meio eletrônico:
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a) Registro de Transação Penal;
b) Registro de Doações a Entidades.
Art. 241. O termo circunstanciado ou o documento equivalente, deverá conter:
a) identificação completa do autor da infração, da vítima, das testemunhas, da autoridade
condutora e do responsável cível quando for o caso;
b) versão resumida dos fatos, segundo o autor da infração e a vítima.
Art. 242. É vedada a destinação de recursos ou bens decorrentes de penas alternativas ao Poder
Judiciário, bem como abertura de conta bancária judicial para gerir/administrar dinheiro de tais penas.
Art. 243. O juízo que executar as penas e medidas alternativas manterá cadastro atualizado das
entidades a serem beneficiadas.
§ 1º Até o mês de março de cada ano o cadastro de que trata o caput será publicado no Diário
da Justiça.
§ 2º As doações, segundo critério do juiz, serão encaminhadas às entidades regularmente
cadastradas.
§ 3º Exigir-se-á, para manutenção no cadastro, que a entidade donatária comprove o seu
tombamento ou integração ao patrimônio quando se tratar de bem durável e preste contas nos demais
casos, ouvido o representante do Ministério Público.
Art. 244. Caberá ao juiz de direito que estiver exercendo a jurisdição criminal dos Juizados
Especiais manter contato com as Delegacias de Polícia para estabelecer, em conjunto com seus titulares, o
critério de elaboração das pautas, respeitado o princípio da celeridade.
Seção II
Dos Postos Avançados da Justiça Itinerante
Art. 245. O ajuizamento de ação perante os Postos Avançados da Justiça Itinerante será
imediatamente comunicado pelos meios idôneos disponíveis ao juízo competente para fins de
cadastramento e distribuição.
Art. 246. Obtida a conciliação no Posto Avançado, o conciliador a reduzirá a termo, sendo o
processo imediatamente encaminhado ao juiz de direito, que a homologará após prévia análise das
condições e pressupostos legais.
§ 1º Cumprido o acordo, o processo deverá ser arquivado. Caso contrário, a requerimento da
parte, deve ser promovida a execução na sede do Juizado, com observância do rito estabelecido pelo art.
52 e seguintes da Lei n. 9.099/95.
§ 2º O mesmo encaminhamento será dado ao processo em que não houver comparecimento do
demandado à sessão de conciliação, cabendo ao juiz decretar a revelia, salvo se o contrário resultar de sua
convicção.
§ 3º Caso não haja conciliação, será designada data, em pauta previamente estabelecida pela
sede do Juizado Especial Cível, para a realização da audiência de instrução e julgamento, ficando as
partes intimadas da futura solenidade, quando haverá comparecimento do magistrado no Posto Avançado
da Justiça Itinerante.
Art. 247. Os servidores lotados no Posto Avançado terão as seguintes atribuições:
I - receber as reclamatórias por meio de formulário próprio e impresso, aproveitando aquele já
utilizado pelos Juizados Especiais Cíveis;
II - designar a audiência conciliatória, intimando o requerente no momento da apresentação da
reclamação;
III - providenciar a citação do requerido, para audiência conciliatória, pessoalmente ou por
correio, dependendo das peculiaridades do Município;
IV - realizar a conciliação nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei n. 9.099/95;
V - auxiliar o Conciliador nas audiências, registrando os atos e apregoando as partes;
VI - levar ao conhecimento do Juiz todas as questões de interesse do Posto Avançado,
especialmente no que diz respeito ao seu funcionamento.
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Art. 248. As ações serão recebidas na forma escrita ou oral, em formulário padronizado,
devendo constar:
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes;
II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;
III - o objeto e seu valor.
Seção III
Das Operações Itinerantes
Art. 249. As Operações Itinerantes da Justiça deverão ser realizadas fora da sede do fórum, em
bairros ou cidades pertencentes à comarca, ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com
audiências previamente anunciadas.
Parágrafo Único. As operações de que trata o caput poderão ser realizadas para atender causas
de juizados especiais, de família, da infância e juventude, de execução penal e outras.
Art. 250. Os Juízes coordenadores das operações deverão elaborar anualmente, até o mês de
março, plano de ação referente às operações a serem realizadas no ano seguinte, contendo o número de
operações, de pessoas envolvidas, necessidade de diárias, alimentação, combustível, materiais em geral.
Parágrafo Único. O plano deverá ser encaminhado à Presidência do Tribunal e à
Corregedoria-Geral da Justiça para se aferir a possibilidade de inclusão no orçamento do Poder Judiciário.
Art. 251. Coordenarão as Operações Itinerantes:
I - o juiz de direito do Juizado Especial, onde houver vara específica;
II - o juiz diretor do fórum, onde não houver Juizado Especial;
III - o juiz de direito titular do Juizado Especial, designado pela Corregedoria-Geral, onde
houver mais de um juizado especial;
IV – o juiz diretor do fórum dos Juizados Especiais, na Comarca de Porto Velho;
V – o juiz de direito designado pela Corregedoria-Geral, nos demais casos.
Seção IV
Das Turmas Recursais
Art. 252. A Turma Recursal será regida por Regimento Interno proposto por seus membros e
aprovado pela Corregedoria-Geral da Justiça. Alterado pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de
31/10/2014
Art. 253. A tramitação de processos e recursos na Turma Recursal poderá ser realizada
exclusivamente em meio eletrônico, mediante programa aprovado pela Administração do Tribunal de
Justiça. Alterado pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de 31/10/2014
Art. 254. Com atendimento dos princípios da publicidade e da ampla defesa poderão ser
realizadas sessões virtuais na Turma Recursal. Alterado pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de
31/10/2014

CAPÍTULO VI
DOS OFÍCIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Seção I
Dos Livros
Art. 255. Além dos livros comuns a todas as serventias, os ofícios da Infância e da Juventude
deverão possuir os seguintes livros, por meio eletrônico:
a) Registro de Armas;
b) Registro de Objetos Apreendidos;
c) Registro de Credenciamento e Descredenciamento de Comissários Voluntários.
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Seção II
Das Pastas Classificadoras
Art. 256. Os Cartórios da Infância e da Juventude possuirão também as seguintes pastas
classificadoras, em série anual:
a) para arquivamento de autorização para viagem;
b) para arquivamento de alvarás concedidos para participação de crianças e adolescentes em
eventos;
c) para arquivamento de portarias do juízo.
Art. 257. As pastas classificadoras indicadas na alínea “a” e “b” deverão ser conservadas pelo
período de um ano após o último lançamento.
Art. 258. A pasta classificadora indicada na alínea “c” deverá ser conservada até que a
Corregedoria-Geral da Justiça determine sua inutilização, o que poderá ser provocado pelo Juízo, após
decurso do prazo de cinco anos.
Art. 259. As pastas classificadoras poderão ser formadas por meio eletrônico, comunicando-se
à CGJ.

Seção III
Da Ordem Geral dos Serviços
Art. 260. Todas as portarias judiciais que se refiram a regulamentação das normas de
prevenção e proteção à criança e ao adolescente e funcionamento do comissariado deverão ser
comunicadas à CGJ para conhecimento.
Art. 261. Os ofícios da Infância e da Juventude cuidarão para que se observem as limitações
do segredo de justiça no fornecimento de informações a terceiros.
Parágrafo Único. Os editais expedidos pelo ofício da infância e da juventude nos
procedimentos de colocação em família substituta, limitar-se-ão aos dados essenciais à identificação dos
pais ou responsáveis.
Art. 262. O cumprimento de medidas socioeducativas se fará por meio de guia de execução,
mesmo quando o adolescente seja transferido para outra Comarca.
Art. 263. Os pedidos de alvará judicial para participação de crianças e adolescentes em
eventos, bem como as autorizações de viagem, inclusive internacionais, não poderão ser distribuídas,
exceto na hipótese de haver recurso contra a decisão.
Art. 264. As autorizações de viagem devem ser expedidas em 2 (duas) vias, ficando a segunda
arquivada na pasta própria, juntamente com o requerimento que a solicitou, podendo o Comissário de
Menores do quadro efetivo do Tribunal de Justiça subscrevê-las por autorização do juízo.
Parágrafo Único. As autorizações de viagem internacional deverão ser subscritas pelo juiz da
infância e da juventude, não sendo permitida delegação para esse ato.
Art. 265. É vedada a instituição de fundo especial à disposição, controle ou gerenciamento do
juizado da infância e da juventude destinado à arrecadação de valores a qualquer título.
§ 1º Os valores das multas aplicadas serão revertidos ao fundo gerido pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 2º Enquanto não for instituído o fundo previsto no parágrafo anterior, os valores deverão ser
depositados em conta judicial remunerada em estabelecimento oficial de crédito, sendo vedada a sua
movimentação pelo juizado.
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Seção IV
Dos Comissários
Art. 266. É atribuição dos comissários, efetivos ou voluntários, a fiscalização das normas de
prevenção e proteção à criança e ao adolescente contidas na legislação e portarias judiciais.
Art. 267. Dentre outras atribuições, compete aos Comissários:
a) orientação e fiscalização quanto ao cumprimento das normas de prevenção e proteção à
criança e ao adolescente contidas na legislação e portarias judiciais;
b) cumprir e fazer cumprir determinações da autoridade judicial, de acordo com legislação e
regulamentação competentes e vigentes;
c) entregar aos pais, em abrigo ou ao Conselho Tutelar, sob Termo de Responsabilidade,
criança e/ou adolescente encontrados em situação de risco;
d) apreender e encaminhar à autoridade policial competente, adolescente flagrado em prática
de ato infracional;
e) entregar ao Conselho Tutelar, sob Termo de Responsabilidade, criança flagrada em prática
de ato infracional;
f) receber os requerimentos de autorização para participação de crianças e adolescentes em
eventos, verificando sua conformidade com a lei e a portaria do juizado, expedindo Alvarás Judiciais para
assinatura do juiz de direito;
Art. 268. Poderão ser nomeados comissários voluntários pelo juiz da infância e da juventude, a
título gratuito, escolhidos entre pessoas com mais de 25 (vinte e cinco) anos de idade, preferencialmente
com instrução secundária, com bons antecedentes e documentos abonadores de sua idoneidade moral,
sempre submetidos a avaliação por técnicos da Justiça da Infância e da Juventude.
Art. 269. A coordenação dos trabalhos de fiscalização será atribuída a servidor efetivo da vara
e de confiança do juiz.
Art. 270. A nomeação e credenciamento de voluntários serão comunicados à CGJ,
encaminhando-se cópia do ato de nomeação e recibo de entrega da carteira de identificação.
Parágrafo Único. Igual procedimento se dará quando do descredenciamento, ocasião em que
deverá haver o recolhimento da carteira e outros itens destinados à identificação que eventualmente tenha
em seu poder.
Art. 271. Com exceção da carteira de identificação, os crachás e outros símbolos do Poder
Judiciário somente poderão ser utilizados em serviço pelo comissário voluntário.
Art. 272. É proibida aos comissários a utilização de armas, bastão ou algemas por ocasião dos
serviços de fiscalização.
Art. 273. Os horários de atendimento dos Comissários de Menores, inclusive plantões, serão
definidos pelo Juiz da Infância e da Juventude.
Seção V
Do Cadastro Geral Unificado de Adoção
Art. 274. No âmbito do Poder Judiciário de Rondônia, deverá ser utilizado o Cadastro Geral
Unificado Informatizado de Adoção - ENCONTREI, que se traduz num sistema de informações acerca de
crianças e adolescentes abrigados em condições de serem adotados e de pretendentes à adoção, inscritos e
habilitados no Estado.
§ 1º Cada pretendente nacional à adoção, residente no país, receberá seu número de inscrição
(senha) no ato da habilitação, para acompanhar sua posterior ordem de colocação no cadastro, pelo site do
Tribunal de Justiça, resguardado o necessário sigilo quanto aos demais pretendentes.
§ 2º O pretendente estrangeiro à adoção ou o pretendente brasileiro à adoção residente no
exterior, receberá seu número de inscrição (senha) no ato da entrega do certificado de habilitação e poderá
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acompanhar pelo site do Tribunal de Justiça a ordem de colocação no cadastro, também resguardado o
necessário sigilo quanto aos demais pretendentes.
§ 3º Será disponibilizado no site do Tribunal de Justiça o rol de crianças e adolescentes em
condições de serem adotadas, devendo ser omitida qualquer informação que possa identificar a criança ou
o adolescente.
Art. 275. A operacionalização e a manutenção do cadastro unificado de pretendentes e de
crianças e adolescentes em condições de serem adotados serão de responsabilidade dos juízes da Infância
e Juventude, bem como dos assistentes sociais ou psicólogos e, onde não houver, do servidor designado
pelo juiz.
§ 1o Todos os dados disponíveis e as ocorrências envolvendo as crianças e adolescentes,
abrigados em condições de colocação em família substituta e os pretendentes à adoção, deverão ser
informados no Sistema.
§ 2º Depois de distribuído o pedido de inscrição para adoção, os autos deverão ser remetidos
ao setor competente para ser lançado no Sistema.
Art. 276. A habilitação à adoção tramitará perante os juizados da infância e da juventude nas
respectivas Comarcas, quando os pretendentes residirem no Estado de Rondônia; perante o Juizado da
Infância e Juventude da Comarca de Porto Velho, quando os pretendentes residirem na Capital de
Rondônia e em outros Estados da Federação; perante a Comissão Estadual Judiciária de Adoção
Internacional - CEJAI/RO em se tratando de pretendentes estrangeiros ou de brasileiros residentes no
exterior.
Parágrafo Único - No ato da distribuição do pedido de inscrição para adoção nacional é
imprescindível, além de outros dados e documentos necessários, a informação do número de inscrição
do(s) pretendente(s) à adoção no cadastro de pessoas físicas junto ao Ministério da Fazenda.
Art. 277. Deferida a habilitação, e depois de verificado o trânsito em julgado, será(ão)
incluído(s) o(s) nome(s) do(s) pretendente(s) no cadastro, evento que estabelece a ordem de antiguidade.
§ 1º O escrivão encaminhará os autos de habilitação ao assistente social ou psicólogo ou,
ainda, ao servidor designado pelo juiz, para inclusão no cadastro como habilitado, gerando o número de
inscrição. Uma vez adotada a providência, deverá ser arquivado o processo no cartório respectivo.
§ 2º Na hipótese de indeferimento do pedido de inscrição para adoção, os autos também
deverão ser remetidos ao setor competente para anotação.
Art. 278. Constatada a possibilidade de adoção, o juiz fará a consulta ao cadastro único para a
busca do(s) pretendente(s), observada a ordem de inclusão e atendida a seguinte preferência:
I - pretendente(s) residente(s) na Comarca;
II - pretendente(s) residente(s) no Estado;
III - pretendente(s) residente(s) em outros Estados da Federação;
IV – pretendente(s) brasileiro(s) ou estrangeiro(s) residentes no exterior.
Parágrafo Único - A ordem de antiguidade e de preferência no cadastro único só poderá ser
alterada por decisão fundamentada.
Art. 279. Definido(s) o(s) pretendente(s), o juiz o(s) comunicará para início do procedimento
judicial de adoção.
§ 1o O juiz deverá solicitar o processo de habilitação quando o(s) pretendente(s) residir(em)
fora da Comarca onde esteja a criança ou o adolescente em condições de ser adotado.
§ 2o Em caso de não efetivação da adoção, o processo de habilitação deverá ser devolvido à
origem.
Art. 280. Esgotadas as possibilidades de adoção nacional, o juiz consultará o sistema sobre
pretendentes brasileiros ou estrangeiros residentes no exterior, visando o encaminhamento para adoção
internacional.
§ 1° Feita a consulta ao cadastro e definida a escolha, deverá o juiz solicitar à CEJAI-RO o
processo de habilitação do(s) pretendente(s) estrangeiro(s).
§ 2o Concluída a adoção internacional, o processo de habilitação do estrangeiro será devolvido
à CEJAI-RO, para fins de anotação de exclusão e baixa no cadastro.
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Art. 281. Efetivada a adoção nacional, o(s) nome(s) do(s) pretendente(s) deverá(ão) ser
excluído(s) do cadastro pelo juízo onde ocorreu a adoção, só podendo a ele retornar após novo pedido
deferido, respeitada a preferência dos demais inscritos.
Art. 282. O adotando será excluído do cadastro com o aperfeiçoamento da adoção ou pelo
implemento da maioridade civil.
§ 1º A exclusão a que se refere o caput cabe ao Juizado da Infância e Juventude onde o
adotando estiver abrigado.
§ 2º Também será excluído do cadastro o pretendente que tiver adotado criança ou adolescente
na chamada adoção vinculada, podendo retornar ao cadastro mediante novo pedido de habilitação.
§ 3º Havendo desistência do pedido de habilitação à adoção, deverá ser excluído do cadastro o
nome do interessado, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias.
§ 4º Enquanto tramitar o pedido de adoção deverá conter no cadastro do adotando a observação
quanto à pendência.
Art. 283. A habilitação à adoção nacional será válida enquanto não excluída do cadastro único,
mas deve ser revalidada anualmente, mediante estudo social, audiência do Ministério Público e decisão
judicial favorável, mantida a ordem de inscrição no cadastro.
Parágrafo Único - O habilitado deverá manter endereço atualizado perante o Juizado da
Infância e Juventude, visando facilitar a comunicação.
Seção VI
Das Medidas de Internação
Art. 284. Para fins estatísticos todos os pedidos de guarda para fins de adoção deverão ser
lançados no Sistema.
Art. 284-A. O cartório distribuidor, na hipótese de apreensão em flagrante, e o diretor de
cartório, na hipótese do processo em curso, deverá lançar no SAP o registro de controledas internações
provisórias dos adolescentes infratores a fim de que o sistema possa gerar relatórios para controle desses
prazos.
§ 1º - O diretor do cartório deverá verificar o sistema diariamente e, uma vez constatada a
possibilidade de vencimento do prazo legal da medida de internação, deverá certificar sobre a ocorrência
e proceder a conclusão dos autos para análise do juiz.
§ 2º – Além da verificação diária, deverá o diretor de cartório, mensalmente, extrair relatório
do sistema e encaminhar ao juízo que tomará ciência e adotará as providências cabíveis. Redação dada
pelo Provimento n. 030/2013-CG, DJE n. 241/2013, de 30/12/2013.

CAPÍTULO VII
DAS DESPESAS FORENSES
Art. 285. O recolhimento das custas e das despesas processuais será feito, processo por
processo, por meio da guia própria, nos estabelecimentos de crédito autorizados, com observância da
tabela de custas, juntando-se o comprovante original aos autos.
§ 1º Esgotado o prazo legal estabelecido para o recolhimento das custas e das despesas
processuais, incidirão sobre os valores atualização monetária e juros de mora. (AC)
§ 2º Será utilizado como fator de atualização monetária o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, conforme Tabela de Fatores de Atualização Monetária, publicada mensalmente pela
Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento 013/98-CG). O cálculo da atualização monetária consistirá na
multiplicação do fator correspondente ao mês de vencimento da obrigação pelo valor nominal do débito.
(AC)
§ 3º Será utilizado como juros de mora o percentual de 1% (um por cento) ao mês, ou fração,
não capitalizáveis:
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I – entende-se por fração qualquer período de tempo inferior a um mês, ainda que igual a 1
(um) dia. Nesses casos, os juros serão proporcionais ao número de dias do mês não completado,
considerando-se duas casas decimais; e
II – o prazo de mês expira no dia de igual número do dia do vencimento, ou no imediato, se
faltar exata correspondência. (AC) Redação dada pelo Provimento n. 016/2010-CG, DJE n. 239 de
30/12/2010.
Art. 286. As custas englobam os atos processuais relativos aos serviços de oficiais de justiça,
depositários, distribuidores, contadores, partidores, hastas públicas, bem como despesas postais com
intimações e publicações pela imprensa oficial, exceto de editais.
§ 1º Além das exclusões previstas no artigo 5º, §1º, da Lei 301/1990, o pagamento das custas
não engloba a comissão dos leiloeiros e assemelhados, cabendo esse ônus à parte interessada.
§ 2º Compete ao magistrado a quem for o feito distribuído verificar se o valor atribuído à causa
corresponde ao efeito patrimonial almejado. Constatando irregularidade nesse valor, de imediato,
ordenará a emenda necessária com o recolhimento da complementação da despesa forense devida.
§ 3º A expedição de atos concernentes ao arquivamento dos autos depois do julgamento da
causa deve sempre ser precedida do recolhimento da última parcela da despesa forense.
Art. 287. As omissões ou falhas no recolhimento da despesa forense, nos casos legalmente
estabelecidos, serão de imediato informadas pelo escrivão ao juiz do feito, que as decidirá.
Parágrafo Único. Verificada a omissão ou falha antes da distribuição, será comunicada ao juiz
diretor do fórum, do mesmo modo ocorrendo quando houver dúvida acerca da incidência inicial da
despesa forense.
Art. 288. Havendo litisconsórcio, se um dos recorrentes não estiver sujeito ao pagamento do
preparo, os demais serão responsáveis, proporcionalmente, pelo recolhimento integral.
Art. 289. O recurso de apelação de litisconsorte, assistente, opoente, terceiro interveniente ou
prejudicado estará sujeito às mesmas disposições que regem, quanto à despesa forense, os recursos das
partes.
Art. 290. Independentemente de despacho judicial, as partes serão intimadas do valor da
despesa forense a ser recolhido para fins de tramitação dos recursos que tenham interposto.
Art. 291. Os processos findos não poderão ser arquivados sem que o escrivão certifique nos
autos estarem integralmente pagas as despesas forenses ou sem que faça extrair Certidão de Débito em
que sejam especificadas essas parcelas para fins de encaminhamento para inscrição do débito em dívida
ativa. (NR)
§ 1º Antes da extração da certidão referida no caput, o escrivão providenciará a intimação do
responsável, por meio do Diário da Justiça, para o pagamento do débito no prazo de 5 (cinco) dias. (NR)
§ 2º Não tendo sido atendida a intimação, o valor devido será encaminhado eletronicamente à
Fazenda Pública para inscrição em dívida ativa, com os acréscimos de atualização monetária e juros de
mora. (NR)
§ 3º A Coordenadoria da Receitas do FUJU poderá cobrar administrativamente os valores
encaminhados para inscrição em dívida ativa, antes da propositura da ação judicial de execução fiscal
pela Procuradoria-Geral do Estado. (NR)
§ 4º Revogado. Provimento n. 016/2010-CG, DJE n. 239, de 30/12/2010.
Art. 292. Nas ações penais privadas, quando não for o caso de assistência judiciária, a
publicação de editais no Diário da Justiça será providenciada pela parte interessada que efetuará o
pagamento antecipado das despesas devidas.
Art. 293. As dúvidas e reclamações quanto às custas serão resolvidas pelo juiz de direito a que
estiver subordinado a serventia, e, não havendo subordinação direta, pelo Juiz Diretor do Fórum. Eventual
recurso deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias e dirigido ao Corregedor-Geral da Justiça.
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CAPÍTULO VIII
DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 294. O Sistema de Automação dos Processos judiciais - SAPTJRO é de utilização
obrigatória para os cartórios do Primeiro Grau.
Art. 295. O SAPTJRO atenderá ao cadastramento, distribuição, acompanhamento e controle
dos processos de primeira instância que tramitam nas comarcas do Estado de Rondônia.
§ 1º O cadastramento, distribuição, acompanhamento e controle dos processos que tramitam na
Turma Recursal serão atendidos pelo PJe, salvo os processos no acervo anteriores a implantação do PJe
que continuarão controlados por meio do Sistema de Automação do Segundo Grau – SAPSG. Redação
dada pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de 31/10/2014
§ 2º Todos os processos em tramitação nas comarcas, varas e Turma Recursal deverão ser
cadastrados e movimentados com os respectivos complementos no Sistema. Redação dada pelo
Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de 31/10/2014
§ 3º Os cartórios deverão manter atualizada a classe dos autos no Sistema, realizando as
alterações sempre que necessário.
§ 4º A íntegra das sentenças, decisões interlocutórios e despachos, bem como os termos de
audiência, deve ser lançada no Sistema.
§ 5º O resumo do pedido formulado em todas as petições protocoladas, bem como nas
manifestações do Ministério Público deve ser lançado no SAPTJRO, a fim de propiciar melhor
compreensão do andamento do processo.
Art. 296. Somente poderão ser utilizados na área judicial do primeiro grau de jurisdição os
formulários disponibilizados no SAPTJRO, aprovados pela Corregedoria-Geral da Justiça.
Art. 297. As comarcas, fóruns e, eventualmente, varas e juizados, que integram ou que vierem
a integrar o SAPTJRO serão identificadas por três algarismos.
Art. 298. Compete ao escrivão associar no SAPTJRO os juízes titulares em substituição
automática e os juízes substitutos que atuarem na vara por designação da Corregedoria-Geral da Justiça.
Parágrafo Único. A associação dos juízes titulares às respectivas varas será realizada pela
Corregedoria-Geral da Justiça e ficará mantida mesmo nos casos de afastamentos e convocações legais.
Art. 299. O acesso à alteração, inclusão e exclusão de dados nos sistemas serão definidos por
níveis de perfil, mediante senha específica para cada usuário, obedecendo ao procedimento aprovado pela
Corregedoria-Geral da Justiça.
§ 1º Considera-se usuário o servidor ou pessoa autorizada a quem é fornecida uma senha
individual de acesso.
§ 2º A utilização das senhas de acesso ao sistema será de responsabilidade de cada usuário.
Art. 300. Os processos recebidos de outros tribunais, foros ou varas devem passar pelo
distribuidor, que fornecerá o número de seu registro.
Art. 301. A remessa de processos para outros juízos que não importe em redistribuição será
precedida da baixa na vara onde tramitam. Quando houver necessidade de redistribuição, a baixa se fará
por meio de simples remessa ao Cartório Distribuidor.
Art. 302. O cadastro de parte em processo deve ser realizado uma única vez, devendo ser
atualizado sempre que houver nova demanda envolvendo a mesma parte, assim como por ocasião das
audiências.
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Art. 303. A abertura de novo cadastro somente poderá ser realizada depois de esgotadas as
possibilidades de localizar a pessoa no SAPTJRO, através das pesquisas disponíveis.
Parágrafo Único. Sempre que, na realização da pesquisa for detectada a duplicidade de
cadastro, o usuário deverá informar ao Distribuidor para as providencias de unificação, remetendo-lhe a
documentação necessária.
Art. 304. Durante o cadastramento de pessoas no Sistema, a existência de cadastro anterior não
exclui a responsabilidade em atualizar os dados, ficando registrado através do módulo de auditoria o
acesso.
Art. 305. Havendo qualquer alteração na condição da parte no processo, o evento deverá ser
anotado no respectivo histórico.
Art. 306. Para o SAPTJRO, entende-se como parte toda pessoa física, jurídica ou advogado
que figure na ação, seja no polo ativo ou passivo.
Art. 307. Os registros dos dados das partes e advogados serão compostos da qualificação,
filiação, data de nascimento, documento de identificação (RG, CPF, OAB, CGC, CNPJ) e outros dados de
relevância, que identifiquem a pessoa.
Art. 308. Nas ações propostas pelo Ministério Público, constará no cadastramento do sistema o
referido órgão como parte, devendo ser omitido o nome do Promotor de Justiça ou Procurador de Justiça
que atue no processo.
Art. 309. Havendo determinação judicial para retificação do nome de uma das partes, em razão
da utilização de mais de um nome ou pseudônimo, aquele usado anteriormente deverá constar no campo
alcunha ou outros nomes.
Art. 310. Não haverá cadastramento de vítimas nos processos criminais e inquéritos policiais.
Art. 311. Nas ocorrências encaminhadas pelas delegacias de polícia aos juizados especiais
criminais, quando de sua distribuição ou cadastramento, deverão constar, no polo ativo, as referidas
delegacias.
Art. 312. As exclusões de processos serão realizadas somente pela Corregedoria-Geral da
Justiça, obedecendo aos seguintes critérios:
I – As exclusões solicitadas no prazo de dois dias úteis, a contar do dia seguinte à distribuição,
poderão ser solicitadas pelo próprio distribuidor, mediante justificativa, sendo consideradas exclusões
físicas.
II – As exclusões solicitadas depois de decorrido o prazo previsto no inciso anterior, deverão
ser solicitadas por juiz de direito, mediante justificativa, sendo consideradas exclusões lógicas.
Seção II
Da Petição Eletrônica
Art. 313. No âmbito da Justiça de primeiro grau, as partes poderão utilizar o Sistema de
Peticionamento Eletrônico que permite, por meio de seus advogados, fazer uso da Internet para a prática
de atos processuais que dependam de petição escrita.
§ 1º O serviço está disponível nos sites do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
(www.tj.ro.gov.br) e da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Rondônia (www.oab-ro.org.br).
§ 2º A petição eletrônica deverá ser disponibilizada em formatos odt (BrOffice) e pdf (portable
document format), devendo o advogado comprovar o seu envio e, ainda , apresentar ao juízo para o qual
foi distribuída a respectiva contrafé. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n.225,
de 07/12/2011.
§ 3º O tamanho máximo da remessa, incluindo petição e anexos, não poderá exceder 5mb
(cinco megabytes), nem ultrapassar 20 (vinte) laudas para impressão.
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§ 4º A petição encaminhada não dependerá de ratificação posterior perante o Juízo destinatário
nem de remessa de cópia com assinatura física.
Art. 314. Estão excluídas do Peticionamento Eletrônico, observado o disposto no artigo
anterior, as seguintes petições:
I - as iniciais e seus aditamentos ou petições que dependam do recolhimento de custas;
II - as que requeiram liminar ou antecipação de tutela;
III - as que necessitem da anexação de documentos no original;
IV - as que tenham como destinatários os Tribunais Superiores.
Art. 315. A utilização do sistema de Peticionamento Eletrônico requer identidade digital.
Art. 316. O sistema de Peticionamento Eletrônico disponibilizará recibo eletrônico ao
remetente e à unidade destinatária, após o recebimento da petição.
Art. 317. A unidade receptora das petições transmitidas pelo Peticionamento eletrônico a elas
anexará o recibo e, a partir dos dados nele constantes, fará o registro no sistema informatizado. Eventual
desconformidade entre os dados da petição e os indicados no recibo será apreciada pelo Juízo competente.
Parágrafo Único. A unidade receptora verificará, diariamente antes do horário de
encerramento do expediente forense, no sistema informatizado, a existência de petições eletrônicas
pendentes de processamento, incumbindo-lhe a impressão das petições e dos documentos que a
acompanham, bem como seu protocolo na mini-impressora autenticadora, onde houver, com a juntada aos
autos.
Art. 318. É de responsabilidade da parte que optar pela utilização do Sistema de
Peticionamento Eletrônico:
I - o sigilo da assinatura digital, não sendo, portanto, oponível, em qualquer hipótese, a
alegação de seu uso indevido;
II - a equivalência entre os dados informados para o envio (número do processo e da Unidade
Judiciária) e os constantes da petição remetida;
III - as condições das linhas de comunicação e de acesso ao seu provedor da Internet em
condições de tempo e modo a permitir o lançamento tempestivo das petições;
IV - a edição do documento em conformidade com as restrições impostas pelo serviço, no que
diz respeito à formatação do arquivo enviado.
§ 1º É dever do advogado acompanhar a divulgação dos períodos em que o serviço não estiver
disponível em decorrência de manutenção nos sites do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia ou da
Ordem dos Advogados – Seccional de Rondônia.
§ 2º A não-obtenção de acesso ao sistema pelo interessado, seja por eventuais defeitos de
transmissão ou de recepção, seja por qualquer outro motivo, não servirá de escusa para o descumprimento
dos prazos legais.
Art. 319. São de responsabilidade dos escrivães:
I - manter atualizado o cadastro de servidores com acesso ao sistema, solicitando a inclusão ou
exclusão sempre que ocorrer alterações;
II - consultar o sistema antes do encerramento do expediente forense, independente da chegada
de notificação a fim de verificar se existem petições eletrônicas a serem recebidas;
III - notificar ao advogado, por meio eletrônico, quando ocorrer falha técnica ou divergência
das regras que determine o cancelamento da petição, justificando tal procedimento;
Art. 320. O serviço de recebimento da petição eletrônica funcionará vinte e quatro horas por
dia, e, para efeito de protocolo, serão consideradas a data e hora do recebimento na Unidade Judiciária
certificadas pelo Observatório Nacional. Redação dada pelo Provimento n. 015/2012/CGJ, DJE n.
223/2012, de 04/12/2012.
§ 1º. Não serão considerados, para efeito de tempestividade, o horário da conexão do usuário
na internet, o horário do acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nem os horários
consignados nos equipamentos do remetente e da unidade destinatária. Redação dada pelo Provimento n.
015/2012/CGJ, DJE n. 223/2012, de 04/12/2012.
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§ 2º. Serão consideradas tempestivas as petições transmitidas até às 24 horas do seu último dia.
Redação dada pelo Provimento n. 015/2012/CGJ, DJE n. 223/2012, de 04/12/2012.
Art. 321. O uso inadequado do peticionamento eletrônico que venha a causar prejuízo às partes
ou à atividade jurisdicional importará no bloqueio do cadastramento do advogado, a ser determinado pelo
juiz de direito.
Parágrafo Único. O Advogado deverá disponibilizar a petição Inicial por meio eletrônico,
além das contrafés, ou disponibilizá-la por e-mail e prova de envio. (AC) Redação dada pelo Provimento
n. 017/2011/CGJ, DJE n.225, de 07/12/2011.
Seção III
Do Acompanhamento e Movimentação dos Processos
Art. 322. Inserção de movimento de processo obedecerá à sequência pré-definida a fim de
evitar inconsistências no relatório estatístico.
Art. 323. Considerar-se-á registrada a sentença na data do lançamento do seu inteiro teor no
SAPTJRO, oportunidade em que será gerado o número de registro, em série anual, independentemente da
data de sua prolação.
Art. 324. A designação de audiência deve ser lançada no módulo de agendamento de
audiência, bem como sua realização, eventual redesignação ou seu adiamento.
Art. 325. Os apensamentos e desapensamentos de processos, quando ocorrer, deverão ser
lançados no SAPTJRO.
Art. 326. No momento do arquivamento dos autos deve ser informado no SAPTJRO se o
processo pode ser destruído ou doado no prazo legal, para efeito de gerar lista futura.
Parágrafo Único. Quando ocorrer a destruição ou doação deverá ser lançado o evento no
Sistema.
Seção IV
Do Relatório Estatístico

Art. 327. Os relatórios estatísticos serão gravados automaticamente pelos sistemas nas
primeiras horas do dia primeiro do mês subsequente. Alterado pelo Provimento n. 004/2015-CG, DJE n.
015, de 23/01/2015.
Parágrafo único: O diretor de cartório remeterá a Corregedoria-Geral da Justiça, até o dia dez
(10) do mês subsequente, o relatório estatístico devidamente assinado por ele e pelo magistrado
responsável, conforme art. 70, § 2º do COJE. Redação dada pelo Provimento n. 004/2015-CG, DJE n.
015, de 23/01/2015.
Art. 328. A desgravação de relatório estatístico será realizada mediante autorização da
Corregedoria-Geral da Justiça por solicitação do juiz de direito responsável pela vara. Redação dada pelo
Provimento n. 004/2015-CG, DJE n. 015, de 23/01/2015.
§ 1º O relatório estatístico uma vez publicado no diário da justiça é proibida a desgravação,
salvo em casos avaliados e autorizados pela Corregedoria; Redação dada pelo Provimento n. 004/2015CG, DJE n. 015, de 23/01/2015.
§ 2º Após a desgravação do relatório estatístico, o cartório terá o prazo de três (03) dias úteis
para providenciar o reenvio para a Corregedoria-Geral da Justiça. Redação dada pelo Provimento n.
004/2015-CG, DJE n. 015, de 23/01/2015.
Art. 329. As inconsistências dos relatórios estatísticos serão corrigidas pelo cartório, com
apoio dos técnicos de informática da própria comarca, fórum ou prédio.
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Parágrafo único: Após as correções necessárias, o técnico de informática informará o diretor
de cartório, que providenciará a regravação e o reenvio do relatório estatístico à Corregedoria-Geral da
Justiça. Alterado pelo Provimento n. 004/2015-CG, DJE n. 015, de 23/01/2015.

CAPÍTULO IX
DO DISTRIBUIDOR
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 330. O exame das petições iniciais cíveis e criminais precederá ao seu recebimento,
sendo, incontinenti, devolvidas ao portador aquelas que não estiverem revestidas dos requisitos legais,
especialmente insuficiência de cópias para citação.
Parágrafo Único. Em se tratando de processo virtual, o exame a que se refere o caput será
realizado depois da distribuição e na unidade para a qual for distribuída, cabendo eventuais providências
serem determinadas pelo juiz de direito.
Art. 331. Nenhuma petição inicial em meio físico será objeto de distribuição se lhe faltar o
comprovante do recolhimento das custas ou despesas forenses, salvo as hipóteses de assistência judiciária,
não incidência ou isenção legal. No caso do processo virtual, o recolhimento das custas deverá ser
comprovado no primeiro dia útil subsequente à distribuição.
§ 1º Para evitar perecimento de direito, em caso de impossibilidade de prévio recolhimento da
despesa forense, poderá ser feita a distribuição mediante autorização do Juiz Diretor do Foro.
§ 2º Será cancelada a distribuição do feito quando não recolhidas as custas no prazo assinalado
pelo juiz da causa.
Art. 332. Protocolada para distribuição, nenhuma petição será confiada a advogados ou
terceiros, em nenhum caso e sob nenhum pretexto, até entrega ao ofício de justiça da vara competente.
Art. 333. O encaminhamento de feitos e petições distribuídos deverá ser feito através de
protocolo eletrônico ou mediante relatório extraído do sistema.
Art. 334. As petições iniciais e os demais pedidos que reclamem urgência, assim definidos em
lei ou pelo Juiz Diretor do Fórum, serão distribuídos e imediatamente encaminhados ao ofício de justiça
da vara correspondente.
Parágrafo único. Nos casos em que o setor de expedição da vara estiver vinculado à Central
de Processos Eletrônicos, incumbirá aos servidores lotados no cartório distribuidor, do respectivo fórum,
a obrigação de receber todas as petições, documentos físicos incompatíveis com a digitalização, e
relativos a processos arquivados, além de seu consequente trâmite ao gabinete quando for o caso,
cabendo-lhes, ainda, o atendimento de partes e advogados em relação a todos os processos atinentes
àquela unidade, físicos ou eletrônicos. Redação dada pelo Provimento n. 019/2017-CG, DJE n. 193, de
19/10/2017.
Art. 335. Os pedidos de alvará judicial para realização de eventos com a presença de crianças e
adolescentes, bem como as autorizações de viagem, inclusive internacionais, não poderão ser distribuídas,
exceto na hipótese de haver recurso contra a decisão.
Art. 336. Nas comarcas com mais de uma vara de igual competência e havendo impedimento,
incompatibilidade ou suspeição firmada pelo magistrado, deverá este remeter os respectivos autos ao seu
substituto legal, na forma da tabela de substituição automática, mediante redistribuição do feito.
§ 1º Efetivada a redistribuição, proceder-se-á à compensação com processos do mesmo grupo.
§ 2º A redistribuição de processos não será realizada se a vara do substituto legal possuir
competência diversa.
Art. 337. Distribuída carta precatória ou de ordem, Guia de Execução de Pena ou Processo de
Execução Penal, estes últimos, também oriundos de outro tribunal ou comarca, compete ao cartório
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distribuidor, obrigatoriamente, comunicar ao juízo de origem a data da distribuição, o número de seu
registro e a vara para onde se destina.
Art. 338. No caso das Cartas Precatórias ou de Ordem, deverão ser cadastrados o juízo
deprecante, com indicação da comarca e da vara, o autor e o réu, e o objeto ou finalidade da mesma, no
campo dados complementares.
Art. 339. Tratando-se de cartas precatórias ou de ordem com número excessivo de partes,
poderão ser cadastrados apenas os interessados diretos no cumprimento do ato.
Art. 340. Quando a carta precatória ou de ordem for trazida por portador, o Distribuidor
diligenciará para verificar a autenticidade do documento.
Art. 341. Nos casos de reapresentação de carta precatória ou de ordem que não for
integralmente cumprida haverá distribuição por direcionamento ao juízo que a processou anteriormente.
Se houver qualquer aditamento na carta, a distribuição far-se-á por sorteio.
Seção II
Da Distribuição pelo SAPTJRO
Art. 342. A distribuição de processos será equitativa por grupo de classes e pelo total geral de
processos distribuídos às varas, em série anual.
Art. 343. A diferença na distribuição será admitida até o máximo de três processos por grupo,
entre a vara de maior e a de menor quantidade de processos distribuídos.
Art. 344. A compensação dos processos de competência específica terá preferência sobre os
genéricos e será gradativa até o número de 3 (três) processos.
Art. 345. A compensação de processos, na distribuição, far-se-á sempre entre classes do
mesmo grupo.
Art. 346. Quando não for possível realizar a distribuição de processos pelo sistema eletrônico,
a distribuição será manual, sob a presidência do juiz diretor do fórum.
Parágrafo Único. Na hipótese do caput deste artigo, tão logo seja restabelecido o sistema, os
processos deverão ser distribuídos como excepcionais, mediante remessa do cartório ao distribuidor, para
regularizar a distribuição.
Art. 347. A distribuição será realizada:
I - Por direcionamento, assim entendida quando a autoridade judicial indica, por despacho, a
vara para receber a distribuição.
II - Por direcionamento não compensatório, quando determinada exclusivamente pela
Corregedoria-Geral, com objetivo de equilibrar o total de processos existentes em determinada vara, para
processos de postos avançados e para processos da Justiça Rápida Itinerante quando a competência para a
matéria for exclusiva de uma vara, bem como para processos administrativos de habilitação de
casamento.
III - Por dependência, quando houver processo principal tramitando, nos casos de conexão,
continência ou prevenção. Se o juiz não reconhecer a dependência, determinará o retorno da petição para
nova distribuição.
IV - Por distribuição excepcional, autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, quando o
sistema SAPTJRO estiver indisponível por qualquer motivo.
V - Por sorteio, assim denominada aquela procedida livremente, sem prévia vinculação a outro
processo ou Juízo, atento à competência em razão da matéria.
VI - Por distribuição antes da informatização, para processos existentes na vara antes da
informatização.
VII - Por sorteio não compensatório, para processos oriundos das Operações da Justiça Rápida
Itinerante quando houver mais de uma vara competente para a matéria.
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Parágrafo Único. Aplica-se à redistribuição as mesmas regras estabelecidas para a
distribuição.
Art. 348. Compete ao juiz diretor do fórum presidir, fiscalizar, corrigir e dirimir dúvidas na
distribuição de processos.
Art. 349. As petições iniciais ou outros documentos sujeitos à distribuição serão
imediatamente protocoladas no sistema de protocolo eletrônico, gerando a numeração do processo,
obedecendo rigorosamente a ordem de entrada no sistema.
Art. 350. Recebida a petição inicial, o distribuidor cadastrará as partes no sistema, associandoas ao processo e somente depois efetuará a distribuição.
Seção III
Da Distribuição Cível
Art. 351. A reconvenção está sujeita à distribuição autônoma. Revogado pelo Provimento
012/2013-CG, DJE nº 084, de 08/05/2013.
Art. 352. Na distribuição de pedido de falência ou de recuperação judicial, o distribuidor
deverá certificar a existência de outras ações da mesma natureza.
Art. 353. O Distribuidor deverá comunicar ao juízo da falência ou da recuperação judicial as
ações propostas contra o devedor cuja falência foi decretada ou a recuperação judicial deferida.
Art. 354. Os distribuidores ficam obrigados a comunicar à Secretaria da Fazenda (municipal,
estadual e federal) as distribuições que fizerem de pedidos de recuperação judicial e falências.
§ 1º As comunicações serão feitas no dia imediato ao da distribuição.
§ 2º Das comunicações deverão constar, necessariamente, o nome e o endereço da empresa
cuja recuperação ou falência é requerida, assim como a vara a qual foi feita a distribuição.
§ 3º Mensalmente, os cartórios distribuidores farão remeter, em duas vias, à Junta Comercial
do Estado, relação de todos os pedidos de recuperações e falências distribuídos.
Seção IV
Da Distribuição Criminal
Art. 355. Todo inquérito policial relatado ou por ocasião do primeiro pedido de dilação do
prazo deverá, antes do encaminhamento ao Ministério Público, ser enviado à distribuição criminal,
visando tornar prevento o juízo, procedendo o cartório distribuidor à imediata remessa ao Ministério
Público, independentemente de despacho judicial.
§ 1º Adotada a providência do caput, o inquérito voltará a tramitar entre o Ministério Público e
delegacias de polícia.
§ 2º A denúncia oferecida será direcionada para o juízo prevento, procedendo-se a mudança de
classe e a anotação da sua conversão em ação penal na Vara competente.
Art. 356. Excepcionalmente, tratando-se de réu preso em flagrante, o inquérito policial
respectivo será remetido ao juízo já prevento pela comunicação, sem sua distribuição, o que ocorrerá
quando do eventual oferecimento da denúncia.
Art. 357. Distribuída a comunicação de prisão em flagrante, o Distribuidor obedecerá ao
seguinte procedimento:
I – A denúncia oferecida, juntamente com o inquérito policial, será direcionada para o juízo
que a comunicação da prisão em flagrante, procedendo-se à mudança de classe da comunicação da prisão
em flagrante, anotando-se sua conversão em ação penal na vara competente.
II - As petições de habeas corpus, de requerimento de fiança, relaxamento de prisão ou de
qualquer outro incidente processual que dependa de distribuição serão distribuídas à mesma vara que
recebeu a cópia do auto de prisão em flagrante, o inquérito policial ou o processo crime.
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III - A cópia do auto de prisão em flagrante, o inquérito policial e qualquer espécie de
processo crime serão distribuídos à mesma vara a que porventura tenham sido distribuídas petições de
habeas corpus, de requerimento de fiança, relaxamento de prisão e liberdade provisória.
Art. 358. O oficial distribuidor certificará a existência de bens, objetos, armas ou instrumentos
do crime que foram recebidos da autoridade policial.
Art. 359. Ao receber comunicação sobre inclusão na denúncia de pessoas não indiciadas no
inquérito policial, o distribuidor deverá proceder ao cadastramento e associação respectiva.
Art. 360. Havendo exclusão, na denúncia, de pessoa indiciada, as providências para anotação
no histórico, quanto a retirada da parte do polo passivo, será realizada no cartório da vara onde tramita a
ação, mediante decisão judicial.
Art. 361. O pedido de liberdade provisória ou habeas corpus, havendo distribuição da
comunicação da prisão em flagrante, será distribuído por dependência, e, acaso não exista o comunicado,
será ele distribuído por sorteio.
Art. 362. A comunicação de prisão em flagrante, o pedido de prisão preventiva ou temporária,
o pedido de busca e apreensão e o pedido de interceptação telefônica serão distribuídos por sorteio e
induzem prevenção.
Parágrafo Único. Posteriormente, com a chegada da respectiva ação penal, far-se-á a
retificação da classe e do cadastramento, com as anotações de todos os dados complementares da ação
penal ou do inquérito policial.
Art. 363. O ofício do distribuidor não poderá receber, juntamente com o inquérito ou
isoladamente, qualquer quantidade de entorpecentes, de substâncias que determinem dependência física
ou psíquica ou de medicamento que as contenha.
Seção V
Da Certidão do Distribuidor
Atenção: Ver Provimento n. 008/2009-CGJ, que orienta quanto a expedição da certidão
negativa para fins de instrução de processo de admissão em concurso público (orientação quanto a
interpretação do disposto no art 364 e 367, disponibilizado no DJE n. 083, de 07/05/2009.
Art. 364. O Cartório Distribuidor expedirá:
I – Certidão de Distribuição de Processos;
II – Certidão para fins judiciais;
III – Certidão para registro e porte de arma de fogo;
IV – Certidão para fins de inscrição na OAB;
V – Suprimido pelo Provimento n. 036/2009-CG, DJE n. 235/2009, do dia 21/12/2009.
VI – Certidão de falência, concordata e recuperação judicial;
§ 1º A certidão de Distribuição de Processos será emitida a pedido de qualquer interessado e
conterá todos os processos distribuídos e que estejam ativos no SAPTJRO.
§ 2º A certidão para fins judiciais será emitida somente em atendimento a requisição judicial e
conterá todos os processos, inquéritos policiais, termos circunstanciados, transações penais,
comunicações de prisão em flagrante, pedidos de prisão preventiva, pedidos de prisão temporária, cartas
precatórias, que estejam ativos ou inativos no SAPTJRO.
§ 3º A certidão para fins de registro e porte de arma de fogo será emitida a pedido do próprio
interessado ou de procurador com poderes específicos e conterá todos os processos e inquéritos policiais
ativos no SAPTJRO.
§ 4º A certidão para fins de inscrição na OAB será emitida a pedido do interessado ou de
procurador com poderes específicos e conterá todos os processos distribuídos ativos ou inativos no
SAPTJRO.
§ 5º Suprimido pelo Provimento n. 036/2009-CG, DJE n. 235/2009, do dia 21/12/2009.
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§ 6º A certidão de falência, concordata, recuperação judicial será emitida a pedido de qualquer
interessado e conterá somente os processos ativos no SAPTJRO das classes de falências, concordatas,
recuperações judiciais e inquéritos judiciais falimentares.
§ 7º Suprimido pelo Provimento n. 036/2009-CG, DJE n. 235, do dia 21/12/2009.
§ 8º As certidões de que tratam os §§ 1º e 6º poderão ser emitidas no site do Tribunal de
Justiça, com autenticação eletrônica passível de ser confirmada por 3 (três) meses a contar da data de
expedição.
Art. 365. A pessoa interessada deverá informar, no momento da solicitação, a finalidade da
certidão. A finalidade indicada deverá constar expressamente na certidão emitida.
Art. 366. As certidões requeridas ao Distribuidor serão expedidas no prazo máximo de 05 dias
e deverão ser retiradas pelos interessados dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, sob
pena de serem inutilizadas.
Art. 367. As certidões terão prazo de validade de 30 (trinta) dias a contar da expedição e não
poderão conter rasuras ou emendas. Em se tratando de certidão emitida por meio do site do Tribunal de
Justiça, a autenticação eletrônica poderá ser confirmada por 3 (três) meses a contar da data de expedição.
Art. 368. Sempre que distribuir processos criminais, o Distribuidor emitirá certidão para fins
judiciais de que trata o art. 364, inciso II, e a encaminhará juntamente com o feito distribuído ao cartório
competente.

CAPÍTULO X
DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS
Art. 369. Os assistentes sociais e psicólogos executarão suas atividades profissionais perante
as Varas da Infância e da Juventude, de Família e Sucessões, de Crimes contra Crianças e Adolescentes,
Criminais, de Execuções Penais e de Juizados Especiais Criminais.
Art. 370. Compete aos assistentes sociais e psicólogos fornecer subsídios aos juízes de direito,
mediante laudos, relatórios, pareceres ou verbalmente em audiência, bem como desenvolver trabalhos de
aconselhamento, orientação, encaminhamento, palestras, pesquisas, elaboração e desenvolvimento de
projetos, trabalhos com grupos, campanhas educativas com a supervisão do Juiz titular da Vara em que
estiverem lotados.
Art. 371. Inexistindo psicólogo ou assistente social na Comarca, as suas atribuições deverão
ser desempenhadas por profissional habilitado, nos termos da lei, nomeado pelo juiz da causa.
Parágrafo Único. Em nenhuma hipótese pode-se encomendar estudo social ou psicossocial,
para instruir processos de habilitação à adoção, guarda, tutela ou adoção, aos membros do Conselho
Tutelar, ainda que sejam profissionais qualificados na área de serviço social ou psicologia.
Art. 372. Pelos atos praticados nos processos, os assistentes sociais e psicólogos responderão
perante o juiz do feito. Ficarão, porém, administrativamente subordinados ao juiz da vara ou ao diretor do
fórum, onde estiverem lotados.
Art. 373. Os estudos psicossociais ou sociais serão elaborados a partir dos instrumentais
específicos de cada profissão, sendo assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico.
Art. 374. Compreendem-se como instrumentais na área de psicologia, a avaliação psicológica
através da realização de entrevistas, a aplicação/mensuração de testes psicométricos, a elaboração de
laudos e relatórios, as técnicas de mediação, as visitas domiciliares/institucionais e as técnicas de
dinâmicas de grupo.
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Art. 375. Compreendem-se como instrumentais na área de Serviço Social, as entrevistas, as
análises do contexto social, as visitas domiciliares/institucionais, os relatórios, os laudos, os pareces, as
técnicas de mediação, os encaminhamentos e as técnicas de dinâmica de grupo.
Art. 376. Os assistentes sociais e psicólogos apresentarão anualmente ao juiz de direito a que
estiverem subordinados relatório de suas atividades.
Art. 377. Durante o atendimento, o assistente social e/ou psicólogo evitará a presença de
pessoas que possam comprometer a eficácia dos trabalhos a serem desenvolvidos.
Art. 378. Os prazos para realização de estudos e elaboração de laudos ou relatórios serão
fixados pelo juiz da causa.

CAPÍTULO XI
DOS CONTADORES/PARTIDORES
Art. 379. Aos contadores incumbe elaborar, sempre que houver necessidade, conforme
disposição legal ou judicial, contas e cálculos, nos quais se incluirão, se for o caso, todas as despesas
reembolsáveis tais como as de publicações de editais pela imprensa, indenização de viagem e diária de
testemunhas e outras previstas em lei.
Art. 380. Aos partidores compete fazer o esboço de partilha ou sobrepartilha, de acordo com o
despacho que as houver deliberado e o disposto na legislação processual.
Art. 381. Sendo impossível a elaboração do cálculo, por deficiência ou inexistência de
elementos essenciais, os autos serão imediatamente devolvidos ao juízo de origem, com esclarecimentos
pormenorizados dos elementos necessários à efetivação do serviço.
Art. 382. O Contador/Partidor manterá uma pasta classificadora para arquivamento das cópias
dos atos praticados, as quais serão organizadas em ordem cronológica.
Parágrafo Único. A pasta classificadora indicada no caput deverá ser conservada pelo período
de um ano após o último lançamento.
Art. 382-A. Caberá ao contador fiscalizar e conferir o valor da produtividade, bem como
elaborar e assinar, mensalmente, o relatório discriminado de produtividade, submetendo-se ao exame
prévio e à assinatura do juízo respectivo. (AC) Redação dada pelo Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n.
225, de 07/12/2011.
§ 1º. Nos casos de plantão semanal, o cadastramento, bem como a anexação da certidão do
oficial de justiça constantes dos mandados é de responsabilidade do diretor da unidade judiciária, onde foi
distribuído o processo ao qual o mandado foi vinculado. (AC) Redação dada pelo Provimento n.
017/2011/CGJ, DJE n. 225, de 07/12/2011.
§ 2º. O contador e o diretor do departamento respondem administrativa, civil e penalmente
pelas informações prestadas nos relatórios de produtividade, independentemente da delegação dessa
atribuição a outro servidor. (AC) Redação dada pelo Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n. 225, de
07/12/2011.

CAPITULO XII
DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E DA CENTRAL DE MANDADOS
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 383. É vedada a indicação de oficial de justiça pela parte ou por seu procurador, cabendo
ao oficial de plantão apenas o cumprimento das diligências de caráter urgente.
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Art. 384. Inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão ser cumpridos
dentro dos prazos a seguir estabelecidos:
I – 10 (dez) dias, para diligências envolvendo réu preso;
II – 30 (trinta) dias, nos casos de diligências urbanas;
III – 45 (quarenta e cinco) dias, nos casos de diligências rurais e execuções fiscais. Redação
dada pelo Provimento n. 008/2012-CGJ, DJE n. 181/2012, de 28/09/2012.
§ 1º Os mandados expedidos visando audiências, leilões ou praças deverão ser cumpridos e
devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias, no caso de diligências urbanas, e de 45 (quarenta e cinco) dias, no
caso de diligências rurais; na hipótese de tais mandados terem sido distribuídos ao oficial de justiça em
prazo inferior, a devolução do mandado deverá ocorrer em 48 (quarenta e oito) horas antes da audiência
ou hasta pública. Redação dada pelo Provimento n. 016/2012-CGJ, DJE n. 223/2012, de 04/12/2012.
§ 2º Na contagem do prazo para cumprimento de mandado, exclui-se o dia da distribuição e
inclui-se o do vencimento, prorrogando-se o prazo de devolução até o primeiro dia útil subsequente, caso
o vencimento incida em dia que não haja expediente forense.
§ 3º A critério do juiz de direito, quando a diligência envolver, ao mesmo tempo, réus presos e
réus soltos, poderá ser desdobrado o mandado.
§ 4º Os prazos para o oficial de justiça serão suspensos pela superveniência do recesso forense,
exceto os de medidas urgentes. Redação dada pelo Provimento n. 017/2009-CGJ, DJE n. 138, de
28/07/2009 E Alterada pelo Provimento n. 002/2017-CGJ, DJE n. 025, de 08/02/2017.
§ 5º Somente em casos excepcionais, em decisão fundamentada, poderá o juiz autorizar a
dilação do prazo do mandado, visando seu integral cumprimento. A decisão deverá ser juntada ao
mandado para fins de pagamento da produtividade e, tratando-se do sistema CEM, deverá ser anexada no
momento da certidão. (AL) Redação dada pelo Provimento n. 001/2012-CGJ, DJE n. 021, de 01/02/2012.
Atenção: Veja a Resolução n. 31/2010-PR – DJE 135, 27/07/2010 pág. 2. (Regulamenta o
pagamento do adicional de produtividade aos Analistas Judiciários na especialidade Oficial de Justiça
deste Poder e dá outras providências) e Resolução n. 02/2012-PR – altera a Res. 031/2010-PR e cria a
comissão para revisão da produtividade. DJE 067/2012, de 12/04/2012.
Art. 386. Até o dia 10 (dez) de cada mês, o escrivão elaborará o relatório dos mandados
cumpridos e da produtividade de cada oficial de justiça, encaminhando-o à Corregedoria Geral da Justiça
até o dia 15 (quinze) do mesmo mês, após devidamente assinado pelo juiz. Redação dada pelo
Provimento n. 017/2009-CGJ, DJE n. 138, de 28/07/2009.
§ 1º Se o relatório não for recebido na Corregedoria Geral até o dia 20 (vinte) o pagamento da
produtividade será incluído na folha do mês seguinte (NR).
§ 2º A produtividade será cotada do dia 10 (dez) de um mês ao dia 9 (nove) do mês
subsequente. Redação dada pelo Provimento n. 017/2009-CGJ, DJE n. 138, de 28/07/2009.
§ 3º O escrivão responde administrativa, civil e penalmente pelas informações prestadas nos
relatórios de produtividade, independentemente da delegação dessa atribuição a outro servidor.
§ 4º O relatório de produtividade poderá ser remetido à Corregedoria-Geral por meio
eletrônico, com assinatura digital, cujo o endereço e identificação dos relatórios para esse fim serão
específico. Redação dada pelo Provimento n. 017/2009-CGJ, DJE n. 138, de 28/07/2009.
§ 5º Em nenhuma hipótese será admitida a inserção de produtividade no relatório se decorrido
período superior a 90 (noventa) dias a contar da devolução do mandado em cartório.
§ 6º A produtividade só poderá ser desgravada, com autorização da Corregedoria-Geral da
Justiça, até dia 15 do mês em curso, data final da remessa para pagamento, devendo ser corrigida e
enviada ao setor competente, conforme Resolução n. 31/2010-PR e Resolução n. 18/2011-PR, e no prazo
previsto no caput do artigo. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n. 225, de
07/12/2011.
Seção II
Do Oficial de Justiça
Art. 387. Incumbe ao oficial de justiça:
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a)
executar, pessoalmente, as ordens dos juízes a que estiver subordinado e exercer as
funções inerentes a seu cargo, sendo-lhe vedada a realização de diligências por telefone ou mediante a
utilização de prepostos, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa; (NR) Redação dada
pelo Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n. 225, de 07/12/2011.
b)
comparecer diariamente à Central de Mandados ou setor correspondente ao juízo em
que lotado, assinar o ponto e permanecer à disposição do juiz, quando e como escalado;
c)
comparecer aos plantões judiciais, sessões de julgamento e às audiências, quando
escalado, coadjuvando o juiz na manutenção da ordem, apregoando a abertura e o encerramento e
chamando as partes e testemunhas;
d)
realizar, sob a fiscalização do juiz, quando necessário, as praças e leilões, lavrando as
respectivas certidões.
e)
somente reter mandado mediante autorização escrita do juiz; (AC) Redação dada pelo
Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n. 225, de 07/12/2011.
f)
identificar-se em todas as diligências com a apresentação de carteira funcional; (AC)
Redação dada pelo Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n. 225, de 07/12/2011.
g)
cumprir mandados com hora certa, expedidos em processos que tramitam em segredo
de justiça, com observância da segunda parte do art. 65 destas DGJ. (AC) Redação dada pelo Provimento
n. 017/2011/CGJ, DJE n. 225, de 07/12/2011.
Art. 387-A. Tratando-se da Central Eletrônica de Mandados, deverá o oficial de justiça
proceder da seguinte forma: (AC) Redação dada pelo Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n. 225, de
07/12/2011.
a)
acessar e imprimir, diariamente, os mandados distribuídos, ficando dispensado de
comparecer na Central de Mandados diariamente.
b)
gravar a certidão do ato cumprido no campo específico do sistema eletrônico e gerá-la
em pdf e anexar, inclusive nos casos de plantão;
c)
digitalizar, por meio de escâner, o mandado com as assinaturas colhidas e anexá-lo;
d)
cotar o valor da produtividade no campo específico do sistema eletrônico;
e)
devolver os mandados aos cartórios de origem após o cumprimento da diligência, no
mínimo, uma vez por semana, e, em casos excepcionais, a critério do juiz;
f)
anexar os documentos referentes às letras “a” e “b” no sistema CEM.
Art. 388. No desempenho de suas funções, o oficial de justiça deverá se identificar mediante
apresentação da carteira funcional, obrigatória em todas as diligências.
Art. 389. Os mandados deverão ser retirados pelo oficial de justiça diariamente, mediante
carga, independente de plantões.
Art. 390. Os mandados deverão ser devolvidos pelos oficias de justiça com a certidão e a
cotação de produtividade devida, sendo que estes respondem administrativa, civil e penalmente pelas
informações prestadas nos respectivos mandados.
§1º todos os mandados físicos devolvidos nos cartórios de origem deverão ser juntados aos
processos dando baixa na carga respectiva, exceto nas unidades judiciárias em que o trâmite processual é
eletrônico, sendo que, neste caso, deverão ser arquivados em pastas próprias nas respectivas unidades
expedidoras; (NR) Redação dada pelo Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n. 225, de 07/12/2011.
§ 2º Vencido o prazo para cumprimento, o oficial de justiça devolverá o mandado, certificando
os motivos da demora ou do descumprimento.
§ 3º O mandado só poderá ficar retido com o oficial de justiça, além do prazo, mediante
autorização escrita do juiz do feito.
Art. 391. É vedada a devolução de mandado sem cumprimento a pedido de qualquer
interessado, bem como sua passagem de um oficial de justiça a outro.
Art. 392. Nas hipóteses e respectivos prazos abaixo cessará a distribuição de mandados para o
Oficial de Justiça, servindo como termo inicial a data do afastamento:
§ 1º. 05 (cinco) dias anteriores no caso de estar:
I - À disposição do TJ;
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II - À disposição da Justiça Rápida;
III - À disposição de outro órgão;
IV – Folga Eleitoral com período de até 5 (cinco) dias.
§ 2º. 10 (dez) dias anteriores nos casos de:
I – Suspensão;
II – Folga Eleitoral com período superior a 5 (cinco) dias;
III – Fracionamento da compensação de recesso em dois períodos. Redação dada pelo
Provimento n. 025/2017, DJE n. 234, de 20/12/2017.
§ 3º. 20 (vinte) dias em todas as hipóteses de afastamentos superiores a 10 (dez) dias. Alterado
pelo provimento n. 025/2017, DJE n. 234, de 20/12/2017.
§ 4º. Nas hipóteses dos parágrafos 1º, 2º e 3º, os Oficiais, nos respectivos prazos, deverão
cumprir os mandados recebidos anteriormente, só podendo se afastar sem reter mandado em seu poder,
vedada a baixa para redistribuição.
§ 5º. Os oficiais de justiça deverão informar ao Cartório Distribuidor de Mandados de Porto
Velho, e, no interior ao Diretor do Fórum as alterações dos períodos de férias, quando houver, bem como
os afastamentos, a fim de que seja cumprido o art. 15 e parágrafo único das Diretrizes Gerais Judiciais.
Alteração dada pelo Provimento nº 015/2014-CG, DJE nº 177 de 22/09/2014.
§ 6º. Nos casos de licença médica com afastamento superior a 05 (cinco) dias o Oficial de
Justiça deverá devolver os mandados em seu poder, a fim de que sejam redistribuídos, ficando afastado
do sistema. Redação dada pelo Provimento n. 006/2015-CG, DJE n. 054, de 23/03/2015.
Art. 393. Antes do oficial de justiça certificar a impossibilidade da prática do ato, deverá
esgotar todos os meios para sua concretização, especificando na certidão, circunstanciadamente, todas as
diligências realizadas.
Parágrafo Único. Sempre que o endereço constante no mandado for diferente do local onde se
executou a diligência, o oficial de justiça deverá informar na certidão, pormenorizadamente, esse último
endereço.
Art. 394. O oficial de justiça, ao proceder às citações, inclusive as por hora certa, às intimações
e, em especial, à investidura de depositário de bens, deverá exigir a exibição do documento de identidade
do citando, intimando ou do depositário, anotando na certidão lavrada os respectivos números.
§ 1º Havendo recusa do citando ou intimando em apresentar o documento, o fato deverá
constar da certidão lavrada.
§ 2º Havendo recusa da pessoa a ser investida no encargo de depositário em apresentar o
documento, o bem não poderá ser depositado com ela, devendo a nomeação recair sobre outra pessoa.
§ 3º Nas Ações de Investigação de Paternidade, no ato da citação, deverá o Oficial de Justiça
proceder a completa qualificação do requerido (filiação, data de nascimento, naturalidade, profissão, RG e
CPF), ou não sendo possível certificar a sua impossibilidade. Redação dada pelo Provimento nº
011/2014-CG, DJE nº 138/2014, de 28/07/2014.
Art. 395. É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente das
partes, seus procuradores ou qualquer interessado.
Art. 396. Considera-se não praticado, para fins de apuração de produtividade, o ato que
infringir os requisitos estabelecidos neste Capítulo.
Seção III
Da Central e da Distribuição de Mandados
Art. 397. Cada Comarca terá uma central de distribuição de mandados, que centralizará a
distribuição de todos os mandados, conforme as disposições constantes desta seção.
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§ 1º. Onde não houver central autônoma de mandados, estes serão distribuídos pelo Cartório
Distribuidor.
§ 2º. O cartório distribuidor de mandados da capital deverá encaminhar mensalmente, à
administração dos Fóruns Cível e Criminal, a escala dos oficiais de justiça aptos a atuarem nos plantões
judiciais, bem como informar às unidades judiciárias quando de afastamentos dos oficiais das atividades
laborais.(NR/AC). Redação dada pelo Provimento 012/2013-CG, DJE, nº 084, de 08/05/2013.
Art. 398. Todos os mandados emitidos nos cartórios serão remetidos diariamente à Central de
Mandados e somente serão distribuídos se estiverem previamente cadastrados no Sistema, conforme os
modelos aprovados pela Corregedoria-Geral.
Art. 399. A distribuição de mandados será equitativa por espécie de mandado distribuído aos
Oficiais de Justiça.
Art. 400. Salvo o caso de distribuição por direcionamento não compensatório e de distribuição
excepcional, a diferença na distribuição de mandados será admitida até o máximo de 5 (cinco) mandados
por espécie, entre o Oficial de Justiça de maior e o de menor quantidade de mandados distribuídos.
Art. 401. A distribuição de mandados será realizada:
I - Por sorteio, assim denominada aquela procedida livremente pelo Sistema, sem prévia
vinculação ou direcionamento;
II – Por direcionamento compensatório, quando a distribuição for realizada em período no qual
o Sistema estiver inoperante;
III - Por direcionamento não compensatório, realizada no caso de desentranhamento de
mandados e renovação ou repetição da diligência, bem como no caso de plantão (diário, do júri ou
judiciário);
IV – Por distribuição excepcional, não compensatória, quando o Diretor do Fórum determinar,
nominalmente e por escrito, o Oficial de Justiça que receberá o mandado, especialmente nos casos de
escala de plantão rural prevista no § 5º deste artigo.
§ 1º Os mandados distribuídos por direcionamento não compensatório e de forma excepcional
não serão computados para fins do equilíbrio previsto no art. 399.
§ 2º Os mandados desentranhados e renovados, bem como as diligências repetidas e renovadas
serão distribuídos por direcionamento não compensatório ao mesmo Oficial de Justiça executor da
diligência anterior, exceto quando este se encontrar afastado por qualquer motivo (ex. férias, licenças ou
aposentadoria).
§ 3º Quando o Sistema estiver inoperante, a distribuição de mandados será realizada
manualmente, observando-se os mesmos critérios para a distribuição por sorteio. A seguir, estando o
Sistema em operação, deverá ser realizada a distribuição por direcionamento compensatório.
§ 4º Na distribuição excepcional, o Diretor do Fórum deverá manter, na medida do possível, o
equilíbrio de mandados entre os Oficiais de Justiça.
§ 5º Para cumprimento de diligências rurais, especialmente em municípios, distritos ou outras
localidades da Comarca, nos quais haja necessidade de regular realização de diligências, o Diretor do
Fórum poderá estabelecer uma escala periódica de plantão;
§ 6º Havendo mais de um mandado para cumprimento de diligência no mesmo endereço,
recebidos na mesma data, a distribuição deverá ser realizada por direcionamento não compensatório, em
sistema de rodízio entre todos os Oficiais de Justiça da central.
Art. 402. Para manter o equilíbrio na distribuição serão observadas as seguintes espécies de
mandado:
I – Comum urbano, quando a diligência envolver até duas pessoas ou se referir a um único ato
processual a ser praticado na zona urbana;
II – Comum rural, quando a diligência envolver até duas pessoas ou se referir a um único ato
processual a ser praticado na zona rural (distância superior a 25 km da sede da Comarca);
III – Composto urbano, quando a diligência envolver mais de duas pessoas ou se referir a atos
processuais diversos a serem praticados na zona urbana;
IV – Composto Rural, quando a diligência envolver mais de duas pessoas ou se referir a atos
processuais diversos a serem praticados na zona rural (distância superior a 25 km da sede da Comarca);
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V – Complexo simples, quando se tratar do cumprimento de mandados urbanos ou rurais,
relativos a liminares, despejo, busca e apreensão, remoção, manutenção ou reintegração de posse,
condução coercitiva e prisão civil, envolvendo até duas pessoas e/ou se referir a ato processual único.
Redação dada pelo Provimento nº 006/2014-CG, DJE nº 063, de 03/04/2014.
VI – Complexo especial, quando se tratar do cumprimento de mandados urbanos ou rurais,
relativos a liminares, despejo, busca e apreensão, remoção, manutenção ou reintegração de posse,
condução coercitiva e prisão civil, envolvendo mais de duas pessoas e/ou atos processuais diversos.
Redação dada pelo Provimento nº 006/2014-CG, DJE nº 063, de 03/04/2014
Art. 403. No momento da emissão do mandado deve ser indicada a sua respectiva espécie para
fins de distribuição.
Seção IV
Da Produtividade
Atenção: Veja a Resolução n. 31/2010-PR – DJE 135, 27/07/2010 pág. 2. (Regulamenta o pagamento do
adicional de produtividade aos Analistas Judiciários na especialidade Oficial de Justiça deste Poder e dá
outras providências), Resolução 018/2011-PR – DJE 117/2011, de 29/06/2011, e Resolução n. 02/2012PR – altera a Res. 031/2010-PR e cria a comissão para revisão da produtividade. DJE 067/2012, de
12/04/2012.
Art. 404. Aos oficiais de justiça avaliadores, no efetivo exercício de suas atividades, será paga
gratificação de produtividade.
Art. 405. A gratificação de produtividade será devida por mandado cumprido com observância
dos prazos, condições e percentuais estabelecidos nesta seção.
§ 1º A gratificação de produtividade será paga como negativa quando o oficial de justiça deixar
de citar, intimar ou notificar pessoalmente a quem se destina o mandado, ressalvadas as diligências dos
Juizados Especiais Cíveis. Redação alterada pelo Provimento n. 009/2015-CGJ, DJE n. 102, de
05/06/2015.
§ 2º Não será devida produtividade quando o mandado for emitido para intimação da parte e a
diligência se realizar na pessoa do procurador ou de terceiro (recado), ainda que o ato se realize,
ressalvadas as diligências dos Juizados Especiais Cíveis. Redação dada pelo Provimento n. 017/2009CGJ, DJE n. 138, de 28/07/2009 e Redação alterada pelo Provimento n. 009/2015-CGJ, DJE n. 102, de
05/06/2015.
§ 3º Expedido mandado de citação, penhora e avaliação ou de penhora e avaliação, não será
devida a produtividade, por nenhum dos atos praticados, ao oficial de justiça que deixar de relacionar os
bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, quando não forem encontrados bens
penhoráveis, salvo a impossibilidade de relacionar os bens, devidamente justificada pelas circunstâncias.
Redação dada pelo Provimento n. 017/2009-CGJ, DJE n. 138, de 28/07/2009.
§ 4º Não será considerada, para fins de produtividade, a regra estabelecida para fins de
equilíbrio de distribuição, prevista no art. 402, destas Diretrizes. Redação dada pelo Provimento n.
017/2009-CGJ, DJE n. 138, de 28/07/2009.
Art. 406. O valor da gratificação será averbado no próprio mandado, pelo oficial de justiça
executor da diligência, sob fiscalização da contadoria e homologação do juiz de direito, sob pena de não
pagamento da diligência.
§ 1º Considerar-se-á a data da distribuição do mandado, para cotação da respectiva
produtividade, calculados sobre o padrão inicial do técnico judiciário, nos termos do caput do artigo 2º da
Resolução n. 031/2010-PR.
§ 2º Quando, por qualquer motivo, houver mudança na tabela de percentuais do adicional de
produtividade dos oficiais de justiça prevalecerá, também, a data da distribuição para o critério da cotação
da produtividade. Redação dada pelo Provimento n. 006/2012-CGJ, DJE n. 084/2012, de 09/05/2012.
Art. 407. Só será devida a gratificação de produtividade se os mandados tiverem sido
cumpridos rigorosamente dentro dos prazos legais ou judiciais e, além disso, quando a diligência for
cumprida de forma satisfatória, não podendo incidir a produtividade antes de cumprido integralmente o
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mandado. Nos processos de execuções cíveis, quando da citação e penhora, a produtividade será cotada
somente na devolução do mandado retido para realização da penhora.
Parágrafo Único. Por decisão fundamentada do juiz da causa, poderá ser efetuado o
pagamento de diligências realizadas fora dos prazos legais ou judiciais, devendo ser anexada cópia da
referida decisão à via do mandado que for arquivada na pasta própria.
Art. 408. Nos casos de renovação ou repetição da diligência, bem como de desentranhamento
de mandados, a produtividade será paga descontando-se o valor pago anteriormente, ainda que a
diligência seja cumprida por outro oficial de justiça. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 006/2015CG, DJE n. 054, de 23/03/2015.
§ 1º. Sendo a diligência novamente negativa, não haverá novo pagamento. (NR) Redação dada
pelo Provimento n. 006/2015-CG, DJE n. 054, de 23/03/2015.
§ 2º. Considera-se mandado desentranhado aquele cumprido parcialmente pelo oficial de
justiça. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 006/2015-CG, DJE n. 054, de 23/03/2015.
§ 3º. A renovação ou repetição de diligência com a inclusão de novas informações ou atos a
serem cumpridos ensejará o pagamento de nova produtividade. (NR) Redação dada pelo Provimento n.
006/2015-CG, DJE n. 054, de 23/03/2015.
Art. 409. Na hipótese de diligência negativa por motivo de viagem do
citando/intimando/notificando, deverá ser desentranhado o mandado. Em nenhuma hipótese a
produtividade poderá ultrapassar o valor integral da diligência prevista para o mandado.
Art. 410 - A gratificação de produtividade será devida nos percentuais e formas estabelecidos
pela Presidência do Tribunal. Redação dada pelo Provimento 007/2014-CG, DJE, nº 063, de 03/04/2014.
Art. 411. Independentemente do número de pessoas e local de recolhimento, desde que nos
mesmos autos, a diligência para cumprimento de alvará de soltura será considerada única e cotada como
comum. Se nos mesmos autos for expedido, simultaneamente, mandado de citação, notificação ou
intimação do liberado, somente será cotado o mandado como diligência única, englobando alvará de
soltura e mandado. Redação dada pelo Provimento n. 017/2009-CGJ, DJE n. 138, de 28/07/2009.
Art. 412. Serão cotadas como comuns as diligências para intimação e busca e apreensão de
autos, a busca e apreensão de adolescentes e prisão civil. Tratando-se de mandado de busca e apreensão
de autos, o oficial de justiça poderá devolver o mandado à serventia judicial, sem cumprimento e sem
produtividade, quando não constar nele o endereço onde será realizada a diligência. Redação dada pelo
Provimento n. 017/2009-CGJ, DJE n. 138, de 28/07/2009.
Art. 413. No caso de realização de diligências que envolvam repetição de atos (ex.: penhora na
“boca do caixa”), a gratificação de produtividade será paga como sendo uma diligência composta, urbana
ou rural, conforme o caso, independentemente do número de atos praticados.
Art. 414. Havendo no mesmo mandado diligências urbanas e rurais, o pagamento deverá
incidir sobre a diligência rural, mesmo que parcial ou negativa.
Art. 415. Para controle, apuração e fiscalização permanente da gratificação de produtividade,
cada cartório adotará providências para manter uma cópia do mandado em pastas individuais para cada
oficial justiça.
Parágrafo Único. Na cópia de que trata o caput, o oficial de justiça fará constar a certidão
sobre a diligência e a quantia margeada, bem como cópia da eventual decisão que dilatou o prazo ou
autorizou o pagamento.
Art. 416 – A competência para dirimir quaisquer dúvidas concernentes à gratificação de
produtividade, será do Juiz Coordenador da Central de Mandados e onde não houver do Diretor do
Fórum, com recurso direto à Corregedoria-Geral de Justiça. Redação dada pelo Provimento 007/2014CG, DJE, nº 063, de 03/04/2014.
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CAPÍTULO XIII
DO PROTOCOLO EM GERAL, DO PROTOCOLO INTEGRADO, DO SERVIÇO DE FAX, DAS
CÓPIAS REPROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES
Seção I
Do Protocolo em Geral
Art. 417. Nos Cartórios Judiciais da Justiça de 1º grau, especialmente nos Distribuidores, o
protocolo de petições e documentos em geral será efetuado com a utilização obrigatória das miniimpressoras autenticadoras
§ 1º Ocorrendo falha no Sistema que impossibilite o protocolo de petições com a utilização das
mini-impressoras, deverá ser comunicada imediatamente à Corregedoria-Geral da Justiça.
§ 2º Havendo impossibilidade técnica de ser efetivado o protocolo na forma do caput deste
artigo o procedimento deve ser realizado no Cartório da Vara substituta automática, com imediata
remessa à unidade destinatária.
§ 3º Na impossibilidade de se cumprir a providência do § 2º, o protocolo será realizado
manualmente, justificando-se por certidão esse procedimento.
§ 4º O disposto no § 2º não se aplica às petições iniciais.
§ 5º O protocolo a que se refere o caput deste artigo não se aplica às petições pertinentes ao
Sistema de Processo Eletrônico (Sistema PROJUDI ou Sistema CNJ), que dispõe de recibo eletrônico de
protocolo próprio. Redação dada pelo Provimento n. 015/2009-CGJ, DJE n. 132, de 20/07/2009.
§ 6º Não deverá ser recebida em meio físico petição que diga respeito ao sistema de processo
eletrônico (Sistema PROJUDI ou Sistema CNJ). Redação dada pelo Provimento n. 015/2009-CGJ, DJE n.
132, de 20/07/2009.
Art. 418. As petições intermediárias somente poderão ser protocoladas no Cartório onde
tramitam os processos a que se referem, ou no Cartório Distribuidor para os casos de protocolo integrado,
salvo impossibilidade técnica comprovada.
Art. 419. Na autenticação realizada pelas mini-impressoras deverá constar a unidade
recebedora da petição, conforme tabela de Códigos aprovada pela Corregedoria-Geral da Justiça, a data e
horário de recebimento, bem como o número do processo em casos de petição inicial.
Parágrafo Único. Os Cartórios Distribuidores deverão manter etiquetas pré-impressas,
contendo números de processos suficientes para, na hipótese de falha técnica na operação das miniimpressoras, atender à demanda pelo período de quinze (15) dias.
Art. 420. Nas Comarcas onde não houver mini-impressoras autenticadoras, o protocolo será
realizado com a utilização de carimbo, no qual conste a unidade recebedora.
Parágrafo Único. O servidor que receber a petição, mandado ou documento, deverá lançar a
data e horário do recebimento, identificando-se através da assinatura e da matrícula no Tribunal de
Justiça.
Seção II
Do Protocolo Integrado
Art. 421. Os Cartórios Distribuidores dos fóruns receberão petições dirigidas a outras
comarcas do Estado, bem como as destinadas à Turma Recursal e ao Tribunal de Justiça, apenas quanto
aos processos físicos. Redação dada pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de 31/10/2014.
§ 1º A opção por esse serviço importa em conhecimento das regras estabelecidas para seu
funcionamento, especialmente o que consta nesta seção.
§ 2º O disposto no caput não se aplica às petições iniciais, petições de recursos interpostos
contra as decisões proferidas pela Turma Recursal e pelo Tribunal de Justiça. Redação dada pelo
Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de 31/10/2014.
§ 3º O disposto no caput não se aplica, também, às petições arrolando testemunhas,
apresentando defesa prévia com o rol de testemunhas, de substituição de testemunhas, esclarecedoras de

65

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

novos endereços de testemunhas, requerendo adiamento de audiências, em processos criminais de réu
preso e aquelas requerendo esclarecimentos do perito e assistente técnico e depoimento pessoal da parte.
§ 4º No protocolo integrado aplicam-se integralmente as disposições referentes ao protocolo
previsto na seção anterior.
§ 5º O protocolo a que se refere o caput deste artigo não se aplica às petições pertinentes ao
Sistema de processo eletrônico (Sistema PROJUDI ou Sistema CNJ), que dispõe de recibo eletrônico de
protocolo próprio. Redação dada pelo Provimento n. 015/2009-CGJ, DJE n. 132, de 20/07/2009.
§ 6º Não deverá ser recebida em meio físico petição que diga respeito ao sistema de processo
eletrônico (Sistema Projudi ou Sistema CNJ). Redação dada pelo Provimento n. 015/2009-CGJ, DJE n.
132, de 20/07/2009.
Art. 422. É vedado o recebimento de petições dirigidas a autoridades judiciárias não
pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Art. 423. É responsabilidade da parte a correta indicação do juízo destinatário, do número do
processo e do nome das partes.
Parágrafo Único. A indicação incorreta de qualquer dos itens previstos no caput impede o
recebimento por meio do protocolo integrado, devendo a petição ser restituída de plano ao interessado.
Art. 424. A remessa ao destinatário das petições recebidas no protocolo integrado será
realizada por meio do sistema de malotes.
Art. 425. Incumbe ao servidor encarregado do recebimento de petições no protocolo integrado
conferir no SAPTJRO se estão corretamente indicados o juízo destinatário, o número do processo e o
nome das partes, devolvendo ao interessado se não constar ou não conferirem quaisquer dessas
informações.
Parágrafo Único. O mesmo servidor deverá comunicar imediatamente ao juízo destinatário,
por meio eletrônico, o recebimento da petição.
Art. 426. Incumbe à parte, através do seu advogado, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
contados da data de protocolo da petição no Cartório Distribuidor, comunicar ao juízo destinatário, a
unidade recebedora da petição.
Parágrafo Único. Se a parte não comprovar o cumprimento do disposto no caput, será
considerada inexistente a petição.
Art. 427. As petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal
de Justiça somente poderão ser apresentadas no protocolo do Tribunal de Justiça.
Art. 428. Os distribuidores deverão obstar o recebimento de petições, recursos e demais papéis
referentes a processo quando estiverem desacompanhados de cópias, guias de recolhimento ou
documentos nelas referidos.
Seção III
Do Serviço de Fax
Art. 429. O uso de fac-símile é destinado exclusivamente a mensagens urgentes, mesmo assim
desde que não seja possível a utilização de outro meio.
Art. 430. Na utilização do fac-simile deverão ser observados os seguintes critérios:
a) as mensagens particularmente relevantes (alvarás, mandados etc), antes do seu
cumprimento, deverão ser confirmadas perante o órgão expedidor;
b) a transmissão de mensagem por fax requer prévia requisição em impresso próprio assinado
pelo juiz. (AC) Redação dada pelo Provimento 001/2013-CG, DJE nº 003, de 07/01/2013.
Art. 431. As requisições serão arquivadas, segundo a ordem de expedição, anotando-se nelas,
antes do arquivamento, o dia e hora do recebimento da mensagem pelo destinatário.
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Art. 432. É vedado o envio de mensagens deprecando diligências para atos que serão
realizados somente depois de 30 (trinta) dias, para os quais será utilizado o serviço de malotes.
Seção IV
Das Cópias Reprográficas e das Autenticações
Art. 433. A extração de cópias de autos, livros e documentos dos cartórios é exclusiva para os
fins de atender:
a) a Presidência do Tribunal de Justiça, a Corregedoria-Geral da Justiça, os Desembargadores,
os Juízes de Direito, as Secretarias e Departamentos do Tribunal de Justiça;
b) os casos de assistência judiciária.
Art. 434. Nenhuma autenticação será feita em documentos que não constarem dos autos, livros
e papéis em andamento ou arquivados nos cartórios.
Art. 435. É vedada a autenticação de cópia reprográfica de outra reprodução reprográfica.
Art. 436. Salvo as exceções legais, as autenticações realizadas nos cartórios serão cobradas de
acordo com a Tabela de Custas do Tribunal de Justiça.
Parágrafo Único. As autenticações serão efetivadas mediante a apresentação prévia do
comprovante de recolhimento das custas.

CAPÍTULO XIV
DOS DEPÓSITOS E LEVANTAMENTOS JUDICIAIS
Art. 437. Todo depósito judicial será feito em conta com rendimentos de juros e correção
monetária, na forma e no estabelecimento bancário indicados pelo Tribunal de Justiça, em nome dos
interessados e à disposição do Juízo. (AL) Redação dada pelo Provimento n. 005/2017/CGJ, DJE n. 053,
de 22/03/2017.
Parágrafo único. Na impossibilidade de emissão de guia de depósito (boleto bancário) para o
recolhimento do valor da fiança criminal judicialmente arbitrada fora do expediente bancário, seja por não
funcionamento do sistema informatizado, por indisponibilidade do serviço, por inexistência, na sede do
juízo, de agência bancária apta a efetuar o recolhimento ou por limitações legais (Leis 9.289/96 e
12.099/09), deverá o escrivão ou diretor de cartório, o funcionário responsável ou do plantão judiciário,
procedendo na forma prevista no art. 329 do Código de Processo Penal, fazer a expressa vinculação do
valor recebido com o auto de prisão em flagrante, inquérito ou processo, em livro específico, para cada
afiançado, obrigando-se o mesmo serventuário a providenciar o respectivo depósito do valor no primeiro
dia útil seguinte, mediante comprovação da providência em livro e nos autos próprios. (AC) Redação
dada pelo Provimento n. 005/2017/CGJ, DJE n. 053, de 22/03/2017.
Art. 438. Os depósitos de valores deverão ser realizados através de Guia de Depósito Judicial,
conforme modelo aprovado pela Corregedoria-Geral da Justiça, bem como por transferência bancária de
depósito autorizadas ou realizadas pelo magistrado que preside o processo.
§ 1º Todos os campos das Guias de Depósito Judicial deverão ser preenchidas, sob pena de
invalidade do documento e não aceitação pela instituição bancária credenciada.
§ 2º No caso de transferência bancária de depósito, autorizada ou realizada pelo magistrado
que preside o processo, deverá ser observada a forma e o banco indicado pelo Tribunal de Justiça.
Art. 439. No preenchimento das guias de depósito, o valor a ser depositado será sempre
expresso em moeda nacional, sendo vedado o preenchimento em moeda estrangeira ou qualquer outro
tipo de unidade de valor.
Art. 440. As Guias de Depósito serão expedidas em três vias e terão validade de 30 (trinta)
dias, a contar da emissão, não se admitindo qualquer rasura ou ressalva no documento.
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§ 1º A primeira via da Guia de Depósito Judicial será juntada aos autos, com o recibo da parte
beneficiária ou seu advogado.
§ 2º Duas vias serão entregues à parte interessada ou a seu advogado.
§ 3º Considerar-se-á efetivado o depósito judicial somente depois da comunicação formalizada
pela instituição bancária credenciada, quando, então deverá ser lançado no livro de depósitos judiciais.
Art. 441. Quando o depósito ou transferência bancária de depósito for realizado em carta
precatória, o valor deverá, desde logo, ficar à disposição do juízo deprecante, observando a forma e o
banco indicado pelo Tribunal de Justiça.
Art. 442. Os depósitos referentes a prestações continuadas deverão ser realizados na mesma
conta judicial, e, também, quando houver identidade de destinação das importâncias depositadas.
Art. 443. As pedras e metais preciosos serão depositados na Caixa Econômica Federal,
mediante autorização judicial, cabendo as providências e despesas à parte interessada.
Art. 444. É vedado aos escrivães e serventuários receber em cartório valores referentes a
processos, cabendo orientar os interessados a providenciar o depósito na forma estabelecida neste
Capítulo.
Art. 445. Qualquer levantamento em conta judicial será feito mediante Alvará Judicial,
conforme modelo aprovado pela Corregedoria-Geral da Justiça, bem como por transferência bancária de
liberação autorizada ou realizada pelo magistrado que preside o processo.
§ 1º A expedição, tramitação e liberação do Alvará Judicial observará a forma estabelecida
pelo Tribunal de Justiça.
§ 2º Os Alvarás Judiciais serão numerados, em série anual, devendo ser preenchidos todos os
seus campos, sob pena de invalidade e não aceitação pela instituição bancária credenciada.
§ 3º A transferência bancária de liberação deverá ser documentada nos autos e, inclusive,
constará na pasta própria prevista na alínea “d” do art. 20, com a mesma numeração.
Art. 446. Os alvarás liberatórios de bens ou valores conterão o reconhecimento da assinatura
do juiz pelo escrivão e ficarão sujeitos a confirmação por parte da instituição bancária ou depositário,
constando do alvará tal advertência.
Art. 447. Os Alvarás Judiciais serão expedidos em duas vias e terão validade de 30 dias, a
contar da emissão, não se admitido qualquer rasura ou ressalva no documento.
§ 1º A primeira via do Alvará será juntada aos autos com o recibo da parte beneficiária ou seu
advogado.
§ 2º A segunda via do Alvará será entregue à parte beneficiária ou a seu advogado, destinandose ao saque perante a instituição bancária credenciada pelo Tribunal de Justiça.
§ 3º Decorrido o prazo de validade do alvará, o saque do valor somente poderá ser realizado
mediante a expedição de novo alvará, sendo vedada a prorrogação ou aditamento do prazo do primeiro.
§ 4º Em caso de expiração do prazo sem a ocorrência do saque do alvará, a informação deve
ser lançada na pasta própria prevista na alínea “d” do art. 20.
§ 5º Os autos não poderão ser arquivados antes de ser confirmado o levantamento do valor.
§ 6º É vedada a destinação de saldos de depósitos judiciais a qualquer pessoa ou entidade estranha ao
processo, mesmo que o beneficiário ou seu advogado não tenham sido localizados. (AC).
§7° Os saldos de depósito judiciais, que não puderam ser entregues à parte beneficiária e os
saldos residuais, inferiores aos custos de localização dos interessados deverão ser transferidos por alvará
judicial de levantamento, definido por esta corregedoria, à conta centralizadora, a ser administrada pelo
Tribunal de Justiça, até que lhes seja dada a destinação. Redação dada pelo Provimento nº 012/2014/CGJ,
DJE nº 165 de 04/09/2014.
§ 8º As quantias transferidas para a conta judicial centralizadora, na forma do parágrafo
anterior, se eventualmente reclamadas após sua aplicação e havendo determinação judicial para o seu
pagamento à parte interessada, serão resgatadas com a devida atualização monetária. (AC) Redação dada
pelo Provimento 016/2010-CG, DJE n. 239 de 30/12/2010.
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Art. 448. Mediante solicitação da instituição bancária credenciada os juízes de direito em
exercício deverão fornecer seus padrões de firmas para identificação nas agências ou postos dos
estabelecimentos bancários.

CAPITULO XV
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO E DAS SUBSTITUIÇÕES AUTOMÁTICAS
Seção I
Do Plantão Judiciário
Art. 449. O plantão judiciário compreende o plantão semanal, o plantão diário e o plantão do
júri. Redação dada pelo Provimento n. 011/2010-CG, DJE n. 139, de 02/08/2010.
§ 1º Plantão semanal é aquele realizado por juízes, escrivães e oficiais de justiça em dias e
horários em que não houver expediente forense (sábados, domingos e feriados) e, nos dias úteis, no
período compreendido entre 13h e 16 h, bem como das 18h até às 7h do dia seguinte. (NR) Redação dada
pelo Provimento n. 014/2012/CGJ, DJE n. 223/2012, de 04/12/2012.
§ 2º Plantão diário é aquele realizado por oficiais de justiça durante o expediente forense,
destinando-se ao cumprimento de medidas urgentes, a critério dos juízes de direito, liminares e à
realização de hastas públicas.
§ 3º Plantão do júri é aquele realizado por oficiais de justiça durante a realização das sessões de
julgamento do Tribunal do Júri.
§ 4º Plantão rural é aquele destinado ao cumprimento de diligência rural nos municípios,
distritos ou localidades, onde haja necessidade de se regulamentar diligências. (AC) Redação dada pelo
Provimento n. 017/2011/CGJ, DJE n.225, de 07/12/2011.
§ 5º – Na comarca da capital o plantão criminal semanal, previsto no art. 453 das DGJ, será
realizado pelo juiz, diretor de cartório e assessor, vinculados à vara, e oficial de justiça, nos dias em que
não houver expediente forense. (AC) Redação inserida pelo Provimento n. 019/2015-CG, DJE n. 174, de
18/09/2015.
§ 6º – Durante o expediente forense as prisões em flagrante serão apreciadas, em audiência de
custódia, pelo juiz designado nos termos do § 2º art. 468-D, no horário de atendimento previsto no art.
468-E das DGJ. (AC) Redação inserida pelo Provimento n. 019/2015-CG, DJE n. 174, de 18/09/2015.
Art. 450. Durante o período do plantão para o qual foi escalado, o oficial de justiça deverá
permanecer à disposição para realização exclusiva dos serviços inerentes ao plantão.
Art. 451. Compete ao juiz diretor do fórum e ao Presidente da Turma Recursal a elaboração
das escalas de plantão. Redação dada pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de 31/10/2014.
§ 1º. Nas Comarcas em que houver mais de um fórum, a escala se restringirá aos magistrados e
servidores vinculados ao fórum, cabendo aos Diretores de fórum o entendimento para que não haja
coincidência entre os plantões dos oficiais de justiça. Alterado pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº
204, de 31/10/2014.
§ 2º. Na comarca da capital, a escala restringir-se-á aos magistrados e servidores conforme o
agrupamento contido no art. 453 das DGJ, cabendo aos Diretores de Fórum o entendimento para que não
haja coincidência entre os plantões dos oficiais de justiça. (NR) Redação dada pelo Provimento 012/2013CG, DJE nº 084, de 08/05/2013. E Alterado pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de
31/10/2014.
§ 3º O juiz diretor do Fórum criminal da capital deverá solicitar todas as informações que se
fizerem necessárias para a elaboração da escala de plantão de Oficiais de Justiça, de forma a atender todas
as espécies de plantões, observando-se o necessário rodízio, e fazer com que seja publicada com
antecedência de seis meses. Nos casos de alteração da escala de plantão deverão ser realizadas as
modificações necessárias nos sistemas (cadastro de plantão e CEM). (NR) Redação dada pelo Provimento
012/2013-CG, DJE, nº 084, de 08/05/2013. E Alterado pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de
31/10/2014.
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Art. 452. O plantão semanal estender-se-á de segunda a segunda, no horário compreendido
entre 13h às 16h e 18h às 7h do dia seguinte, e deve ser repassado ao próximo plantonista mesmo quando
o seu encerramento ocorrer em feriado ou dia em que, por qualquer motivo, não haja expediente forense.
O encerramento do plantão semanal ocorrerá sempre na segunda-feira às 7 horas da manhã. (NR)
Redação dada pelo Provimento 012/2013-CG, DJE, nº 084, de 08/05/2013.
Art. 453. Na comarca da Capital, o plantão semanal será divido em três grupos dividido por
área (A, B e C), cuja a escala será elaborada, respectivamente, pelo Diretor do Fórum Cível, competente
pela Área A; pelo Diretor do Fórum de Família, competente pela Área B; pelo Diretor do Fórum
Criminal, competente pela Área C, conforme segue abaixo: (NR) Redação alterada pelo Provimento
012/2015-CG, DJE, nº 130, de 16/07/2015.
ÁREA – A
1) 1ª Vara Cível;
2) 2ª Vara Cível;
3) 3ª Vara Cível;
4) 4ª Vara Cível;
5) 5ª Vara Cível;
6) 6ª Vara Cível;
7) 7ª Vara Cível;
8) 8ª Vara Cível;
9) 9ª Vara Cível;
10) 10ª Vara Cível;
11) 1ª Vara da Fazenda Pública;
12) 2ª Vara da Fazenda Pública.
ÁREA – B
1) 1ª Vara da Família;
2) 2ª Vara da Família;
3) 3ª Vara da Família;
4) 4ª Vara de Família;
5) 1º Juizado Especial Cível;
6) 2º Juizado Especial Cível;
7) 3º Juizado Especial Cível;
8) 4º Juizado Especial Cível;
9) Juizado Especial da Fazenda Pública;
10) 1º Juizado da Infância e da Juventude;
11) 2º Juizado da Infância e da Juventude;
12) 1ª Vara das Execuções Fiscais;
13) 2ª Vara das Execuções Fiscais.
ÁREA – C
1) 1ª Vara Criminal;
2) 2ª Vara Criminal;
3) 3ª Vara Criminal;
4) 1ª Vara do Júri;
5) 2ª Vara do Júri;
6) Vara de Delitos de Tóxicos;
7) Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA;
8) Vara das Execuções e Contravenções Penais;
9) Auditoria Militar;
10) Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;
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11) 1º Juizado Especial Criminal.
ÁREA – C
1) 1ª Vara Criminal;
2) 2ª Vara Criminal;
3) 3ª Vara Criminal;
4) 4ª Vara Criminal;
5) 1ª Vara do Júri;
6) 2ª Vara do Júri;
7) Vara de Delitos de Tóxicos;
8) Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA;
9) Vara das Execuções e Contravenções Penais - VEP;
10) Auditoria Militar;
11) Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 1º Juízo;
12) Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 2º Juízo;
13) 1º Juizado Especial Criminal.”(NR) Redação dada pelo Provimento n. 002/2012-CGJ,
DJE n. 021/2012, de 01/02/2012; Redação inserida pelo Provimento n. 009/2011-CG, DJE n.
097/2011, de 30/05/2011; Redação alterada pelo Provimento 012/2015-CG, DJE, nº 130, de
16/07/2015; Nova Redação dada pelo Provimento n. 008/2019-CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019.
Art. 453 – A. Os membros da Turma Recursal atuarão no plantão judicial, conforme escala
definida pela presidência da Turma Recursal, cabendo o diretor de cartório alimentar o sistema para que
conste os plantonistas da unidade. Redação dada pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de
31/10/2014.
Art. 454. Nas Comarcas do Interior, todas as varas farão parte de escala única de plantão
semanal, elaborada pelo Diretor do Fórum, independente da especialidade.
Art. 455. O plantão semanal destina-se exclusivamente ao conhecimento do seguinte:
a) habeas corpus e mandado de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à
competência jurisdicional do magistrado plantonista; (NR) Redação dada pelo Provimento n. 009/2009CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
b) comunicação de prisão em flagrante delito;
c) pedidos de realização de exame de corpo de delito;
d) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente
comprovada a urgência; (NR) Redação dada pelo Provimento n. 009/2009-CGJ, DJE n. 084, de
08/05/2009.
e) representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão
preventiva ou temporária, em caso de justificada urgência; (NR) Redação dada pelo Provimento n.
009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
f) pedidos de relaxamento de prisão em flagrante ou de concessão de liberdade provisória;
(NR) Redação dada pelo Provimento n. 009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
g) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário
normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil
reparação; (NR) Redação dada pelo Provimento n. 009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
h) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais especificadas
na Lei n. 9.099/95, limitadas às hipóteses acima enumeradas; (NR) Redação dada pelo Provimento n.
009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
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i) Questões relacionadas com crianças e adolescentes em situação de risco. (NR) Redação dada
pelo Provimento n. 009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
§ 1º. O plantão judiciário semanal não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão
judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de
solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. (AC) Redação dada pelo
Provimento n. 009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
§ 2º. O plantão judiciário também não se destina ao protocolamento de petições iniciais,
petições intermediárias e recursos não elencados nas hipóteses deste dispositivo, ainda que seja para
evitar perecimento de direito, devendo o interessado se dirigir ao cartório distribuidor ou ao juízo
competente, no horário normal de expediente. (AC) Redação dada pelo Provimento n. 009/2009-CGJ,
DJE n. 084, de 08/05/2009.
§ 3º. Durante o plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em
dinheiro ou valores, nem liberação de bens apreendidos. (AC) Redação dada pelo Provimento n.
009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
§ 4º – As prisões em flagrante que surgirem durante o expediente forense serão apreciadas em
audiência de custódia realizada pelo juiz designado para tal fim, e nos dias que não houver expediente
forense pelo juiz de plantão, observado o horário de atendimento previsto no art. 468-E das DGJ. (AC)
Redação dada pelo Provimento n. 019/2015-CG, DJE n. 174, de 18/09/2015.
Art. 456. O juiz de direito que, por motivo excepcional, não puder exercer o plantão semanal
ou que estiver impedido, será substituído pelo seguinte na ordem de designação o qual substituirá,
automaticamente. Nesse caso, incumbirá ao faltante as providências necessárias para comunicação
tempestiva ao substituto e a CGJ, cabendo, se for o caso, eventual compensação.
Art. 457. Atenderão ao plantão semanal, além do juiz de direito, o escrivão da vara e um ou
mais oficiais de justiça designados pelo Diretor do Fórum.
§ 1º – Em relação as pessoas que atuarão no plantão criminal semanal, nos dias em que não
houver expediente forense, deve-se observar o disposto no § 5º do artigo 449 das DGJ. (AC) Redação
alterada pelo Provimento n. 019/2015-CG, DJE n. 174, de 18/09/2015.
§ 2º. Quando o plantão semanal for presidido por juiz sem titularidade ou substituto, será
utilizado o pessoal da vara na qual esteja designado o magistrado. (AL) Redação dada pelo Provimento n.
002/2015-CG, DJE n. 010, de 16/01/2015 e Alterada pelo Provimento n. 019/2015-CG, DJE n. 174, de
18/09/2015.
§ 3º. Compete ao diretor de cartório, ou quem as suas vezes fizer, emitir certidão para fins de
comprovação de atividade do juiz que atuou no plantão semanal. (NR/AL) Redação dada pelo Provimento
n. 002/2015-CG, DJE n. 010, de 16/01/2015 e Alterado pelo Provimento n. 019/2015-CG, DJE n. 174, de
18/09/2015.
Art. 458. Tratando-se de plantão semanal, o nome do juiz de direito, do escrivão e do oficial
de justiça plantonistas permanecerão afixados tanto no saguão (lugar de costume) como em outros locais
de fácil acesso aos interessados e na página do Tribunal de Justiça na Internet, além da divulgação da
escala de plantão no Diário da Justiça Eletrônico. Desse quadro de avisos deverá constar o endereço da
unidade plantonista, o número de telefone do plantão, o número de telefone funcional dos escrivães e
oficiais de justiça designados para o plantão, quando houver. (NR/AL) Redação dada pelo Provimento n.
009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009 e Alterada pelo Provimento n. 013/2016-CG, DJE n. 233, de
14/12/2016.
§ 1º. A escala de plantão semanal será elaborada com periodicidade mínima mensal e máxima
semestral, devendo ser alimentada no site do Tribunal de Justiça pela administração do Fórum, nos termos
do art. 17, alínea “j” e parágrafo único das Diretrizes Gerais Judiciais, até o dia 25 do mês anterior à sua
vigência.(NR) Redação dada pelo Provimento n. 012/2013-CG, DJE, nº 084, de 08/05/2013.
§ 2º. Onde o Tribunal dispuser de linha telefônica móvel, por ocasião da transferência do
plantão o Administrador do Fórum deverá conferir se o aparelho se encontra em perfeitas condições de
uso, adotando as providências necessárias para conserto e ajustes. (AC) Redação dada pelo Provimento n.
009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
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Art. 459. Todos os mandados entregues aos oficiais de justiça durante o plantão semanal,
diário e do júri deverão ser encaminhados ao distribuidor, pelo escrivão, no primeiro dia útil subsequente
à devolução, para formalização e controle.
Art. 460. Na primeira hora de expediente do primeiro dia útil imediato ao do encerramento do
plantão, o escrivão encaminhará os pedidos, requerimentos, comunicações, autos, processos e quaisquer
papéis recebidos ou processados durante o plantão ao cartório distribuidor ou ao juízo competente. (NR)
Redação dada pelo Provimento n. 009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
Art. 461. No plantão semanal serão utilizados os seguintes livros:
a) registro de documentos e papéis recebidos;
b) entrega de mandado ao oficial de justiça;
c) remessa de documento, papéis e mandados ao distribuidor.
Art. 462. Havendo apresentação de inquéritos policiais no plantão semanal, estes serão
devolvidos, orientando-se o portador para que providencie a sua normal distribuição, no primeiro dia útil
imediato.
Art. 463. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de
importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária
competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de
servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz. (NR)
Redação dada pelo Provimento n. 009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
Art. 464. Durante o plantão semanal, salvo expressa determinação judicial, não serão
recebidos valores, armas ou objetos apreendidos, orientando-se o portador a providenciar a sua remessa
durante o horário de expediente do primeiro dia útil subsequente. Essa determinação destina-se
especialmente às comunicações de prisão em flagrante. (NR) Redação dada pelo Provimento n. 009/2009CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
Parágrafo Único. Mesmo no plantão semanal, as comunicações de prisão em flagrante
somente serão recebidas se apresentadas juntamente com a nota de culpa e a qualificação do indiciado.
(AC) Redação dada pelo Provimento n. 009/2009-CGJ, DJE n. 084, de 08/05/2009.
Art. 465. Os alvarás de soltura expedidos no fim do expediente, às sextas-feiras ou na véspera
de feriado, deverão ser encaminhados ao escrivão de plantão, que passará recibo.
Parágrafo Único. Os alvarás de soltura serão registrados no livro registro de documentos e
papéis recebidos, certificando o escrivão na coluna de observações o respectivo instrumento.
Art. 466. Cumprido o alvará, o escrivão providenciará no dia útil imediato, a remessa de uma
das vias à vara expedidora.
Seção II
Das Substituições Automáticas
Art. 467. Em caso de ausência, férias ou afastamentos, o juiz diretor do fórum será substituído
pelo juiz de direito mais antigo em exercício no respectivo fórum, que ainda não tenha exercido a função
ou dela estiver afastado a mais tempo.
Art. 468. As substituições por impedimento, suspeições e nos casos de ausência, férias ou
afastamentos dos juízes titulares de varas e juizados e Turma Recursal no Estado de Rondônia serão
efetivadas automaticamente, cabendo ao juízo informar seu substituto legal, conforme as seguintes
tabelas: (...)(NR) Redação dada pelo Provimento 012/2013-CG, publicado no DJE, nº 084, de 08/05/2013;
Redação dada pelo Provimento 017/2013, publicado no DJE 133/2013, de 23/07/2013; Redação dada pelo
Provimento nº 022/2013-CG, publicado no DJE 212/2013, de 14/11/2013; Redação dada pelo Provimento
nº 25/2013-CG, publicado no DJE 217, de 22/11/2013; Alterado pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE
nº 204, de 31/10/2014; Alterado pelo Provimento n. 013/2017, DJE n. 086, de 12/05/2017; Alterado pelo
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Provimento n. 014/2017, DJE n. 110, de 20/06/2017; Nova Redação dada pelo Provimento n. 008/2019CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019; Alterado pelo Provimento n. 011/2019, DJE n. 172, de 12/09/2019.
Parágrafo único. Havendo impedimento dos suplentes, esses serão substituídos por juízes
indicados na tabela de substituição automática, observada a vara de origem do juiz convocado para a
Turma Recursal e quando este não for titular de unidade judiciária, caberá a Corregedoria designar seu
substituto legal. Redação dada pelo Provimento nº 018/2014-CG, DJE nº 204, de 31/10/2014.

TABELA I
COMARCA DA CAPITAL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
5ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
5ª VARA CÍVEL
6ª VARA CÍVEL
5ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
6ª VARA CÍVEL
7ª VARA CÍVEL
6ª VARA CÍVEL
5ª VARA CÍVEL
7ª VARA CÍVEL
8ª VARA CÍVEL
7ª VARA CÍVEL
8ª VARA CÍVEL
6ª VARA CÍVEL
9ª VARA CÍVEL
8ª VARA CÍVEL
7ª VARA CÍVEL
9ª VARA CÍVEL
10ª VARA CÍVEL
9ª VARA CÍVEL
8ª VARA CÍVEL
10ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
10ª VARA CÍVEL
9ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
10ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
2ª VARA DE FAMÍLIA
1ª VARA DE FAMÍLIA
3ª VARA DE FAMÍLIA
4ª VARA DE FAMÍLIA
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2ª VARA DE FAMÍLIA

3ª VARA DE FAMÍLIA

4ª VARA DE FAMÍLIA

VARA INFRACIONAL E DE
EXECUÇÃO DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS

VARA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E
JUVENTUDE

1ª VARA CRIMINAL

2ª VARA CRIMINAL

3ª VARA CRIMINAL

4ª VARA CRIMINAL

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

VARA DE DELITOS DE TÓXICOS

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - VEP

VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E
MEDIDAS ALTERNATIVAS -VEPEMA
AUDITORIA MILITAR

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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3ª VARA DE FAMÍLIA
4ª VARA DE FAMÍLIA
1ª VARA DE FAMÍLIA
4ª VARA DE FAMÍLIA
1ª VARA DE FAMÍLIA
2ª VARA DE FAMÍLIA
1ª VARA DE FAMÍLIA
2ª VARA DE FAMÍLIA
3ª VARA DE FAMÍLIA
VARA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E
JUVENTUDE
1º JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
2º JUÍZO DO
JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
VARA INFRACIONAL E DE EXECUÇÃO DE
MEDIDAS ALTERNATIVAS
2º JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
1º JUÍZO DO
JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
4ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
4ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
4ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
VARA DE DELITOS DE TÓXICOS
AUDITORIA MILITAR
1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
AUDITORIA MILITAR
VARA DE DELITOS DE TÓXICOS
AUDITORIA MILITAR
1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS - VEPEMA
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - VEP
3ª VARA CRIMINAL
4ª VARA CRIMINAL
VARA DE DELITOS DE TÓXICOS
2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA
1º JUÍZO DO JUIZADO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA MULHER

2º JUÍZO DO JUIZADO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA MULHER
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4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
2º JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
VARA INFRACIONAL E DE EXECUÇÃO DE
MEDIDAS ALTERNATIVAS
VARA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E
JUVENTUDE
1º JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
VARA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E
JUVENTUDE
VARA INFRACIONAL E DE EXECUÇÃO DE
MEDIDAS ALTERNATIVAS

TABELA II
COMARCAS DO INTERIOR
3ª e 2ª ENTRÂNCIAS
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
ARIQUEMES / 1ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
1ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CÍVEL
ARIQUEMES / 2ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CRIMINAL
4ª VARA CÍVEL
ARIQUEMES / 3ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
ARIQUEMES / 4ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL
2ª VARA CRIMINAL
ARIQUEMES / 1ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL
1ª VARA CÍVEL
3ª VARA CRIMINAL
ARIQUEMES / 2ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CÍVEL
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ARIQUEMES / 3ª VARA CRIMINAL

ARIQUEMES / JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL
BURITIS/ 1ª VARA GENÉRICA

BURITIS/ 2ª VARA GENÉRICA

CACOAL / 1ª VARA CÍVEL

CACOAL / 2ª VARA CÍVEL

CACOAL / 3ª VARA CÍVEL

CACOAL / 4ª VARA CÍVEL

CACOAL/1ª VARA CRIMINAL

CACOAL / 2ª VARA CRIMINAL
CACOAL / JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL
CEREJEIRAS /1ª VARA

CEREJEIRAS /2ª VARA

COLORADO / VARA CÍVEL

COLORADO / VARA CRIMINAL

ESPIGÃO D'OESTE / 1ª VARA

ESPIGÃO D’OESTE / 2ª VARA

GUAJARÁ-MIRIM / 1ª VARA CÍVEL
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JUIZADO ESPECIAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CÍVEL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
4ª VARA CÍVEL
2ª VARA GENÉRICA DE BURITIS
2ª VARA CRIM. DE ARIQUEMES
3ª VARA CÍVEL DE ARIQUEMES
1ª VARA GENÉRICA DE BURITIS
JUIZADOS DE ARIQUEMES
4ª VARA CÍVEL DE ARIQUEMES
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
4ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
2ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CÍVEL
2ª VARA DE CEREJEIRAS
VARA CÍVEL DE COLORADO DO OESTE
VARA CRIMINAL DE COLORADO DO OESTE
1ª VARA DE CEREJEIRAS
VARA CRIMINAL DE COLORADO DO OESTE
VARA CÍVEL DE COLORADO DO OESTE
VARA CRIMINAL
1ª VARA DE CEREJEIRAS
2ª VARA DE CEREJEIRAS
VARA CÍVEL
2ª VARA DE CEREJEIRAS
1ª VARA DE CEREJEIRAS
2ª VARA DE ESPIGÃO D'OESTE
2ª VARA CÍVEL DE PIMENTA BUENO
VARA CRIMINAL DE PIMENTA BUENO
1ª VARA DE ESPIGÃO D ' OESTE
1ª VARA CÍVEL DE PIMENTA BUENO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE
PIMENTA BUENO
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
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GUAJARÁ-MIRIM / 2ª VARA CÍVEL

GUAJARÁ-MIRIM /1ª VARA
CRIMINAL
GUAJARÁ-MIRIM / 2ª VARA
CRIMINAL
JARU / 1ª VARA CÍVEL

JARU / 2ª VARA CÍVEL

JARU / VARA CRIMINAL

JI-PARANÁ / 1ª VARA CÍVEL

JI-PARANÁ / 2ª VARA CÍVEL

JI-PARANÁ / 3ª VARA CÍVEL

JI-PARANÁ / 4ª VARA CÍVEL

JI-PARANÁ / 5ª VARA CÍVEL

JI-PARANÁ / 1ª VARA CRIMINAL

JI-PARANÁ / 2ª VARA CRIMINAL

JI-PARANÁ / 3ª VARA CRIMINAL
JI-PARANÁ / JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL
OURO PRETO / 1ª VARA CÍVEL

OURO PRETO / 2ª VARA CÍVEL

OURO PRETO / VARA CRIMINAL
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1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL DE ARIQUEMES
VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL DE ARIQUEMES
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CRIM. DE ARIQUEMES
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
5ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
5ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
5ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
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OURO PRETO / JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL
PIMENTA BUENO / 1ª VARA CÍVEL

PIMENTA BUENO / 2ª VARA CÍVEL
PIMENTA BUENO / JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PIMENTA BUENO / CRIMINAL

ROLIM DE MOURA / 1ª VARA CÍVEL

ROLIM DE MOURA / 2ª VARA CÍVEL
ROLIM DE MOURA / VARA
CRIMINAL
ROLIM DE MOURA / JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
VILHENA / 1ª VARA CÍVEL

VILHENA / 2ª VARA CÍVEL

VILHENA / 3ª VARA CÍVEL

VILHENA / 4ª VARA CÍVEL

VILHENA / 1ª VARA CRIMINAL

VILHENA / 2ª VARA CRIMINAL
VILHENA / JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL

Compilado em
setembro/2019

VARA CRIMINAL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL
VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL
VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
VARA CRIMINAL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
4ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CÍVEL

TABELA III
COMARCAS DO INTERIOR
1ª ENTRÂNCIA
SANTA LUZIA D’OESTE
ALTA FLORESTA D’OESTE
1ª VARA CÍVEL DE ROLIM DE MOURA
VARA CRIMINAL DE ROLIM DE MOURA
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ALVORADA D’OESTE

COSTA MARQUES
MACHADINHO D’OESTE / 1º JUÍZO
MACHADINHO D’OESTE / 2º JUÍZO

NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE

PRESIDENTE MÉDICI

SANTA LUZIA D’OESTE

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
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PRESIDENTE MÉDICI
4ª VARA CÍVEL DE JI-PARANÁ
5ª VARA CÍVEL DE JI-PARANÁ
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
ALVORADA D’OESTE
MACHADINHO D’OESTE / 2º JUÍZO
2ª VARA CÍVEL - JARU
1ª VARA CÍVEL - JARU
MACHADINHO D’OESTE / 1º JUÍZO
1ª VARA CÍVEL - JARU
VARA CRIMINAL - JARU
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE
ROLIM DE MOURA
VARA CRIMINAL DE ROLIM DE MOURA
1ª VARA CÍVEL DE ROLIM DE MOURA
1ª VARA CÍVEL DE JI-PARANÁ
2ª VARA CIVEL DE JI-PARANÁ
3ª VARA CÍVEL DE JI-PARANÁ
ALTA FLORESTA D’OESTE
2ª VARA CÍVEL DE ROLIM DE MOURA
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE
ROLIM DE MOURA
COSTA MARQUES
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
ALVORADA D’OESTE
ALVORADA D’OESTE
PRESIDENTE MÉDICI
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Art. 468-A. As substituições na Turma Recursal dos Membros Efetivos, ocorrerão na forma
descrita em lei por meio dos suplentes, não havendo necessidade de convocação desde que o período de
atuação seja inferior a 30 dias. Nos períodos inferiores a 30 dias, o Magistrado suplente fica vinculado a
unidade judiciária a qual esta subordinado. Inserido pelo Provimento 010/2015-CG, publicado no DJE n.
119, de 01/07/2015.
Parágrafo Único – Aplica-se a regra do parágrafo único do artigo 468, nos casos de
impedimentos dos suplentes, nos termos da lei. O Presidente da Turma Recursal informará à Corregedoria
Geral da Justiça com antecedência de 15 (quinze) dias, quando possível, a necessidade de substituto, a fim
de que seja providenciado a designação ou mesmo a indicação de magistrado para atuação na unidade em
que o convocado deixar de exercer as funções para atuar na Turma Recursal por um período significativo.
Inserido pelo Provimento 010/2015-CG, publicado no DJE n. 119, de 01/07/2015.
Art. 468-B. As vagas de juiz da Turma Recursal e de suplente serão determinadas conforme a
antiguidade da nomeação ou subsidiariamente que sucedeu na vaga. Inserido pelo Provimento 010/2015CG, publicado no DJE n. 119, de 01/07/2015.
Parágrafo Único. Na ausência ou eventual impedimento de um dos suplentes a substituição
ocorrerá conforme a tabela abaixo, procedendo-se a nomeação de um magistrado alheio ao quadro de
suplentes quando as possibilidades da tabela se esgotarem. Inserido pelo Provimento 010/2015-CG,
publicado no DJE n. 119, de 01/07/2015.
Juiz I
Juiz II
Juiz III

Suplente I
Suplente II
Suplente III

Suplente II
Suplente III
Suplente I

Suplente III
Suplente I
Suplente II
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Art. 468-C. Quando for necessário o chamamento do juiz suplente apenas para assinatura de
expedientes sem prejuízo da atuação na unidade pela qual esteja respondendo será dispensável a
comunicação da Corregedoria e publicação de ato. Inserido pelo Provimento 010/2015-CG, publicado no
DJE n. 119, de 01/07/2015.

Seção III
Audiência de Custódia
Seção inserida pelo Provimento n. 019/2015-CG, publicado no DJE n. 174, de 18/09/2015 e alterada pelo
Provimento 008/2019-CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019.
Atenção: Veja o Provimento 024/2015-CG, DJE 223, de 30/11/2015 – mantem a suspensão da audiência
de custódia nos finais de semana e nos dias que não houver expediente.
Art. 468-D. A audiência de custódia se destina a ouvir o preso em flagrante proveniente de
qualquer causa, ainda que por decorrência de mandado de prisão para cumprimento de pena, observandose os ditames dos art. 301 a 310 do Código de Processo Penal, e na comarca da Capital será realizada
durante o expediente forense pelo juiz do 1º e do 2º Juízos dos Júris e nos dias em que não houver
expediente forense pelo juiz de plantão, observando-se o disposto no § 4º do artigo 455 das DGJ.” (NR)
Nova redação dada pelo Provimento 008/2019-CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019.
§ 1º - Revogado. Provimento 008/2019-CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019.
§ 2º - Revogado. Provimento 008/2019-CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019.
§ 1º - Quando do afastamento do juiz da audiência custódia a Corregedoria Geral da Justiça
providenciará sua substituição, a fim de que não haja interrupção da atividade, com prioridade sobre as
demais demandas. (AC) Redação inserida pelo Provimento n. 019/2015-CG, publicado no DJE n. 174, de
18/09/2015. Alterado pelo Provimento 008/2019-CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019.
§ 2º - O juiz da audiência de custódia será auxiliado por um Assessor e um Secretário, que
deverão manter o controle sobre os procedimentos, elaborar expedientes, quando necessário, e os
relatórios. (AC) Redação inserida pelo Provimento n. 019/2015-CG, publicado no DJE n. 174, de
18/09/2015. Alterado pelo Provimento 008/2019-CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019.
§ 3º - O juiz da audiência de custódia deverá expedir portaria indicando as atribuições
necessárias ao assessor (a) e secretário (a) quanto a expedição de atos relativo aos procedimentos
decorrentes da audiência de custódia. (AC) Redação inserida pelo Provimento n. 019/2015-CG, publicado
no DJE n. 174, de 18/09/2015. Alterado pelo Provimento 008/2019-CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019.
Art. 468-E - A unidade que realiza as audiências de custódia na capital funcionará diariamente
conforme o horário de expediente forense. (NR) Redação inserida pelo Provimento n. 012/2016-CG,
publicado no DJE n. 175, de 16/09/2015.
Parágrafo único – O inteiro teor da decisão tomada na audiência de custódia deverá ser
escrita, transcrita ou reduzida a termo. (AC) Redação dada pelo Provimento n. 019/2015-CG, publicado
no DJE n. 174, de 18/09/2015.
Art. 468-F – A distribuição da comunicação da prisão em flagrante deverá ser feita antes da
realização da audiência de custódia, salvo se esta for realizada em dia em que não houver expediente
forense caso em que a distribuição ocorrerá no primeiro dia útil.” (NR) Nova redação dada pelo
Provimento 008/2019-CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019.
Art. 468-G – Revogado. Provimento 008/2019-CGJ, DJE n. 122, de 04/07/2019.
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CAPITULO XVI
DAS COMUNICAÇÕES AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Capítulo inserido pelo Provimento nº 017/2014-CG, publicado no DJE nº 179 de 24/09/2014.
Seção I
Das Comunicações
Art. 469. Serão comunicadas ao Juízo Eleitoral, pelos escrivães das respectivas varas, as
decisões:
I. que declarem a incapacidade civil absoluta, para os efeitos do art. 15, inciso II, da CF;
II. condenatórias transitadas em julgado, para os efeitos do art. 15 inciso III, da CF;
III. de extinção de punibilidade transitada em julgado, para os efeitos do art. 15, inciso II, da
CF;
IV. condenatórias de prática de ato de improbidade administrativa transitada em julgado, para
os efeitos do art. 15, inciso V, da CF;
Art. 470. Não deverão ser comunicadas as ocorrências de:
I. transação penal;
II. suspensão condicional do processo, nos termos dos art. 76 e 89 da Lei n. 9.9099/95;
III. suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP;
IV. absolvição, exceto quando decorrente da revisão criminal.
Art. 471. As comunicações deverão ser realizadas por intermédio de sistema web
disponibilizado elo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, cujo acesso deverá ser requerido ao juízo
eleitoral.
§1º O formulário de requerimento, manuais e a lista das zonas eleitorais responsáveis pelo
cadastramento e recebimentos das comunicações poderão ser obtidos no endereço eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia (www.tre-ro.jus.br), “Institucional”, “Corregedoria Regional Eleitoral”,
“InfoDIP Web”.
§2º Em casos de indisponibilidade do sistema e a situação requeira urgência, poderão ser
realizadas comunicações por meio de oficio dirigido à zona eleitoral responsável no município.
Art. 472. Das comunicações de interdição de que trata o inciso I, do art. 469, constarão:
I. o nome do condenado, sua qualificação (filiação, data de nascimento, naturalidade,
nacionalidade e sexo);
II. o número dos autos de interdição;
III. a fundamentação legal, e;
IV. a data da sentença de interdição.
Art. 473. Das comunicações de condenação criminal de que trata o inciso II, do art.469,
constarão:
I. o nome do condenado, sua qualificação (filiação, data de nascimento, naturalidade,
nacionalidade e sexo);
II. o número dos autos do processo;
III. a fundamentação legal da sentença;
IV. a pena imposta, e;
V. data do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo Único. Havendo mais de uma pessoa condenada no mesmo processo, deverá ser
feita uma comunicação para cada um dos condenados.
Art. 474. Das comunicações de Extinção da Punibilidade de que trata o inciso III, do art. 469,
constatarão:
I. o nome do réu e sua qualificação (filiação, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade e
sexo);
II. os dados da condenação (Juízo que proferiu a sentença condenatória, número dos autos do
processo, incidência penal, a pena imposta e data do transito em julgado da condenação), e;
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III. a data da sentença de extinção de punibilidade.
Parágrafo Único – Para o caso de extinção declarada em processo de execução penal deverá
ser feita uma comunicação para cada condenação declarada extinta (processo de conhecimento), bem
como ser informado o número do processo da Execução Penal.
Art. 475. Das comunicações de condenação por improbidade administrativa de que trata o
inciso IV, do art. 469, constará:
I. o nome do condenado, sua qualificação (filiação, data de nascimento, naturalidade,
nacionalidade e sexo);
II. o número dos autos do processo;
III. a fundamentação legal da sentença;
IV. a pena imposta, e;
V. a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo Único – Havendo mais de uma pessoa condenada no mesmo processo, deverá ser
feita uma comunicação para cada um dos condenados.

PROVIMENTOS
PROVIMENTO N. 008/2009-CG
Porto Velho, 06 de maio de 2009.
Publicado no DJE n. 083, de
07/05/2009

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o art. 5º, inciso X, da Constituição da República Federativa do
Brasil;
CONSIDERANDO o constante dos art. 364 e 367, das Diretrizes Gerais JudiciaisDGJ, aprovadas pelo provimento n. 12/2007-CG, publicado no Diário da Justiça n.
202, de 30/10/2007;
CONSIDERANDO os concursos em andamento com grande número de candidatos
aprovados; as exigências dos órgãos públicos para instrução de processo
administrativo de admissão desses candidatos, bem assim que algumas empresas
privadas tem exigido antecedentes criminais no ato de contratação;
CONSIDERANDO as dúvidas que persistem no fornecimento da certidão on-line,
emitida no site do Tribunal de Justiça;
RESOLVE:
Art. 1º A certidão negativa para fins de instrução de processo de admissão em
concurso público, ou para emprego privado, que os interessados podem pessoalmente solicitar deve ser
fornecida a “certidão de distribuição de processos”, prevista no inciso I do art. 364 das DGJ referidas;
§ 1º A certidão negativa de que trata o caput pode ser expedida on-line no site do
Tribunal de Justiça, endereço http://www.tj.ro.gov.br, tendo validade de 30 (trinta) dias a contar de
sua expedição, não podendo conter rasuras ou emendas, conforme estipula o art. 367 das DGJ, caso
queira a entidade destinatária confirmará a autenticidade no mesmo endereço eletrônico;
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§ 2º A certidão negativa referida no caput terá o mesmo efeito da emitida pelo
cartório distribuidor e atenderá a finalidade exigida nas admissões em concurso público ou em emprego
privado e é de validade geral, não podendo ser recusada conforme norma constitucional;
Art. 2º A certidão circunstanciada, que se destinam à instrução de processos na
justiça, só poderá ser fornecida por requisição judicial, conforme previsto no inciso II do art. 364 das
DGJ;
Art. 3º O cartório distribuidor deverá observar que a certidão a pedido do
interessado, de que trata o inciso V, do art. 364 das DGJ, só pode a ele ser fornecida ou a procurador com
poderes especiais, garantida a privacidade, e terá a finalidade especifica de utilização em processo ou
procedimento destinado à defesa, preservando a intimidade da pessoa;
Parágrafo Único A expedição da certidão negativa de que trata o caput deste artigo
deve observar estritamente o que dispõe os §§ 5º e 7º do artigo 364 das DGJ;
Art. 4º Este provimento entra em vigor nesta data.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 010/2009-CG
Porto Velho, 14 de maio de 2009.
Publicado no DJE n. 092, de
20/05/2009

Implanta o MÓDULO GABINETE e torna obrigatória sua utilização.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais previstas no artigo 23 do Código de Organização
Judiciária do Estado de Rondônia, e CONSIDERANDO:
a) o teor do artigo 157, incisos XXVIII e XXX, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, que estabelece a competência do corregedor-geral
da justiça para fixar e estabelecer normas gerais de trabalho e adotar providências
que visem ao aprimoramento da atividade judicial de primeira instância;
b) o disposto nos artigos 128 e 129 das Diretrizes Gerais Judiciais, baixadas pelo
Provimento n. 12/2007-CG, publicado em Suplemento Especial no DJ n. 202, de
30/10/2007, estabelecendo ao gabinete do magistrado, por meio do secretário do
juízo, a alimentação dos dados do SAPPG referente a despachos, decisões e
sentenças, bem como sua disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico;
c) que todas as serventias judiciais do Estado de Rondônia estão integradas no
SAPPG, armazenando-se as informações quanto aos movimentos e fases processuais
no respectivo banco de dados, bem como disponibilizando o envio das laudas para
publicação no Diário da Justiça, por meio eletrônico;
d) que fora concluída a primeira fase de desenvolvimento do aplicativo Módulo
Gabinete, no SAPPG, por meio do qual se oportuniza criar modelos com biblioteca
exclusiva da Vara, preparar minuta, criar e editar texto (despachos, decisões e
sentenças), importar e exportar arquivos, alimentar o movimento e o provimento
jurisdicional automaticamente no sistema informatizado, imprimir, registrar
sentença e preparar automaticamente a lauda de publicação, enviando para
disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, agilizando o processo de trabalho
no gabinete do magistrado e na serventia judicial;
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e) que já fora gestionado aos magistrados o cadastramento e a entrega da certificação
digital ICP-Brasil, tendo sido desenvolvido o aplicativo Módulo Gabinete, por
questão de segurança eletrônica, baseado na certificação digital;
f) o constante no procedimento administrativo da Corregedoria-Geral da Justiça sob
n. 200.000.2009.006197-7;

RESOLVE:
Art. 1º. O aplicativo Módulo Gabinete do SAPPG é de uso obrigatório dos
secretários dos juízos, assessores, conciliadores e magistrados, na comarca da capital, a partir de 1º de
junho de 2009, e nas Comarcas do interior, a partir de 3 de agosto de 2009, tanto na elaboração de
despachos, decisões e sentenças quanto na alimentação das informações de movimentação processual,
registro de sentença e remessa da lauda eletrônica para disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico,
além de outras funções que forem disponibilizadas e refiram-se a atos pertinentes aos gabinetes dos
juízos.
Art. 2º. Caberá à Coordenadoria de Informática – COINF local de cada comarca e
fórum proceder à implantação do aplicativo, bem como ao treinamento dos servidores e magistrados, com
o apoio técnico da Divisão de Apoio aos Usuários, que já elaborou o Manual de Implantação e o Manual
de Utilização do Aplicativo, até a data de implantação fixada no artigo anterior.
Art. 3º. Os magistrados que ainda não possuem certificação digital deverão
providenciar a regularização dentro do prazo estabelecido no artigo 1º.
Art. 4º. Este provimento entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor-Geral de Justiça

PROVIMENTO N. 011/2009-CG
Porto Velho, 14 de maio de 2009.
Publicado no DJE n. 092, de
20/05/2009

Dispõe sobre a utilização no Sistema de Automação Processual-SAP do módulo da
Execução Penal nas Unidades Jurisdicionais do Estado.
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade da uniformização dos procedimentos relativos à
execução das penas; a necessidade de adotar medidas para agilizar tais
procedimentos nas Varas de Execuções Penais; a transparência dos acessos às
informações, em todo o Estado; e ainda à preocupação da sociedade e dos órgãos
fiscalizadores, como o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, com relação a população
carcerária e os serviços prestados aos apenados.
RESOLVE:
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Art. 1º. A partir da vigência deste Provimento, deverá ser utilizado na Comarca da
Capital e nas Comarcas do interior, nas Varas que tenham competência em execução da pena, para
apuração do cálculo da pena, o Módulo Cálculo da Execução de Pena, desenvolvido pela Coordenadoria
de Informática - COINF, do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
Parágrafo Único - O referido módulo encontra-se no Sistema de Autuação
Processual - SAPPG, na tela inicial do programa opção (F 6 ) execução penal, somente podendo ser
acessado pelos usuários das Varas referidas no caput, devendo ser comunicada a Coordenadoria de
Informática a matrícula dos servidores que utilizarão o Módulo, para se proceder à autorização necessária.
Art. 2º. Para a utilização do Módulo mencionado, deverão todas as Varas com
competência para a execução da pena cadastrar no programa todos os apenados, cujos processos se
encontram ativos.
Parágrafo Único - O cadastro deverá ser realizado conforme os dados constantes do
processo, dentro de 90 (noventa) dias, informando-se a Corregedoria quanto à sua conclusão.
Art. 3º. Fica aprovado o manual de utilização do Módulo de Execução Penal,
constante do Anexo I, disponível no endereço www.tj.ro.gov.br / treinamento_coinf/treinamento.shtml.
Art. 4º. Comunique-se aos magistrados com a competência de execução de penas
criminais.
Art. 5º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 014/2009-CG
Porto Velho (RO), de 24 de junho de 2009.
Publicado no DJE n. 120, de
02/07/2009

Dispõe sobre o destino dos processos findos em que não tenha havido a destinação
dos depósitos de valores em contas judiciais e determina outras providências.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais previstas nos artigos 23, do Código de
Organização Judiciária do Estado de Rondônia, e 157, incisos XXVIII e XXX, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei Estadual n. 1.917,
de 4 de julho de 2008, que criou a Conta Única do Tribunal de Justiça de Rondônia e
o Contrato firmado com a instituição bancária que recebe os valores depositados em
processos judiciais do Poder Judiciário do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO que a Lei estadual n. 783, de 3 de julho de 1998 e a Resolução
n. 14/98-PR, de 16 de setembro de 1998, que tratam da destruição de autos findos.
CONSIDERANDO o teor do artigo 447, § 5º, das Diretrizes Gerais Judiciais,
publicada por meio do Provimento n. 12/2007-CG, de 29 de outubro de 2007, que
determina o não arquivamento dos autos antes de ser confirmado o levantamento do
valor depositado em conta judicial;
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n.

200.000.2009.005637-0,

RESOLVE:
Art. 1º. Os processos que contenham valores em depósitos judiciais devem ser
conservados em cartório como feitos ativos, não podendo ser incinerados, inutilizados, ou de qualquer
forma destruídos, até o efetivo levantamento dos valores depositados nas contas judiciais, ou outra
destinação legal.
Parágrafo único. Na hipótese de o processo já ter sido destruído, deverá ser
determinada sua imediata restauração pelo magistrado, nos moldes estabelecidos na legislação processual,
reativando-se o processo no sistema informatizado, utilizando-se a mesma numeração, somente efetuando
a mudança de classe para “restauração de autos”, para que seja oportunizado o levantamento da quantia
depositada à parte beneficiária, ou dada outra destinação legal.
Art. 2º. A serventia judicial deverá realizar apuração dos depósitos judiciais cujos
levantamentos não foram realizados, procedendo ao desarquivamento e reativação dos autos que se
encontrarem nesta situação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação deste Provimento,
devendo os autos permanecerem em cartório, dentre os ativos, até a efetiva confirmação da destinação
integral da importância depositada na conta judicial.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, se no processo já houver sido encerrada a
prestação jurisdicional, carecendo tão somente do levantamento do valor vinculado ao depósito judicial,
para que não ocorra desvio estatístico, a serventia judicial deverá proceder ao lançamento do movimento
“processo suspenso ou sobrestado por força maior”.
Art. 3º. Para possibilitar o efetivo controle dos depósitos judiciais, no prazo de 120
(cento e vinte dias), contados da publicação deste Provimento, a serventia judicial deverá inserir no livro
eletrônico de depósitos judiciais todos os valores pendentes de destinação, inclusive aqueles constantes
em livro físico, depositados em conta judicial vinculada ao juízo, preenchendo todos os campos existentes
no referido livro.
Parágrafo único. Caberá à Coordenadoria de Informática, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da publicação deste Provimento, providenciar os ajustes no sistema informatizado e
especialmente no livro eletrônico de depósitos judiciais, para possibilitar: a inserção dos dados dos
depósitos judiciais, no livro eletrônico, com data retroativa; a anotação do levantamento parcial ou
integral do valor depositado; a subtração do valor levantado e a soma dos valores depositados, no
relatório de depósitos judiciais; e a autorização de acesso ao “relatório de depósitos judiciais”, aos
magistrados e escrivães, habilitando referido relatório em campo adequado para sua visualização, dentro
do Sistema de Automação de Processos do Primeiro Grau.
Art. 4º. Este provimento entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 016/2009-CG
Porto Velho (RO), de 17 de julho de 2009.
Dispõe sobre a atualização diária dos depósitos judiciais.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais previstas nos artigos 23, do Código de
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Organização Judiciária do Estado de Rondônia, e 157, incisos XXVIII e XXX, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
CONSIDERANDO o constante nos autos n. 200.000.2009.005637-0, n.
200.000.2009.004434-7 e n. 200.000.2009.005306-0;
CONSIDERANDO o Provimento n. 014/2009-CG, que dispõe sobre o destino dos
processos findos em que não tenha havido a destinação dos depósitos de valores em
contas judiciais e determina outras providências.
RESOLVE:

Art. 1º. Acrescentar o 2º parágrafo ao art. 3º do Provimento n. 14/2009-CG, de
24/06/2009, publicado no DJE n. 120, de 02/07/2009, com a seguinte redação, ficando o atual parágrafo
único renumerado para § 1º:
Art. 3º. (...)
§ 1º. (...)
§ 2º. No ajuste a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser acrescentado comando que possibilite:
a) a atualização diária dos Depósitos Judiciais, bem como o monitoramento dos valores levantados pelos
bancos em cada conta judicial;
b) envio periódico dos saldos de depósitos judiciais ao Conselho Nacional de Justiça; e
c) conhecimento cotidiano do volume de depósitos judiciais à disposição do Poder Judiciário do Estado.

Art. 2º. A nova redação do § 2º entrará em vigor na data da sua publicação, não
alterando os prazos já estipulados pelo provimento publicado em 02 de julho de 2009.
Publique-se e Cumpra-se.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 024/2009-CG
Porto Velho, 29 de setembro de 2009.
Publicado no DJE n. 190, de
14/10/2009

Aprova o novo formulário do relatório estatístico mensal das Turmas Recursais e
estabelece outras providências.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a necessidade de alteração do formulário do relatório estatístico
mensal das Turmas Recursais para facilitar sua compreensão e correção, para fins de
controle estatístico das Unidades e produtividade dos magistrados;
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CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça precisa estabelecer
mecanismos de controle e segurança da atividade jurisdicional;
CONSIDERANDO o que consta no Processo n. 0000009-60.2008.8.22.1111,
instaurado no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça;
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar, conforme Anexo I, o modelo do Relatório Estatístico que deverá
ser utilizado pelas Turmas Recursais do Poder Judiciário do Estado de Rondônia: “Relatório Mensal –
Turma Recursal”, que será implantado no Sistema de Automação Processual do 2ª Grau – SAP2G
Art. 2º. O modelo aprovado estará disponível no SAP2G e deverá ser adotado para a
emissão dos relatórios estatístico a partir do mês de janeiro 2009, devendo as Secretarias das Turmas
Recursais encaminhar os relatórios dos meses de janeiro a julho do corrente ano, no prazo de 30 (trinta)
dias.
§ 1º. Os relatórios estatísticos do período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008
deverão ser elaborados manualmente pelas Secretarias das Turmas Recursais, devendo conter os dados
referentes ao quantitativo total de recursos distribuídos, julgados e dos processos ativo que se encontram
em tramite na Turma Recursal, passados de um mês para outro, bem assim a identificação do juizmembro e encaminhados à Corregedoria Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 2º. Os dados necessário para a elaboração manual do relatório a que se refere o
parágrafo anterior poderão ser extraídos do SAP2G.
Art. 3º. Aplicam-se as normas constantes nas Diretrizes Gerais Judiciais às Turmas
Recursais, principalmente as relacionadas à gravação e desgravação do relatório estatístico, previstas nos
artigos 327 a 329.
Parágrafo Único. Caberá, no prazo de 15 (quinze) dias, à Coordenadoria de
Informática deste Poder implantar a funcionalidade de gravação e desgravação do relatório estatístico da
Turma Recursal, no SAP2G.
Art. 4º. O mandado expedido pela Secretaria da Turma Recursal será distribuído
manualmente, em sistema de rodízio, conforme sua natureza e cotação, nos termos das Diretrizes Gerais
Judiciais, a um dos Oficiais de Justiça lotados no Fórum onde se encontra instalado.
Parágrafo Único. O relatório de produtividade será elaborado manualmente pela
Secretaria e deverá ser assinado pelo Presidente da Turma Recursal e encaminhado à Corregedoria Geral
até o dia 15 (quinze) de cada mês.
Art. 5º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 028 /2009-CG
Porto Velho, 15 de outubro de 2009
Publicado no DJE n. 192, de
16/10/2009

89

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

Dispõe sobre a Revogação do Provimento nº 12/98-CG, para adoção de
procedimento semelhante ao de arrecadação das demais receitas da Justiça
Estadual.
O Desembargador SANSÃO SALDANHA, Corregedor Geral da Justiça do Estado
de Rondônia, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO a facilidade de emissão de Boleto Bancário para recolhimento
de custas processuais através do sítio do Tribunal de Justiça na Internet;
CONSIDERANDO que o recolhimento das custas de preparo de carta precatória
também pode ser processado por meio do Sistema de Emissão de Boletos, tal como
as demais custas processuais;
CONSIDERANDO que a emissão do Boleto Bancário, bem como seu pagamento,
pode ser realizada em qualquer localidade do País, sem prejuízo para os usuários de
outras unidades da Federação;
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 0018921-71.2009,
RESOLVE:
Art. 1º. O valor das custas processuais decorrentes do cumprimento das cartas
precatórias vindas do próprio Estado ou de outra Unidade da Federação deverá ser recolhido por meio do
Boleto Bancário disponível no sítio do Tribunal de Justiça na Internet.
Art. 2º. O preenchimento do Boleto Bancário das custas de preparo da Carta
Precatória é de inteira responsabilidade da parte interessada, e o respectivo pagamento poderá ser
efetuado em qualquer agência da rede bancária nacional, até o seu vencimento.
Art. 3º. Efetuado o recolhimento, a via original do Boleto Bancário pago deverá
sempre ser juntada à carta precatória, comprovando a sua regularidade.
Art. 4º. A Coordenadoria das Receitas do FUJU - COREF deverá adotar os
procedimentos necessários para o encerramento da conta corrente 12.880-12, Agência 0239, Banco 399 –
HSBC, até o dia 30 de setembro de 2009.
Art.5º. Revoga-se o Provimento 12/98-CG, de 30 de julho de 1998.
Art. 6º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 030/2009-CG
Porto Velho, 18 de novembro de 2009.
Publicado no DJE n. 214, de
19/11/2009

Uniformização de Certidão e Contagem de Prazos Processuais
O CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,

90

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

CONSIDERANDO o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 4º da Lei Federal n. 11.419, de
19/12/2006, a Resolução deste Tribunal n. 007/2007-PR e a necessidade de
uniformização das certidões e contagem de prazos processuais, na 1ª Instância,
quanto à publicação no Diário da Justiça Eletrônico-DJE; e
CONSIDERANDO o que consta no Processo n. 0020445-06.2009.8.22.1111,
instaurado no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça.
R E S O L V E:
Art. 1º. As certidões referentes à publicação de atos e decisões judiciais em autos de
processo devem identificar a decisão (sentença, despacho ou ato), indicar o número e data do Diário da
Justiça Eletrônico em que fora disponibilizado, bem assim a data considerada da publicação.
Parágrafo Único. Para efeito da certidão referida acima, e nos termos dos §§ 3º e 4º
do art. 4º da Lei Federal n. 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil
seguinte ao da disponibilização no Diário da Justiça eletrônico. Os prazos processuais terão início no
primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Art. 2º. Fica padronizada a certidão conforme o Anexo-I deste provimento.
Art. 3º. A COINF deverá proceder a inclusão de modelo no sistema, no prazo de 05
(cinco) dias.
Art. 4º. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 031/2009-CG
Porto Velho, 03 de dezembro de 2009.
Publicado no DJE n. 225, de
04/12/2009

Implanta o Sistema Eletrônico de Processo na Vara de Execução Penal da Comarca
da Capital
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso das atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, § 1º e artigo 8º da Lei n. 11.419/06, que
possibilitou a tramitação de processos judiciais por meio eletrônico e ao Poder
Judiciário o desenvolvimento de sistemas de processamento eletrônico das ações
judiciais, em todas as áreas,
CONSIDERANDO a necessidade de implantação de sistema de gestão eletrônica
da execução penal, em atendimento à Meta 5 estabelecida no 2º Encontro Nacional
do Judiciário,
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CONSIDERANDO o estudo e desenvolvimento do Sistema CNJ para as Varas de
Execução Penal, para implantação gradual do processo eletrônico nas unidades
judiciárias com essa competência,
CONSIDERANDO o constante no processo n 0033307-09.2009.8.22.1111,
RESOLVE:

Art. 1º. Implantar o Sistema de processo eletrônico na Vara de Execução Penal da
Comarca da Capital a partir do dia 07 de dezembro de 2009.
Art. 2º. As guias de recolhimento de preso (condenado por sentença recorrível ou
irrecorrível) expedidas pelas varas da comarca da capital, com competência criminal, serão enviadas por
meio eletrônico para a Vara de Execução Penal da Comarca da Capital, quando for o caso.
§ 1º. As guias de que tratam o caput estão disponíveis no Sistema CNJ, acessível por
meio de senha fornecido pela Coordenadoria de Informática.
§ 2º. Os escrivães acessarão o Sistema, preencherão a guia de recolhimento por meio
do formulário e importarão os demais dados do processo do cadastro do SAP.
§ 3º. Depois de efetivado o cadastramento da guia, o documento será gerado em
PDF e impresso para permitir a colheita das assinaturas do escrivão e do magistrado, bem como a ciência
do membro do Ministério Público.
§ 4º. Cumprido o contido no § 3º, os escrivães procederão a digitalização da guia,
anexando o arquivo contendo as informações e as peças processuais indispensáveis e enviando por meio
eletrônico, diretamente para a Vara de Execução Penal da Comarca da Capital.
Art. 3º. Os juízos criminais da Comarca da Capital deverão emitir as guias de
recolhimento somente por meio eletrônico, a partir do dia 7 do corrente.
Art. 4º. Sempre que possível, os juízos criminais captarão a imagem do rosto do réu,
por meio digital, durante a audiência, salvando-a no SAPPG e no banco de dados, para inserção na guia
de recolhimento.
Art. 5º. Os processos em trâmite na Vara de Execução Penal serão digitalizados de
forma gradual, priorizando-se a digitalização daqueles em que foram emitidas novas guias eletrônicas,
podendo ser estabelecido núcleo de digitalização com servidores cedidos e do quadro, para que a unidade
judiciária se torne integralmente digital em tempo razoável.
Art. 6º. O Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do
Brasil já integram o sistema eletrônico, cabendo à Coordenadoria de Informática o cadastramento dos
usuários, nos termos do art. 2º da Lei n. 11.419/2006. Os demais órgãos e entidades serão cadastrados na
medida em que forem sendo integrados ao sistema.
Art. 7º. As petições dos Defensores Públicos e dos Advogados, bem como as
manifestações dos membros do Ministério Público serão inseridas, por meio digital, diretamente no
Sistema, nos termos do artigo 10 da Lei n. 11.419/2006.
Art. 8º. Eventuais dúvidas na utilização do Sistema eletrônico de processo será
sanada pela Coordenadoria de Informática do Fórum Criminal e por meio do Manual do Usuário
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disponibilizado pela Divisão de Apoio ao Usuário (DIAPU). Persistindo a dúvida, o usuário entrará em
contato com o DIAPU por meio do e-mail diapu@tj.ro.gov.br e do telefone (69) 3217-1005, para
as devidas orientações na utilização dos Sistemas.
Art. 9º. Comunique-se ao Conselho Nacional de Justiça; oficie-se à Ordem dos
Advogados do Brasil, seccional de Rondônia; as Procuradorias Gerais da Justiça e do Estado; à
Defensoria Pública e à Secretaria de Estado da Justiça, para ciência quanto à implantação e necessária
utilização do Sistema.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor-Geral

PROVIMENTO N. 033/2009-CG
Porto Velho, 11 de dezembro de 2009
Publicado no DJE n. 230, de
14/12/2009

Dispõe sobre a alteração do artigo 5º do Provimento n. 009/2001-CG, de
06/12/2001,
O Desembargador SANSÃO SALDANHA, Corregedor Geral da Justiça do Estado
de Rondônia, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n. 918, de 20 de setembro de 2000,
com as modificações dadas pela Lei n. 984, de 18 de junho de 2001, pela Lei n.
1.454, de 02 de fevereiro de 2005, e pela Lei n. 2.013, de 05 de janeiro de 2009;
CONSIDERANDO ainda que o art. 8º da Lei n. 918/2000 confere à Corregedoria
Geral da Justiça a atribuição de regulamentar a aquisição, distribuição e controle dos
Selos de Fiscalização, pedidos de ressarcimentos dos atos gratuitos praticados e da
prestação de contas a eles relativa;
CONSIDERANDO o constante no Processo n. 0034302-22.2009,
RESOLVE:
Art. 1º – Alterar o artigo 5º do Provimento n. 009/2001-CG, de 06/12/2001, que
passará a viger com a seguinte redação:
Art. 5º O ressarcimento aos oficiais pela gratuidade dos serviços mencionados no
artigo anterior será custeado pela arrecadação com o Selo de Fiscalização.
§ 1º - Serão ressarcidos, de acordo com os valores da tabela de custas (Registro Civil
– Tabela V), os seguintes atos:
I – certidão de nascimento (item IV);
II – certidão de óbito (item IV);
III – processo e habilitação de casamento (item I, a);
IV – celebração de casamento (item III, a);
V – Averbações e registros em geral decorrentes de Ordem Judicial e demais atos,
no âmbito do Registro Civil, praticados em favor dos reconhecidamente pobres (item VII).
§ 2º - Em se tratando de casamento comunitário, o ressarcimento será pela metade
do valor previsto na Tabela de Custas (Registro Civil – Tabela V, item III, a).
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§ 3º - Para os atos gratuitos que utilizarem selos isentos, haverá o ressarcimento do
custo de aquisição do selo.
§ 4º - Do valor da arrecadação mencionada no caput deste artigo, 10% (dez por
cento) serão destinados ao FUJU para compensação dos custos de gestão do Selo de Fiscalização das
Serventias.
Art. 2º - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 034/2009-CG
Porto Velho, 16 de dezembro de 2009.
Publicado no DJE n. 233, de
17/12/2009

Estabelece procedimentos para constituição, averbação e instituição de condomínio
urbanístico já consolidado.

O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que um dos objetivos das regras legais regulamentadoras do
solo urbano sempre visou à proteção jurídica dos adquirentes de imóveis,
especialmente quando integrantes de loteamentos ou parcelamentos assemelhados;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, ao consagrar o Direito de Propriedade, não
estabeleceu limitações outras, assegurando ao cidadão, além do acesso e da posse, a
decorrente e imprescindível titulação, porque só com a implementação deste
requisito torna-se possível seu pleno exercício;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257, de 10 de julho de
2001) estabelece, em seu artigo 2º, inciso I, que a política urbana tem, entre suas
diretrizes básicas, o direito do cidadão à terra urbana e à moradia, para as presentes e
futuras gerações, no intuito de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade urbana;
CONSIDERANDO que eventual anomalia no registro pode ser alvo de ação
própria objetivando a anulação em processo contencioso (artigo 216 da Lei n. 6.015,
de 31 de dezembro de 1973 – Lei dos Registros Públicos);
CONSIDERANDO que o artigo 53 da Lei n. 9.785, de 29 de janeiro de 1999,
expressou ser do interesse público o parcelamento do solo, bem como sua
regularização, vedando exigências outras que não a documentação mínima
necessária ao registro;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 8º, alíneas “a”, “c” e “d”, da Lei n.
4.591/64, que regula o condomínio horizontal de casas;
CONSIDERANDO que o artigo 3º, do Decreto-lei n. 271, de 28 de fevereiro de
1967, estabeleceu equiparação do loteador ao incorporador, dos compradores de
lotes aos condôminos e as obras de infraestrutura à construção das edificações,
possibilitando a criação de unidades autônomas constituídas por lotes, destinadas à
edificação;
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CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos de averbação
e instituição de condomínio urbanístico, cujo Projeto de Lei sob n. 20/2007 se
encontra em trâmite no Congresso Nacional;
CONSIDERANDO o constante nos Autos n. 0040738-94.2009.8.22.1111,

RESOLVE:
Art. 1º – A averbação e instituição de condomínio urbanístico, em imóveis urbanos
ou urbanizados, constituídos por loteamento, desmembramento ou imóvel em comunhão, aprovado e já
consolidado pelas autoridades ambientais e municipais competentes, obedecerá ao disposto neste
Provimento.
§ 1º – Considera-se condomínio urbanístico, para os fins deste Provimento, a divisão
de imóvel em unidades autônomas destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas
de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de
logradouros públicos internamente ao perímetro do condomínio.
§ 2º - Considera-se situação consolidada aquela em que o prazo de ocupação da área,
a natureza das edificações existentes, a localização das vias de circulação ou comunicação, os
equipamentos comuns, dentre outras situações peculiares, indique sua irreversibilidade.
§ 3º - Ficam excluídos desse Provimento as áreas de preservação permanente e legal,
bem como unidades de conservação de proteção integral, e outros casos previstos em lei.
§ 4º - As áreas de risco, para a constituição do condomínio urbanístico, ficam
condicionadas à satisfação das exigências previstas no parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 6.766/79,
pelos interessados às autoridades competentes.
§ 5º As regras de que trata o caput só se aplicam às situações ali mencionadas já
consolidadas na data da publicação deste Provimento.
Art. 2º – Em imóveis situados nos perímetros urbanos, assim como nos locais
urbanizados, ainda que situados na zona rural, em cujos assentos conste estado de comunhão, mas que, na
realidade, se apresentam individualizados e em situação jurídica consolidada, nos termos do artigo 1º, §
2º, deste Provimento, o Juiz Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais poderá autorizar ou
determinar a averbação da identificação de uma ou de cada uma das frações, observado o seguinte:
I – prévia anuência dos confrontantes da fração do imóvel que se quer localizar,
expressa em instrumento público ou particular, neste último caso com as assinaturas reconhecidas por
autenticidade, entendidos como confrontantes aqueles previstos no § 10º do artigo 213 da Lei nº 6.015/73.
II - a identificação da fração de acordo com o disposto nos artigos 176, inciso II, n.
3, letra “b”, e 225 da Lei n. 6.015/73, por meio de certidão atualizada, nos últimos 30 (trinta) dias,
expedida pelo Poder Público Municipal.
Art. 3º – Procedida a averbação regulada pelo artigo 2º deste Provimento, o Oficial
do Registro de Imóveis abrirá matrícula própria, se o imóvel ainda não a tiver, bem como de eventual área
pública prevista no projeto.
Art. 4º – No que não conflita com este Provimento, deverá ser cumprido o que
estabelece a Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, para a instituição do condomínio urbanístico,
registro de convenção do condomínio, abertura de matrícula própria e demais procedimentos
condominiais.
Art. 5º - O pedido de regularização do lote individualizado, de quarteirão ou da
totalidade da área, será apresentado perante o Ofício do Registro Imobiliário da situação do imóvel, onde
será protocolado e autuado, verificada sua regularidade em atenção aos princípios registrais.
§ 1º - Estando em ordem, o pedido será remetido ao Juiz Corregedor Permanente dos
Cartórios Extrajudiciais, para decisão, que somente será prolatada após manifestação do Órgão do
Ministério Público.
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§ 2º - Havendo exigência a ser satisfeita, o Oficial a apontará por escrito. Não se
conformando o apresentante, requererá que o Oficial remeta a documentação ao Juiz Corregedor
Permanente competente para a apreciação conjunta da exigência e do pedido de regularização.
§ 3º - O Juiz Corregedor Permanente poderá suspender o julgamento e determinar a
publicação de edital para conhecimento de terceiros, às expensas do interessado.
§ 4º - O procedimento será regido pelas normas que regulam a jurisdição voluntária,
aplicando-se, no que couber, a Lei n. 6.015/73, atendendo-se aos critérios de conveniência e/ou
oportunidade.
§ 5º - Transitada em julgado a sentença, traslado dos autos do processo serão
remetidos ao Ofício do Registro de Imóveis para cumprimento das determinações judiciais e
arquivamento, às expensas do interessado.
Art. 6º – A averbação e a consequente matrícula poderão ser canceladas em
processo contencioso, por iniciativa de terceiro prejudicado ou do Ministério Público, nos casos previstos
em lei, em especial nas hipóteses do artigo 216 da Lei n. 6.015/73.
Parágrafo Único - Se o Juiz Corregedor Permanente constatar que a abertura de
matrícula ou algum ato por ele autorizado nos termos deste Provimento sejam nulos ou anuláveis,
determinará, fundamentadamente e de ofício, o respectivo cancelamento, ou encaminhará elementos ao
Órgão do Ministério Público para as providências cabíveis.
Art. 7º - Havendo impugnação ao pedido de regularização e registro em qualquer
fase do procedimento, deverá a Autoridade Judiciária remeter os interessados para as vias ordinárias.
Parágrafo único - Entendendo o Juiz de Direito que a impugnação é manifestamente
inadmissível ou improcedente, poderá rejeitá-la de plano, julgando imediatamente o pedido inicial.
Art. 8º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 035/2009-CG
Porto Velho, 16 de dezembro de 2009
Publicado no DJE n. 233, de
17/12/2009

Dispõe sobre a alteração dos artigos 1º e 4º do Provimento nº 09/2001-CG, que
tratam das características dos Selos de Fiscalização, da implantação de selos
individualizados, da numeração autônoma e própria dos selos e do estoque mínimo
mensal.
O Desembargador SANSÃO SALDANHA, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n. 918/2000, de 20 de setembro de
2000;
CONSIDERANDO a solicitação constante nos autos do processo n. 3877114.2009.8.221111;
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CONSIDERANDO as alterações das características dos selos de fiscalização e da
empresa fornecedora;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a publicidade, autenticidade,
segurança e eficácia dos atos praticados pelos serviços extrajudiciais;
RESOLVE:
Art. 1º O parágrafo único passará a ter a seguinte redação, renumerando-o para §1º,
e acrescentando os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 1º do Provimento n. 009/2001-CG, de 6 de dezembro de 2001:
“Art. 1º (...)
§ 1º. Os Selos terão numeração autônoma e própria sendo autoadesivos, com código
alfanumérico, fundo numismático, geométrico duplex e anticopiativo, dotado de imagem latente, com
impressão em talho doce, imagem em tinta invisível reativa á luz ultravioleta, tarja superior com tinta
anti-scanner.(NR)
§ 2º. O código alfanumérico será composto por letra e número (LN), que identifica a
serventia, seguido de 2 (duas) letras (LL) e 4 (quatro) números (NNNN) sequenciais, formando a seguinte
composição: (LNLLNNNN). (AC)
§ 3º. Os selos de fiscalização serão confeccionados em 5 (cinco) tipos diferentes de
cores, distinguindo-se uns dos outros pela cor do fundo de cada tipo e pela identificação do ato a que se
destina, ficando reservada a cor azul para autenticação, a verde para reconhecimento de firma, a rosa para
certidão, a vermelha para atos isentos, e a laranja para os demais atos notariais e registrais. (AC)
§ 4º. Cada serventia terá um único código de identificação alfanumérico, para fins de
controle, independentemente do número de serviços vinculados ou anexados. (AC)”
Art. 2º Alterar o § 8º e acrescentar os §§ 11º, 12º e 13º ao art. 4º do Provimento nº
09/2001-CG, de 6 de dezembro de 2001:
“ Art. 4º. (...)
§ 8º. Ocorrendo desvio, furto ou inutilização dos Selos de Fiscalização ou tornandose estes impróprios para o uso, o titular da serventia fará publicar o fato em jornal de grande circulação,
informando o motivo, a quantidade e numeração, e comunicará imediatamente à Corregedoria Geral da
Justiça, encaminhando o comprovante de publicação e os respectivos selos cancelados, nos casos em que
for possível. (NR)
(...)
§ 11º. As serventias extrajudiciais deverão manter controle dos selos de fiscalização,
contendo informações sobre a utilização diária de cada tipo de selo, para fins de manutenção de estoque
mínimo mensal. (AC)
§ 12º. As aquisições emergenciais, destinadas à complementação do estoque mensal
de selos, deverão ser justificadas à Corregedoria-Geral da Justiça, concomitantemente ao
encaminhamento do pedido de fornecimento à empresa fabricante. (AC)
§ 13º. A identificação do selo de fiscalização utilizados na prática do ato também
constará do respectivo ato, sempre que possível, para possibilitar a vinculação do ato ao selo. (AC)”
Art. 3º Os atuais selos de fiscalização poderão ser utilizados até encerramento do
estoque.
Art. 4º Considerando que o contrato com a empresa American BanK Note S.A ABNote, atual fornecedora de selos, termina no dia 31 de dezembro de 2009, e para que os faturamentos
ocorram dentro do prazo contratual, ficam definidas as seguintes datas limites para as últimas aquisição
dos atuais selos de fiscalização, com vista à manutenção do estoque mínimo mensal:
I – Encaminhamento dos pedidos, via fax, à empresa ABNote: 28/12/2009 (segundafeira);
II – Liberação dos pedidos pela Coordenadoria das Receitas do FUJU: 29/12/2009
(terça-feira);
III – Expedição dos pedidos pela empresa ABNote: 30/12/2009 (quarta-feira).
Art. 5º Este Provimento entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas
as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
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DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 036/2009-CG
Porto Velho, 17 de dezembro de 2009.
Publicado no DJE n. 235, de
21/12/2009

Torna indisponível, no módulo de certidão, do sistema de automação de processos a
expedição de certidão completa de antecedentes penais, a pedido do interessado.
CONSIDERANDO a recorrência de casos envolvendo solicitação de certidão
completa de antecedentes penais, para fins de emprego público ou privado;
CONSIDERANDO o direito fundamental à intimidade previsto no art. 5º, inc. X,
da Constituição Federal e a garantia do sigilo dos antecedentes nas hipóteses
mencionadas no art. 76, § 6º, da Lei n. 9.099/95 e art. 202 da Lei de Execução Penal;
CONSIDERANDO a necessidade de se evitar embaraços e até a intervenção do
próprio Poder Judiciário para assegurar e garantir o direito do cidadão exposto
quando da ilegal exigência da certidão completa para fins de emprego público ou
privado;
CONSIDERANDO o constante dos autos n. 0038672-44.2009.8.22.1111,
R E S O L V E:
Art. 1º. O módulo de certidão constante do sistema de automação de processos
deixará de disponibilizar a certidão completa a pedido do interessado.
Art. 2º. Fica suprimido do art. 364, das Diretrizes Gerais Judiciais, o item V e os
seus §§ 5º e 7º.
Art. 3º. Este Provimento entrará em vigor na data da sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 037/2009-CG
Porto Velho, 28 de dezembro de 2009.
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Publicado no DJE n. 240, de
30/12/2010

Altera a escala de substituição automática na comarca de Cacoal
O Desembargador SANSÃO SALDANHA, Corregedor Geral da Justiça do Estado
de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno, em sessão realizada em 14 de
setembro de 2009, que autorizou a instalação da 4ª vara cível da comarca de Cacoal,
oriunda dos autos nº 31-21.2008.8.22.1111 – CGJ;
CONSIDERANDO que, em 15 do corrente, foi instalada a mencionada vara no dia
23/12/2009;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 35, do Código de Organização e Divisão
Judiciária do Estado de Rondônia,

R E S O L V E:
Art. 1º. A TABELA II do art. 468 das Diretrizes Gerais Judiciais passará a ter os
seguintes acréscimos e alterações:
“Art. 468. As substituições por impedimento, suspeições e nos casos de ausência,
férias ou afastamentos dos juízes titulares de varas e juizados no Estado de Rondônia serão efetivadas
automaticamente, conforme as seguintes tabelas:

CACOAL / 1ª VARA CÍVEL

CACOAL / 2ª VARA CÍVEL

CACOAL / 3º VARA CÍVEL

CACOAL / 4ª VARA CÍVEL

CACOAL / 2ª VARA CRIMINAL
CACOAL / JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL

2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
1º VARA CRIMINAL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
2ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL

Art. 2º. Os acréscimos e alterações mencionados no art. 1º entrarão em vigor na data
da publicação, revogando-se as disposições em contrário e incorporando-se o texto às Diretrizes Gerais
Judiciais.
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Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 001/2010-CG
Publicado no DJE n. 022/2010, de 03/02/2010.
Porto Velho, 29 de janeiro de 2010.
Retifica o Provimento n. 037/2010-CG que alterou a escala de substituição
automática na comarca de Cacoal
O Desembargador PAULO KIYOCHI MORI, Corregedor Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o Provimento n. 037/2009-CG relativo à alteração da escala de
substituição automática na comarca da Cacoal;
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno, em sessão realizada em 14 de
setembro de 2009, que autorizou a instalação da 4ª vara cível da comarca de Cacoal,
oriunda dos autos nº 31-21.2008.8.22.1111 – CGJ;
CONSIDERANDO que, em 15 do corrente, foi instalada a mencionada vara no dia
23/12/2009;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 35, do Código de Organização e Divisão
Judiciária do Estado de Rondônia,

R E S O L V E:
Art. 1º. A TABELA II do art. 468 das Diretrizes Gerais Judiciais passará a ter os
seguintes acréscimos e alterações:
Art. 468. As substituições por impedimento, suspeições e nos casos de ausência,
férias ou afastamentos dos juízes titulares de varas e juizados no Estado de Rondônia serão efetivadas
automaticamente, conforme as seguintes tabelas:
TABELA II
COMARCAS DO INTERIOR
3ª e 2ª ENTRÂNCIAS

CACOAL / 1ª VARA CÍVEL

2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
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CACOAL / 3º VARA CÍVEL

CACOAL / 4ª VARA CÍVEL

CACOAL/1[ VARA CRIMINAL

CACOAL / 2ª VARA CRIMINAL
CACOAL / JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL
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3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
4ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
2ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
1º VARA CRIMINAL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CÍVEL

Art. 2º. Os acréscimos e alterações mencionados no art. 1º entrarão em vigor na data
da publicação, revogando-se as disposições em contrário e incorporando-se o texto às Diretrizes Gerais
Judiciais.
Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 003/2010-CG
Publicado no DJE n. 026/2010, de 09/02/2010.
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2010.

Dispõe sobre a escala de substituição automática na comarca de São Francisco do
Guaporé.
O Desembargador PAULO KIYOCHI MORI, Corregedor Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO disposto na Lei Complementar n. 347, de 8 de junho de 2006,
que conferiu nova redação ao art. 110B, do Código de Organização e Divisão
Judiciária do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO a instalação da Vara Única da Comarca de São Francisco do
Guaporé, em 19 de fevereiro de 2010, nos termos da respectiva ata;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 35 do Código de Organização e Divisão
Judiciária do Estado de Rondônia,

R E S O L V E:
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Art. 1º. O art. 468 das Diretrizes Gerais Judiciais, passará a ter os seguintes
acréscimos e alterações:
Art. 468. As substituições por impedimento, suspeições e, nos casos de ausência,
férias ou afastamentos dos juízes titulares de varas e juizados no Estado de Rondônia serão efetivadas
automaticamente, conforme as seguintes tabelas:
TABELA III
COMARCAS DO INTERIOR
1ª ENTRÂNCIA

COSTA MARQUES

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
ALVORADA D’OESTE
COSTA MARQUES
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
ALVORADA D’OESTE
ALVORADA D’OESTE
PRESIDENTE MÉDICI
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Art. 2º. Os acréscimos e alterações mencionados no art. 1º entrarão em vigor na data
da publicação, incorporando-se o texto às Diretrizes Gerais Judiciais.
Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 008/2010-CG
Publicado no DJE n. 113/2010, de 23/06/2010.
Porto Velho, 22 de junho de 2010.

Dispõe sobre o plantão judicial semanal e a substituição automática dos Juizados
Especiais da comarca de Porto Velho.
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 23 do Código de Organização Judiciária do
Estado;
CONSIDERANDO o artigo 157, inciso XXXII, letra “b” e “c”, do Regimento
Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO a Resolução n. 019/2010-PR e a instalação do Juizado Especial
da Fazenda Pública da comarca de Porto Velho no dia 22/6/2010;
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processo

n.

0009560-

RESOLVE:
Art. 1º Alterar, parcialmente, o art. 453 das Diretrizes Gerais Judiciais, no que se
refere ao plantão semanal.

I – CÍVEL
a) 1ª Vara Cível;
b) 2ª Vara Cível;
c) 3ª Vara Cível;
d) 4ª Vara Cível;
e) 5ª Vara Cível;
f) 6ª Vara Cível;
g) 7ª Vara Cível;
h) 8ª Vara Cível;
i) 1ª Vara da Família;
j) 2ª Vara da Família;
k) 3ª Vara da Família;
l) 4ª Vara de Família;
m) 1ª Vara da Fazenda Pública;
n) 2ª Vara da Fazenda Pública;
o) Juizado Especial da Fazenda Pública;
p) 1ª Vara das Execuções Fiscais;
q) 2ª Vara das Execuções Fiscais;
r) 1º Juizado Especial Cível;
s) 2º Juizado Especial Cível;
t) 3º Juizado Especial Cível;
u) 4º Juizado Especial Cível,
v) Juizado da Infância e da Juventude.
II – CRIMINAL
a) 1ª Vara Criminal;
b) 2ª Vara Criminal;
c) 3ª Vara Criminal;
d) 1ª Vara do Júri;
e) 2ª Vara do Júri;
f) Vara de Delitos de Tóxicos;
g) Vara de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar e de
Crimes Contra Criança e Adolescente;
h) Vara das Execuções e Contravenções Penais;
i) Auditoria Militar;
j) 1º Juizado Especial Criminal;

Art. 2º Alterar, parcialmente, a Tabela I do art. 468 da Diretrizes Gerais Judiciais, no
tocante aos Juizados Especiais, conforme tabela abaixo:
TABELA I - COMARCA DACAPITAL - TERCEIRA ENTRÂNCIA
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 22 de junho de 2010.

Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 011/2010-CG
Publicado no DJE n. 139/2010, de 02/08/2010.
Porto Velho, 30 de julho de 2010.
Dispõe sobre o plantão judiciário.
O Desembargador PAULO KIYOCHI MORI, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei Complementar n. 94/93, que
institui o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 029/2010-PR publicada no DJE n.
135/2010 de 27 de julho de 2010;
CONSIDERANDO o disposto no art. 157, inc. XXXII, “b”, das Diretrizes Gerais
Judiciais, que atribui à Corregedoria-Geral organizar a escala de plantão judiciário;

R E S O L V E:
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Art. 1º. Alterar a redação dos arts. 449 e 452 constantes da Seção I – Do Plantão
Judiciário, do Capítulo XV – Do Plantão Judiciário e das Substituições Automáticas, das Diretrizes
Gerais Judiciais, baixada pelo Provimento n. 12/2007, passando a vigorar nos seguintes termos:
“Art. 449. O plantão judiciário compreende o plantão semanal, o plantão diário e o
plantão do júri.
§ 1º Plantão semanal é aquele realizado por juízes, escrivães e oficiais de justiça em
dias e horários em que não houver expediente forense (sábados, domingos e feriados) e, nos dias úteis, no
período compreendido entre 14h e 7h do dia seguinte. (NR)
§ 2º Plantão diário é aquele realizado por oficiais de justiça durante o expediente
forense, destinando-se ao cumprimento de medidas urgentes, a critério dos juízes de direito, liminares e à
realização de hastas públicas.
§ 3º Plantão do júri é aquele realizado por oficiais de justiça durante a realização das
sessões de julgamento do Tribunal do Júri.
[...]
Art. 452. O plantão semanal estender-se-á de segunda a segunda, a partir das 14h, e
deve ser repassado ao plantonista seguinte mesmo quando o seu encerramento ocorrer em feriado ou dia
em que, por qualquer motivo, não haja expediente forense. O encerramento do plantão semanal ocorrerá
sempre na segunda-feira às 7 horas da manhã. (NR)
Art. 2º. Os acréscimos e alterações mencionados no art. 1º entrarão em vigor na data
da publicação, incorporando-se o texto às Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 3º. Revogam-se os dispositivos em contrário.
Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 016/2010-CG
Publicado no DJE n. 239/2010, de 30/12/2010.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o teor do art. 20 da Lei 301, de 20 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o processo de cobrança das custas
judiciais, tornando-o mais simples, célere e econômico;
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CONSIDERANDO as inovações tecnológicas do processo de envio de informações
para inscrição de créditos em dívida ativa;
CONSIDERANDO a decisão constante no Processo Administrativo nº 7577466.2010.8.22.1111,
R E S O L V E:
Art. 1º. O artigo 285 das Diretrizes Gerais Judiciais do 1º Grau passa a ter o
acréscimo dos seguintes parágrafos:
“Art. 285(...)
§ 1º. Esgotado o prazo legal estabelecido para o recolhimento das custas e das
despesas processuais, incidirão sobre os valores atualização monetária e juros de mora.
§ 2º. Será utilizado como fator de atualização monetária o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC, conforme Tabela de Fatores de Atualização Monetária, publicada
mensalmente pela Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento 013/98-CG). O cálculo da atualização
monetária consistirá na multiplicação do fator correspondente ao mês de vencimento da obrigação pelo
valor nominal do débito.
§ 3º. Será utilizado como juros de mora o percentual de 1% (um por cento) ao mês,
ou fração, não capitalizáveis:
I – entende-se por fração qualquer período de tempo inferior a um mês, ainda que
igual a 1 (um) dia. Nesses casos, os juros serão proporcionais ao número de dias do mês não
completado, considerando-se duas casas decimais;
II – o prazo de mês expira no dia de igual número do dia do vencimento, ou no
imediato, se faltar exata correspondência.”
Art. 2º. O artigo 291 das Diretrizes Gerais Judiciais do 1º Grau passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 291. Os processos findos não poderão ser arquivados sem que o escrivão
certifique nos autos estarem integralmente pagas as despesas forenses ou sem que faça extrair Certidão
de Débito em que sejam especificadas essas parcelas para fins de encaminhamento para inscrição do
débito em dívida ativa.
§ 1º Antes da extração da certidão referida no caput, o escrivão providenciará a
intimação do responsável, por meio do Diário da Justiça, para o pagamento do débito no prazo de 5
(cinco) dias.
§ 2º Não tendo sido atendida a intimação, o valor devido será encaminhado
eletronicamente à Fazenda Pública para inscrição em dívida ativa, com os acréscimos de atualização
monetária e juros de mora.
§ 3º A Coordenadoria da Receitas do FUJU poderá cobrar administrativamente os
valores encaminhados para inscrição em dívida ativa, antes da propositura da ação judicial de execução
fiscal pela Procuradoria-Geral do Estado.
§ 4º Revogado.”
Art. 3º. O artigo 447 das Diretrizes Gerais Judiciais do 1º Grau passa a ter o
acréscimo dos seguintes parágrafos:
“Art. 447 (...)
(...)
§ 6º. É vedada a destinação de saldos de depósitos judiciais a qualquer pessoa ou
entidade estranha ao processo, mesmo que o beneficiário ou seu advogado não tenham sido localizados.

106

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

§ 7º. Os saldos de depósitos judiciais, que não puderam ser entregues à parte
beneficiária, e os saldos residuais, que sejam inferiores aos custos de localização dos interessados,
deverão ser transferidos para uma conta judicial centralizadora, a ser administrada pelo Tribunal de
Justiça, até que seja dada a destinação devida aos respectivos valores.
§ 8º. As quantias transferidas para a conta judicial centralizadora, na forma do
parágrafo anterior, se eventualmente reclamadas após sua aplicação e havendo determinação judicial
para o seu pagamento à parte interessada, serão resgatadas com a devida atualização monetária.”
Art. 4º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 29 de dezembro de 2010.

Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 009/2011-CG
Publicado no DJE n. 142/2011, de 03/08/2011.

Dispõe sobre o plantão semanal e a escala de substituição automática na comarca
da Capital.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a instalação do 2º Juizado da Infância e Juventude da comarca
de Porto Velho e da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas –
VEPEMA, bem como a mudança de competência e renomeação do nome da a Vara
de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar e de Crimes
contra Crianças e Adolescentes para Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra Mulher;

R E S O L V E:
Art. 1º. Revogar o Provimento n. 004/2011-CG, de 28 de março de 2011, publicado
no DJE n. 057, de 30 de março de 2011.
Art. 2º. Inserir as alterações e acréscimos nos itens I e II do art. 453 e a TABELA I
do art. 468 da Diretrizes Gerais Judiciais, que passarão a ter as seguintes redações:
“Art. 453. Na comarca da Capital, o plantão semanal será dividido em duas áreas –
cível e criminal – cuja escala será elaborada, respectivamente, pelo Diretor do Fórum Cível e pelo Diretor
do Fórum Criminal, observando-se o seguinte agrupamento:”
I – CÍVEL
a) 1ª Vara Cível;
b) 2ª Vara Cível;
c) 3ª Vara Cível;
d) 4ª Vara Cível;
e) 5ª Vara Cível;
f) 6ª Vara Cível;
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g) 7ª Vara Cível;
h) 8ª Vara Cível;
i) 1ª Vara da Família;
j) 2ª Vara da Família;
k) 3ª Vara da Família;
l) 4ª Vara de Família;
m) 1ª Vara da Fazenda Pública;
n) 2ª Vara da Fazenda Pública;
o) Juizado Especial da Fazenda Pública; (alterado pelo Provimento n. 008/2010)
p) 1ª Vara das Execuções Fiscais;
q) 2ª Vara das Execuções Fiscais;
r) 1º Juizado Especial Cível;
s) 2º Juizado Especial Cível;
t) 3º Juizado Especial Cível;
u) 4º Juizado Especial Cível,
v) 1º Juizado da Infância e da Juventude;
II – CRIMINAL
a) 1ª Vara Criminal;
b) 2ª Vara Criminal;
c) 3ª Vara Criminal;
d) 1ª Vara do Júri;
e) 2ª Vara do Júri;
f) Vara de Delitos de Tóxicos;
g) Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA
h) Vara das Execuções e Contravenções Penais;
i) Auditoria Militar;
j) 1º Juizado Especial Criminal;
k) Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
l) 2º Juizado da Infância e da Juventude.
“Art. 468. As substituições por impedimento, suspeições e nos casos de ausência,
férias ou afastamentos dos juízes titulares de varas e juizados no Estado de Rondônia serão efetivadas,
automaticamente, conforme as seguintes tabelas:”

TABELA I
COMARCA DA CAPITAL
2º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE
1º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA MULHER
1ª VARA DE FAMÍLIA

JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA MULHER
2º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
1º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE
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2ª VARA CRIMINAL

1º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA MULHER

2º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE
2ª VARA DO JÚRI

2ª VARA DE FAMÍLIA
1ª VARA DE FAMÍLIA

3ª VARA DE FAMÍLIA
4ª VARA DE FAMÍLIA

3ª VARA DE FAMÍLIA
2ª VARA DE FAMÍLIA

4ª VARA DE FAMÍLIA
1º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE

4ª VARA DE FAMÍLIA
3ª VARA DE FAMÍLIA

1ª VARA DE FAMÍLIA
2º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE

1ª VARA DE FAMÍLIA
4ª VARA DE FAMÍLIA

2ª VARA DE FAMÍLIA
3ª VARA DE FAMÍLIA

2ª VARA CRIMINAL
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3ª VARA CRIMINAL
VARA DA AUDITORIA MILITAR

3ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL

VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E
MEDIDAS ALTERNATIVAS - VEPEMA
1ª VARA CRIMINAL

VARA DA AUDITORIA MILITAR
3ª VARA CRIMINAL

2ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL

2ª VARA DO JÚRI
1ª VARA DO JÚRI

VARA DE DELITOS DE TÓXICOS
3ª VARA CRIMINAL

1ª VARA DO JÚRI
2ª VARA DO JÚRI

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
VARA DE DELITOS DE TÓXICOS

1ª VARA CRIMINAL
VARA DE DELITOS DE TÓXICOS

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E
MEDIDAS ALTERNATIVAS -VEPEMA

VARA DE DELITOS DE TÓXICOS
VARA DA AUDITORIA MILITAR

2ª VARA DO JURÍ
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1ª VARA DO JÚRI

VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E
MEDIDAS ALTERNATIVAS - VEPEMA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
1ª VARA DO JÚRI
2ª VARA DO JÚRI

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS - VEPEMA

VARA DA AUDITORIA MILITAR
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA MULHER

Ficam mantidas as disposições que não colidem com este provimento, passando a
vigorar a partir da data de instalação.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

(ª) Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 012/2011-CG
Publicado no DJE n. 192/2011, de 17/10/2011.

Dispõe sobre alterações das Diretrizes Gerais Judiciais quanto ao depósito e
guarda de armas e objetos.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Resolução n. 134/2011, do Conselho Nacional de Justiça, bem
como o processo administrativo n. 38296-87.2011.
R E S O L V E:
Art. 1º. Dar nova redação à Seção VI do Capítulo VI das Diretrizes Gerais Judiciais,
que dispõe sobre o depósito e a guarda de armas e objetos, nos seguintes termos:
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Art. 196. Os objetos apreendidos que acompanham os inquéritos policiais ou
denúncias devem ser etiquetados, com menção do número do processo e do nome das partes envolvidas,
organizando-se o respectivo depósito através do livro próprio, em que serão lançados os dados
correspondentes. (NR)
Parágrafo Único. Os escrivães somente receberão os objetos apreendidos que
estejam devidamente relacionados pela autoridade que as encaminhar (NR)
Art. 197. As armas de fogo e munições apreendidas nos autos submetidos ao Poder
Judiciário, após a elaboração de laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e eventual
notificação de proprietário de boa-fé para manisfestar interesse na restituição, deverão ser encaminhadas
ao Comando do Exército para destruição ou doação, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003. (NR)
§1º O magistrado somente poderá requisitar a guarda da arma ou munição aprendida
mediante decisão fundamentada que justifique a medida como indispensável ao esclarecimento dos fatos
apurados no processo judicial. (AC)
§2º Caso a arma ou as munições apreendidas sejam de propriedade das Forças
Armadas, Polícia Civil ou Militar serão restituídas à corporação após a elaboração do respectivo laudo
pericial e intimação das partes, ressalvada a hipótese do parágrafo anterior. (AC)
Art. 197-A. As armas de fogo e munições que já se encontram depositadas em juízo,
como objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou arquivados, deverão, no prazo
estipulado pelo art. 5º da Resolução n.134/2011, do CNJ, ser encaminhadas ao comando do Exército,
salvo na hipótese do artigo 197, §1º destas Diretrizes. (AC)
Parágrafo único. As armas de fogo e munições que, atualmente, se encontram
depositadas em inobservância ao art. 197 das Diretrizes Gerais Judiciais deverão ser, imediatamente,
encaminhadas ao Comando do Exército, na forma do art. 25 da Lei n. 10.826/2003. A mesma destinação
deverá ser dada às armas e munições depositadas que estão desvinculadas de processos judiciais. (AC)
Art. 197-B. Fica expressamente vedado: (AC)
I - Qualquer tipo de depósito, em mãos alheias, durante o processo ou inquérito, de
armas de fogo e munições apreendidas. (AC)
II - O recebimento, pelo Poder Judiciário, de arma de fogo ou munições que não
tenham vínculo a boletim de ocorrência, inquérito ou processo. (AC)
III – O arquivamento ou baixa definitiva de autos que contenham armas ou
munições apreendidas sem qualquer das destinações previstas pelo artigo 197 das Diretrizes. (AC)
Art. 198. Fora dos casos previstos nos artigos 197 e 198 destas Diretrizes,
observados os requisitos do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos serão, por determinação do
juiz de direito, vendidos em leilão, incinerados ou inutilizados por outro meio, de tudo lavrando-se termo
pormenorizado.(NR)
Art. 200. Ressalvados os casos legais, mormente de interesse processual, é
expressamente proibida a entrega de objetos apreendidos em feitos criminais, a quem quer que seja, ainda
que a título de depósito. (NR)
Art. 201. Sempre que houver, por qualquer motivo, a transferência de processos para
outros juízos, as armas e objetos justificadamente apreendidos deverão acompanhar os respectivos autos.
(NR)
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Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 14 de outubro de 2011.

(ª) Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 013/2011-CG
Publicado no DJE n. 196/2011, de 21/10/2011.

Dispõe sobre alterações das Diretrizes Gerais Judiciais quanto à autorização, por
escrito, para a retirada de autos por procurador constituído pelas Fazendas
Públicas Federal, Estadual e Municipal.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO os autos n. 00037811-87.2011.8.22.1111;

R E S O L V E:
Art. 1º. Acrescentar e dar nova redação à Seção XII, do Capítulo II, arts. 93 e 95 das
Diretrizes Gerais Judiciais, que dispõe sobre as cargas, descargas de autos e desentranhamento de
documentos, nos seguintes termos:
Art. 93. (...)
§ 1º. Os Procuradores das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal poderão
autorizar, por escrito, servidores dos respectivos órgãos para a retirada de autos. (NR)
§ 2º. A autorização a que se refere o parágrafo anterior deve emanar do Chefe da
Unidade da Procuradoria respectiva, devendo conter os números dos processos a serem retirados do
cartório. (NR)
Art. 95. Caso haja dúvida quanto à identificação do procurador constituído, do
servidor autorizado ou do estagiário, deverá o servidor do cartório solicitar a exibição da identidade
profissional.(AC)
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 19 de outubro de 2011.
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Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 017/2011-CG
Publicado no DJE n. 225/2011, de 07/12/2011.
Dispõe sobre alterações das Diretrizes Gerais Judiciais quanto à Central Eletrônica
de Mandados – CEM.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o Provimento Conjunto n. 001/2011-PR-CG e a Resolução n.
18/2011-PR;
CONSIDERANDO a superação da fase de implantação do projeto piloto e
Provimento Conjunto n. 003/2011, que revoga o Provimento Conjunto n. 001/2011PR-CG;
CONSIDERANDO o processo n. 0000068-48.2008.8.22.1111, que trata da
implantação da Central Eletrônica de Mandados – CEM;

R E S O L V E:
Art. 1º. Dar nova redação aos artigos, parágrafos, incisos e alíneas quanto às
alterações ou nova redação das Diretrizes Gerais Judiciais, descritas abaixo:
“Acrescentar ao art. 15, parágrafo único:
Parágrafo Único. Na comarca da capital, a Central Eletrônica de Mandados – CEM
fica vinculada aos cartórios distribuidores dos Fóruns Cível e Criminal, sob a direção, administração e
fiscalização de seus respectivos juízes diretores, que deverão empreender medidas para o seu regular
funcionamento, inclusive com relação ao cadastramento de novos oficiais, histórico de férias, licenças
e/ou afastamentos e à escala de plantão de oficiais de justiça. (AC)
Acrescentar ao art. 65, parágrafo único:
Paragrafo Único. Em se tratando da CEM, a escrivania deverá, obrigatoriamente,
identificar, no campo específico, que o processo se trata de segredo de justiça, devendo o oficial de
justiça, no cumprimento do mandado, adotar as precauções devidas. (AC)
Acrescentar ao art. 69, parágrafo único:
Parágrafo Único. Tratando-se da CEM, deverá ser anexada ao mandado até a
quantidade de 10 (dez) cópias por contrafé, considerando a quantidade de cópias vezes o número de
pessoas a serem citadas, intimadas ou notificadas. Caso contrário, estas serão retiradas nos cartórios. (AC)

Acrescentar ao art. 73, parágrafo único
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Parágrafo Único. Tratando-se da CEM, deve ser utilizada a opção de
desentranhamento. (AC)
Alterar a redação do § 2º do art. 313:
§ 2º A petição eletrônica deverá ser disponibilizada em formatos odt (BrOffice) e pdf
(portable document format), devendo o advogado comprovar o seu envio e, ainda , apresentar ao juízo
para o qual foi distribuída a respectiva contrafé. (NR)
Acrescentar a redação do art. 321, parágrafo único.
Parágrafo Único. O Advogado deverá disponibilizar a petição Inicial por meio
eletrônico, além das contrafés, ou disponibilizá-la por e-mail e prova de envio. (AC)
Acrescentar o art. 382-A e §§ 1º e 2º:
Art. 382-A. Caberá ao contador fiscalizar e conferir o valor da produtividade, bem
como elaborar e assinar, mensalmente, o relatório discriminado de produtividade, submetendo-se ao
exame prévio e à assinatura do juízo respectivo. (AC)
§ 1º. Nos casos de plantão semanal, o cadastramento, bem como a anexação da
certidão do oficial de justiça constantes dos mandados é de responsabilidade do diretor da unidade
judiciária, onde foi distribuído o processo ao qual o mandado foi vinculado. (AC)
§ 2º. O contador e o diretor do departamento respondem administrativa, civil e
penalmente pelas informações prestadas nos relatórios de produtividade, independentemente da delegação
dessa atribuição a outro servidor. (AC)
Alterar o art. 385:
§ 6º - Somente em casos excepcionais, em decisão fundamentada, poderá o juiz
autorizar a dilação do prazo do mandado, visando seu integral cumprimento. A decisão deverá ser juntada
ao mandado para fins de pagamento da produtividade e, tratando-se do sistema CEM, deverá ser anexada
no momento da certidão. (AL)
Acrescentar o § 6º ao art. 386:
§ 6º A produtividade só poderá ser desgravada, com autorização da CorregedoriaGeral da Justiça, até dia 15 do mês em curso, data final da remessa para pagamento, devendo ser corrigida
e enviada ao setor competente, conforme Resolução n. 31/2010-PR e Resolução n. 18/2011-PR, e no
prazo previsto no caput do artigo. (NR)
Alterar a alínea “a” do art. 387 e acrescentar as alíneas “e”, “f” e “g” ao art. 387 e
excluir o parágrafo único:
a) executar, pessoalmente, as ordens dos juízes a que estiver subordinado e exercer
as funções inerentes a seu cargo, sendo-lhe vedada a realização de diligências por telefone ou mediante a
utilização de prepostos, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa; (NR)
e) somente reter mandado mediante autorização escrita do juiz; (AC)
f) identificar-se em todas as diligências com a apresentação de carteira funcional;
(AC)
g) cumprir mandados com hora certa, expedidos em processos que tramitam em
segredo de justiça, com observância da segunda parte do art. 65 destas DGJ. (AC)
Acrescentar o art. 387-A:
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Art. 387-A. Tratando-se da Central Eletrônica de Mandados, deverá o oficial de
justiça proceder da seguinte forma: (AC)
a) acessar e imprimir, diariamente, os mandados distribuídos, ficando dispensado de
comparecer na Central de Mandados diariamente.
b) gravar a certidão do ato cumprido no campo específico do sistema eletrônico e
gerá-la em pdf e anexar, inclusive nos casos de plantão;
c) digitalizar, por meio de escâner, o mandado com as assinaturas colhidas e anexálo;
d) cotar o valor da produtividade no campo específico do sistema eletrônico;
e) devolver os mandados aos cartórios de origem após o cumprimento da diligência,
no mínimo, uma vez por semana, e, em casos excepcionais, a critério do juiz;
f) anexar os documentos referentes às letras “a” e “b” no sistema CEM.
Nova Redação ao § 1º do art. 390:
§1º todos os mandados físicos devolvidos nos cartórios de origem deverão ser
juntados aos processos dando baixa na carga respectiva, exceto nas unidades judiciárias em que o trâmite
processual é eletrônico, sendo que, neste caso, deverão ser arquivados em pastas próprias nas respectivas
unidades expedidoras; (NR)
Alterar o parágrafo único do art. 392:
§ 1º Tratando-se de férias ou licença-prêmio, o oficial de justiça não receberá
mandados nos 20 (vinte) dias que antecedem seu afastamento, devendo, nesse prazo, cumprir os
mandados recebidos anteriormente, só podendo se afastar sem reter mandado em seu poder, vedada a
baixa para redistribuição. (AL)
§ 2º Os oficiais de justiça deverão informar ao Diretor do Fórum as alterações dos
períodos de férias, quando houver, bem como os afastamentos, a fim de que seja cumprido o art. 15,
parágrafo único. (AC)
Acrescentar o § 4º ao art. 449:
§ 4º Plantão rural é aquele destinado ao cumprimento de diligência rural nos
municípios, distritos ou localidades, onde haja necessidade de se regulamentar diligências.
Acrescentar os §§ 1º e 2º ao art. 451:
§ 1º Nas comarcas em que houver mais de um fórum, a escala se restringirá aos
magistrados e servidores vinculados ao fórum, cabendo aos Diretores de Fórum o entendimento para que
não haja coincidência entre os plantões dos oficiais de justiça. (AC)
§ 2º Na comarca da capital, os Juízes Diretores dos Fóruns Cível e Criminal deverão
solicitar todas as informações que se fizerem necessárias para a elaboração da escala de plantão de
Oficiais de Justiça, de forma a atender todas as espécies de plantões, observando-se o necessário rodízio,
e fazer com que seja publicada com antecedência de seis meses. Nos casos de alteração da escala de
plantão deverão ser realizadas as modificações necessárias nos sistemas (cadastro de plantão e CEM)”.
(AC)
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Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 6 de dezembro de 2011.

(ª) Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 018/2011-CG
Publicado no DJE n. 225/2011, de 07/12/2011.

Dispõe sobre a escala de substituição automática nas 9ª e 10ª Varas Cíveis da
comarca da Capital.
O Desembargador PAULO KIYOCHI MORI, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 141 do Código de Organização e Divisão
Judiciária do Estado, c/c a Resolução n. 10/2003-PR;
CONSIDERANDO a data de instalação das 9ª e 10ª Varas Cíveis da comarca de
Porto Velho, que ocorrerá em 08/12/2011;
CONSIDERANDO o processo n. 015625-70.2011.8.22.1111, a que trata da
instalação das 9ª e 10ª Varas Cíveis da comarca de Porto Velho;

R E S O L V E:

Art. 1º. O item I do art. 453 e a TABELA I do art. 468 passarão a ter os seguintes
acréscimos e alterações:
Art. 453. (…)
I – CÍVEL
1)1ª Vara Cível;
2) 2ª Vara Cível;
3) 3ª Vara Cível;
4) 4ª Vara Cível;
5) 5ª Vara Cível;
6) 6ª Vara Cível;
7) 7ª Vara Cível;
8) 8ª Vara Cível;
9) 9ª Vara Cível; (AC)
10) 10ª Vara Cível; (AC)
11) 1ª Vara da Família;
12) 2ª Vara da Família;
13) 3ª Vara da Família;
14) 4ª Vara de Família;
15) 1ª Vara da Fazenda Pública;
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16) 2ª Vara da Fazenda Pública;
17) 1ª Vara das Execuções Fiscais;
18) 2ª Vara das Execuções Fiscais;
19) 1º Juizado Especial Cível;
20) 2º Juizado Especial Cível;
21) 3º Juizado Especial Cível;
22) 4º Juizado Especial Cível;
23) Juizado da Infância e da Juventude.
II – CRIMINAL
(...)
Art. 468. (...)
TABELA I
COMARCA DA CAPITAL
(...)
9ª Vara Cível

10ª Vara Cível

10ª Vara Cível
1ª Vara Cível
2ª Vara Cível
9ª Vara Cível
3ª Vara Cível
4ª Vara Cível

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 6 de dezembro de 2011.

Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0001/2012-CG
Publicado no DJE n. 021/2012, de 01/02/2012.

Dispõe sobre a alteração do Provimento n. 017/2011-CG referente à Central de
Mandados Eletrônico-CEM.
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei Complementar n. 94/93, que
institui o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO o Provimento n. 017/2011-CG, de 6 de dezembro de 2011,
publicado no DJE n. 225, de 7 de dezembro de 2011;
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R E S O L V E:
Art. 1º. Acrescentar o § 5º ao art. 384 das Diretrizes Gerais Judiciais nos seguintes
termos:
§ 5º Somente em casos excepcionais, em decisão fundamentada, poderá o juiz
autorizar a dilação do prazo do mandado, visando seu integral cumprimento. A decisão deverá ser juntada
no mandado para fins de pagamento da produtividade e, tratando-se do sistema CEM, deverá ser anexada
no momento da certidão.(AL)
Art. 2º. Revogar o art. 385 da Diretrizes Gerais Judiciais.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 31 de janeiro de 2012.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0002/2012-CG
Publicado no DJE n. 021/2012, de 01/02/2012.

Dispõe sobre a alteração do Provimento n. 018/2011-CG referente à substituição
automática.
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei Complementar n. 94/93, que
institui o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO o Provimento n. 018/2011-CG, de 6 de dezembro de 2011,
publicado no DJE n. 225, de 7 de dezembro de 2011;
R E S O L V E:
Art. 1º. Retificar a redação dada ao art. 453 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 453. (…)
I – CÍVEL
1)1ª Vara Cível;
2) 2ª Vara Cível;
3) 3ª Vara Cível;
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4) 4ª Vara Cível;
5) 5ª Vara Cível;
6) 6ª Vara Cível;
7) 7ª Vara Cível;
8) 8ª Vara Cível;
9) 9ª Vara Cível; (AC)
10) 10ª Vara Cível; (AC)
11) 1ª Vara da Família;
12) 2ª Vara da Família;
13) 3ª Vara da Família;
14) 4ª Vara de Família;
15) 1ª Vara da Fazenda Pública;
16) 2ª Vara da Fazenda Pública;
17) 1ª Vara das Execuções Fiscais;
18) 2ª Vara das Execuções Fiscais;
19) 1º Juizado Especial Cível;
20) 2º Juizado Especial Cível;
21) 3º Juizado Especial Cível;
22) 4º Juizado Especial Cível;
23) Juizado Especial da Fazenda Pública
24) 1º Juizado da Infância e da Juventude.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 31 de janeiro de 2012.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedora-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0003/2012-CG
Republicação no DJE n. 062/2012, de 03/04/2012.

Dispõe sobre alterações das Diretrizes Gerais Judiciais quanto aos mandados que
envolvam a Defensoria Pública.
O DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO, CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o Ofício n. 374/2011, da Defensoria Pública do Estado de
Rondônia, bem como pelo protocolo digital n. 0062770-25.2011.8.22.1111.
CONSIDERANDO o art. 89, inc. I, da Lei Complementar n.80/94, que organiza a
Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve
normas gerais para sua organização nos Estados e dá outras providências.
R E S O L V E:
Art. 1º. Acrescentar e dar nova redação à Seção VIII, do Capítulo II, das Diretrizes
Gerais Judiciais de 1º grau, que dispõe sobre os mandados, nos seguintes termos:
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Art. 69. (...)
§ 1º. Tratando-se da CEM, deverá ser anexada ao mandado até a quantidade
de 10 (dez) cópias por contrafé, considerando a quantidade de cópias vezes o
número de pessoas a serem citadas, intimadas ou notificadas. Caso contrário,
estas serão retiradas nos cartórios. (AC)
§ 2º. O mandado judicial deverá conter a informação de que, não tendo condições de
constituir advogado, a parte deverá procurar o defensor público da comarca (AC).
§ 3º. A informação deverá indicar o endereço da Defensoria Pública, que será
ratificada na entrega do mandado, por meio do Oficial de Justiça (AC).
(…)
Art. 71. Não serão expedidos mandados para intimação do representante do
Ministério Público e Defensoria Pública, que serão intimados por meio de vista dos
autos (NR).
Art. 2º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador MIGUEL MONICO NETO
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0004/2012-CG
Publicado no DJE n. 054/2012, de 22/03/2012.

Dispõe sobre a alteração do art. 209. parágrafo único, das Diretrizes Gerais
Judiciais.
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei Complementar n. 94/93, que
institui o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia;

R E S O L V E:
Art. 1º. ALTERAR a redação dada ao parágrafo único do art. 209 da Diretrizes
Gerais Judiciais.
Art. 209. (…)
Parágrafo Único. Após às 14h e até a abertura do expediente forense imediato, as
comunicações serão feitas ao juiz de plantão.

121

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de março de 2012.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0006/2012-CG
Publicado no DJE n. 084/2012, de 09/05/2012.

Dispõe sobre a revogação do Provimento 005/2012-CGJ.
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei Complementar n. 94/93, que
institui o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO o disposto no art. 28, § 5º, da Lei Complementar n. 568, de 29
de março de 2010, que dispõe sobre a Carreira dos Servidores do Poder Judiciário
do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO a vigência do novo salário do Técnico Judiciário a partir de 1º
de abril em curso e a existência de mandados distribuídos em meses anteriores, bem
assim os, ainda, não efetivados ou devolvidos e a elaboração dos relatórios de
produtividade dos oficiais de justiça; e
CONSIDERANDO a mudança da tabela de percentuais do adicional de
produtividade dos oficiais de justiça (Resolução n. 002/2012-PR).

R E S O L V E:
Art. 1º. REVOGAR o Provimento n. 005/2012-CGJ, fazer ALTERAÇÃO no artigo
406, converter o parágrafo único do referido artigo em § 1º e criar o § 2º nos seguintes termos:
Art. 406. O valor da gratificação será averbado no próprio mandado, pelo oficial de
justiça executor da diligência, sob fiscalização da contadoria e homologação do juiz de direito, sob pena
de não pagamento da diligência.
§ 1º. Considerar-se-á a data da distribuição do mandado, para cotação da respectiva
produtividade, calculados sobre o padrão inicial do técnico judiciário, nos termos do caput do artigo 2º da
Resolução n. 031/2010-PR.
§ 2º. Quando, por qualquer motivo, houver mudança na tabela de percentuais do
adicional de produtividade dos oficiais de justiça prevalecerá, também, a data da distribuição para o
critério da cotação da produtividade.
Art. 2º. Este provimento entra em vigor a partir de 10/05/2012.
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Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 8 de maio de 2012.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0007/2012-CG
Publicado no DJE n. 090/2012, de 17/05/2012.
Dispõe sobre alteração das Diretrizes Gerais Judiciais quanto à adoção de medidas
de proteção às vítimas e testemunhas.

O DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça
do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no processo 0062609-15.2011.8.22.1111;

CONSIDERANDO a necessidade do aperfeiçoamento e eficácia da investigação
policial e do processo criminal;

CONSIDERANDO que a legislação determina a adoção de medidas de proteção às
vítimas e testemunhas, especialmente aquelas expostas a grave ameaça ou que
estejam coagidas em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal;

CONSIDERANDO que a legislação restringe a publicidade dos atos processuais
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

RESOLVE:

Art. 1º. Acrescentar e dar nova redação à seção VIII do capítulo II das Diretrizes
Gerais Judiciais, que dispõe sobre os mandados, nos seguintes termos:

Art. 68A. As vítimas ou testemunhas coagidas ou submetidas à grave ameaça, em
assim desejando, não terão quaisquer de seus endereços e dados de qualificação lançados nos termos de
seus depoimentos. Aqueles ficarão anotados em impresso distinto, remetido pela Autoridade Policial ao
Juiz competente, juntamente com os autos do inquérito após edição do relatório.

Art. 68B. Após o cumprimento dos mandados, apenas será juntada aos autos a
correspondente certidão do Oficial de Justiça, sem identificação dos endereços, enquanto o original do
mandado será destruído pelo Escrivão, que certificará o ato.
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Art. 68C. Na capa do feito serão lançadas duas tarjas vermelhas, indicando tratar-se
de processo, em que as vítimas ou testemunhas postularam o sigilo de seus dados e endereços,
consignando-se, ainda, os indicadores da pasta onde estão depositados os dados reservados.

Art. 68D. O acesso à pasta dos dados das vítimas e testemunhas protegidas pelo
sigilo fica garantido ao Ministério Público e ao Defensor constituído ou nomeado nos autos, com controle
de vistas, feito pelo Escrivão do correspondente Ofício de Justiça, declinando data. As pastas terão, no
máximo, duzentas folhas, serão numeradas e, após o encerramento, lacradas e arquivadas.
Art. 2º. Acrescentar a alínea “j” ao art. 127, seção I, do capítulo III, das Diretrizes
Gerais Judiciais, passando a vigorar com o seguinte teor:

Art. 127. Para facilitar a identificação da natureza dos processos, o escrivão
providenciará a aposição de tarjas coloridas no dorso dos autos, com os seguintes significados:

(...)

j) DUAS TARJAS VERMELHAS: processo em que vítimas e testemunhas postulam
sigilos de dados e endereços.

Art. 3º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador MIGUEL MONICO NETO
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0008/2012-CG
Republicado no DJE n. 181/2012, de 28/09/2012.

Dispõe sobre a alteração do art. 384 das Diretrizes Gerais Judiciais.
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei Complementar n. 94/93, que
institui o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO o volume de serviço e a necessidade de adequação dos prazos
para devolução dos mandados;
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R E S O L V E:
Art. 1º. ALTERAR a redação dada ao art. 384 das Diretrizes Gerais Judiciais.
I - Art. 384. (…)
Inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão ser cumpridos
dentro dos novos prazos a seguir estabelecidos:
I – 10 (dez) dias, para diligências envolvendo réu preso;
II – 30 (trinta) dias, nos casos de diligências urbanas;
III – 45 (quarenta e cinco) dias, nos casos de diligências rurais e execuções fiscais.
II – O Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se para os
mandados devolvidos e distribuídos a partir de 21/06/2012.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de junho de 2012.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0009/2012-CG
Publicado no DJE n. 158/2012, de 27/08/2012.

Dispõe sobre a regularidade do envio ao Comando do Exército de armas de fogo e
munições apreendidas nos autos submetidos ao Poder Judiciário do Estado de
Rondônia.
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 134 do Conselho Nacional de
Justiça;
CONSIDERANDO o disposto no Provimento n. 012/2011 desta CorregedoriaGeral da Justiça;
CONSIDERANDO o contido nos autos 0038296-87.2011.8.22.1111;
CONSIDERANDO o teor do despacho de fls. 104-111 dos autos 003829687.2011.8.22.1111;
R E S O L V E:
Art. 1º. ALTERAR o art. 197 das Diretrizes Gerais Judiciais, que passará a vigorar
com a seguinte redação:
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Art. 197. As armas de fogo e munições apreendidas nos autos submetidos ao Poder
Judiciário, após a elaboração de laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e eventual
notificação de proprietário de boa-fé para manisfestar interesse na restituição, deverão ser encaminhadas
ao Comando do Exército para destruição ou doação, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003,
procedimento que deverá ser realizado trimestralmente ou conforme a necessidade da Comarca em razão
do volume de objetos apreendidos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 24 de agosto de 2012.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0010/2012-CG
Publicado no DJE n. 170/2012, de 13/09/2012.

Dispõe sobre a alteração do Provimento n. 018/2011-CG referente à substituição
automática na Capital.
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei Complementar n. 94/93, que
institui o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO o Provimento n. 018/2011-CG, de 6 de dezembro de 2011,
publicado no DJE n. 225, de 7 de dezembro de 2011;

R E S O L V E:
Art. 1º. ALTERAR a redação dada ao art. 468 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 468. (…)

TABELA I
COMARCA DA CAPITAL
(…)
6ª Vara Cível

7ª Vara Cí vel
8ª Vara Cível
9ª Vara Cível

7ª Vara Cível

8ª Vara Cível
9ª Vara Cível
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10ª Vara Cível

8ª Vara Cível

9ª Vara Cí vel
10ª Vara Cível
1ª Vara Cível

9ª Vara Cível

10ª Vara Cível
1ª Vara Cível
2ª Vara Cível

10ª Vara Cível

1ª Vara Cí vel
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 12 de setembro de 2012.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedora-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0013/2012-CG
Publicado no DJE n. 186/2012, de 08/10/2012.

Dispõe sobre a revogação dos artigos 134, 135 e 136, Cap. I Seção II das Diretrizes
Judiciais.

O DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO, Corregedor Geral da
Justiça do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no processo 0034951-79.2012.8.22.1111.
CONSIDERANDO a redação dos artigos 9º e 10, inciso I, do Código Civil de 2002,
que revogou a exigência de registro das sentenças de divórcio e separação,
determinando apenas a averbação do ato no ofício de registro civil onde foi
registrado o casamento,
CONSIDERANDO que vários Tribunais estaduais já se adequaram à aludida
legislação,

RESOLVE:
Art. 1º. Revogar os artigos 134, 135 e 136, todos do Cap. I, Seção II, das Diretrizes
Gerais Judiciais.
Art. 2º. Este Provimento entrará em vigor em 28 de novembro de 2012.
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Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 5 de outubro de 2012.

Desembargador MIGUEL MONICO NETO
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0014/2012-CG
Publicado no DJE n. 223/2012, de 04/12/2012.

Dispõe sobre a alteração do horário do plantão judiciário nas Diretrizes Gerais
Judiciais.
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 021/2012/PR;

R E S O L V E:
Art. 1º. ALTERAR o § 1º do art. 449 das Diretrizes Gerais Judiciais, que passará a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 449. O plantão judiciário compreende o plantão semanal, o plantão diário e o
plantão do júri.
§ 1º Plantão semanal é aquele realizado por juízes, escrivães e oficiais de justiça em
dias e horários em que não houver expediente forense (sábados, domingos e feriados) e, nos dias úteis, no
período compreendido entre 13h e 16 h, bem como das 18h até às 7h do dia seguinte. (NR)
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de novembro de 2012.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0015/2012-CG
Publicado no DJE n. 223/2012, de 04/12/2012.

Dispõe sobre a alteração do horário de recebimento das petições eletrônicas no
âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
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O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n. 11.419 de 19/12/2006;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução 044/2010-PR, de 14 de outubro de
2010;

R E S O L V E:
Art. 1º. ALTERAR o art. 320 e parágrafos das Diretrizes Gerais Judiciais, que
passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 320. O serviço de recebimento da petição eletrônica funcionará vinte e quatro
horas por dia, e, para efeito de protocolo, serão consideradas a data e hora do recebimento na Unidade
Judiciária certificadas pelo Observatório Nacional.
§ 1º. Não serão considerados, para efeito de tempestividade, o horário da conexão do
usuário na internet, o horário do acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nem os
horários consignados nos equipamentos do remetente e da unidade destinatária.
§ 2º. Serão consideradas tempestivas as petições transmitidas até às 24 horas do seu
último dia.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de novembro de 2012.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0016/2012-CG
Publicado no DJE n. 223/2012, de 04/12/2012.

Dispõe sobre a alteração do § 1º do art. 384 das Diretrizes Gerais Judiciais.
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei Complementar n. 94/93, que
institui o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO o volume de serviço e a necessidade de adequação dos prazos
para devolução dos mandados;
CONSIDERANDO o provimento n. 008/2012-CG.
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R E S O L V E:
Art. 1º. ALTERAR a redação dada ao § 1º do art. 384 das Diretrizes Gerais
Judiciais.
Art. 384. (…)
§ 1º Os mandados expedidos visando audiências, leilões ou praças deverão ser
cumpridos e devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias, no caso de diligências urbanas, e de 45 (quarenta e
cinco) dias, no caso de diligências rurais; na hipótese de tais mandados terem sido distribuídos ao oficial
de justiça em prazo inferior, a devolução do mandado deverá ocorrer em 48 (quarenta e oito) horas antes
da audiência ou hasta pública.
Efeitos retroativos ao dia 21/06/2012.

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de novembro de 2012.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0017/2012-CG
Publicado no DJE n. 234/2012, de 19/12/2012.

Dispõe sobre a aprovação das novas tabelas (I a IX) de Custas e Emolumentos dos
Serviços Judiciais e Extrajudiciais do Estado de Rondônia, que vigorará a partir de
01/01/2013.

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com o art. 20 da Lei
Estadual n. 301, de 21 de dezembro de 1990,
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, §1º, do Regimento de Custas do Estado de
Rondônia;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 020/08-PR, de 27 de outubro de
2008, publicada no DJE n. 202, de 29 de outubro de 2008;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 1986, de 24 de novembro de 2008,
publicada no DOE n. 1131, de 24 de novembro de 2008;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Lei n. 2094, de 30 de junho de 2009,
publicada no DOE n. 1276, de 02 de julho de 2009, que dá nova redação ao art. 7º
da Lei n. 301, de 21 de dezembro de 1990, para limitar o valor total das custas
processuais;
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CONSIDERANDO o Provimento n. 010/2011-CG, que majorou o valor do
ressarcimento do registro de nascimento e óbito;
CONSIDERANDO a alteração promovida na Lei n. 918, de 20 de setembro de
2000, pela Lei n. 2.383, de 28 de dezembro de 2010;
CONSIDERANDO a Resolução n. 005/2011-PR, que dispõe sobre a
complementação da renda mínima às serventias extrajudiciais que prestam serviços
no âmbito do registro civil das pessoas naturais;
CONSIDERANDO o constante nos Autos n. 0000077-10.2008.8.22.1111;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar as novas tabelas (I a IX) de Custas e Emolumentos dos Serviços
Judiciais e Extrajudiciais do Estado de Rondônia, reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC em 5,96% (cinco vírgula noventa e seis por cento), correspondente ao índice
acumulado no período de dezembro de 2011 a novembro de 2012.
§ 1º. Reajustar o valor do Selo de Fiscalização (Anexo A) pelo índice acumulado
mencionado no caput.

§ 2º. Reajustar o valor do ressarcimento do registro de nascimento e óbito, constante
na Tabela V, item IV, alíneas “a” e “b”, pelo índice acumulado mencionado no caput.
Art. 2º Aprovar o novo valor da renda mínima das serventias extrajudiciais que
prestam serviços do registro civil das pessoas naturais, fixando-o em R$ 7.663,45 (sete mil seiscentos e
sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), reajustado pelo índice acumulado mencionado no caput
do art. 1º.

Art. 3º Aprovar os novos valores de referência para fixação do teto de cobrança das
custas processuais, reajustado pelo índice acumulado mencionado no caput do art. 1º.
Parágrafo Único. Nas causas de valor superior a R$ 603.020,42 (seiscentos e três
mil e vinte reais e quarenta e dois centavos), as custas sobre a parcela excedente a tal limite serão cotadas
por 1/3 (um terço), limitado o valor total das custas em R$ 60.302,05 (sessenta mil trezentos e dois reais e
cinco centavos).
Art. 4º Os novos valores vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2013.
Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador Miguel Mônico Neto
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0001/2013-CG
Publicado no DJE n. 003/2013, de 07/01/2013.

131

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

Dispõe sobre a exclusão da alínea “a” do art. 430 das Diretrizes Gerais Judiciais e
renomeia as demais alíneas do referido dispositivo.
A Desembargadora, Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Rondônia em
Exercício, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no Pedido de Providências n. 000582617.2012.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO o disposto no Processo n. 0058157-25.2012.8.22.1111;

R E S O L V E:
Art. 1º. EXCLUIR a alínea “a” do art. 430 das Diretrizes Gerais Judiciais;
Art. 2º. RENOMEAR as alíneas “b” e “c” do art. 430 das Diretrizes Gerais
Judiciais, conforme redação abaixo:
Art. 430. Na utilização do fac-simile deverão ser observados os seguintes critérios:
a) as mensagens particularmente relevantes (alvarás, mandados etc), antes do seu
cumprimento, deverão ser confirmadas perante o órgão expedidor;
b) a transmissão de mensagem por fax requer prévia requisição em impresso
próprio assinado pelo juiz;

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 3 de janeiro de 2013.

Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Corregedora-Geral em Exercício

PROVIMENTO N. 0005/2013-CG
Publicado no DJE n. 057/2013, de 27/03/2013.

Dispõe sobre a aprovação das tabelas de emolumentos, custas e selos dos Serviços
Notariais e de Registro do Estado de Rondônia.

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 31 da Lei Estadual n. 2.936, de 26 de
dezembro de 2012, alterada pela Lei Estadual n. 2.999, em 25 de março de 2013;

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, §1º, da Lei 2.936/2012;
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CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 918, de 20 de setembro de 2000, e suas
alterações;

CONSIDERANDO o constante no Processo Físico n. 0034386-23.2009.8.22.1111.

Art. 1º Aprovar as tabelas I a V de emolumentos, custas e selos dos Serviços
Extrajudiciais do Estado de Rondônia, reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
em 5,96% (cinco vírgula noventa e seis por cento), correspondente ao índice acumulado no período de
dezembro de 2011 a novembro de 2012.
Art. 2º Aprovar as Notas Explicativas que farão parte das tabelas I a V, nos termos do art.
31, da Lei n. 2.936/2012, alterada pela Lei n. 2.999/2013.
Art. 3º Os valores atualizados monetariamente, bem como as notas explicativas vigorarão a
partir de 1º de abril de 2013.
Publique-se.
Cumpra-se
Porto Velho, 26 de março de 2013.

Desembargador Miguel Mônico Neto
Corregedor Geral da Justiça
Obs. As tabelas referentes ao Provimento 005/2013 - CG estão disponíveis no DJE n° 057, de 27 de
março de 2013.

PROVIMENTO N. 0007/2013-CG
Publicado no DJE, nº 060/2013, de 03/04/2013.

Inclui os §§ 3º a 9º no art. 2º e altera o art. 32 das Diretrizes Gerais Judiciais
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos adotados durante
as correições realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça.
CONSIDERANDO o desenvolvimento do Sistema de Gestão da Corregedoria –
SIGECOR, que possibilitará a correição on line não excluindo a necessidade de
correição física se assim a administração entender.
CONSIDERANDO o Plano de Gestão da Corregeria Geral de Justiça.
CONSIDERANDO as metas de nivelamento das Corregedorias Gerais de Justiça
para o ano de 2013, pulicadas no portal do Conselho Nacional de Justiça.
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R E S O L V E:

INCLUIR os §§ 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º no art. 2º das Diretrizes Gerais Judiciais,
com a seguinte redação:

§ 3º- Nas correições realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça, será utilizado
sistema desenvolvido especificamente para essa finalidade, qual seja, Sistema de Gestão da Corregedoria
– SIGECOR, módulo “Sistema de Correição Físico e Virtual - SCFV”, observando-se o seguinte:
I- A portaria de correição será publicada, no mínimo, com 20 dias de antecedência.
II- A relação de processos a ser analisada pela Corregedoria-Geral da Justiça,
quando das correições, será gerada em até sete dias úteis antes do início dos trabalhos.
III- A relação de processos a serem correicionados será encaminhada por meio
eletrônico na data em que for gerada.
IV- A unidade correicionada deverá separar os processos físicos da relação na ordem
em que foram relacionados, com justificativa dos processos eventualmente não encontrados até o inicio
dos trabalhos correicionais.
V - Para fins de preenchimento dos relatórios, somente serão considerados os
movimentos lançados nos sistemas de movimentação processual até a data em que for gerada a lista de
processos previamente encaminhada à unidade correicionada.
VI – Os movimentos lançados posteriormente ao envio da relação de processos a
serem correicionados serão considerados como eventual cumprimento das determinações da correição.
IV – Quantitativo de processos no cartório por situação;
V – Proporção de processos atrasados, fazendo-se relação cartório x gabinete;
VI – PDP (Percentual de Desobstrução Processual): proporção entre o número de
sentenças prolatadas e o número de processos distribuídos no período, multiplicada por 100 (cem).
Fórmula: PDP= [(Qt. Sentenças mês/Qt. Iniciados mês) X 100];
VII – EU (Evolução da Unidade): Comparativo entre Ativos, Iniciados e Julgados
no período.
VIII – Taxa de Congestionamento Semestral– Fase Conhecimento e Execução,
segundo critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, aplicando-se a fórmula de
cálculo: [1 - (BAIXADOS/(NOVOS + PENDENTES) ) ];
IX – Metas do Conselho Nacional de Justiça.
§ 5º - Serão considerados, ainda, no período de doze meses que antecedem a
correição:
I – Quantitativo de sentenças prolatadas;
II – Quantitativo de sentenças prolatadas por tipo de sentença;
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III – Quantitativo de processos arquivados;
IV – Quantitativo de processos iniciados;
V – Comparativo entre quantidade de processos iniciados x sentenciados.
§ 4º- A avaliação levará em conta os seguintes critérios:
I – Quantitativo de processos em andamento nas varas similares;
II – Quantitativo de processos conclusos ao magistrado há mais de 30 dias;
III – Quantitativo de processos paralisados na forma do art. 32 das Diretrizes Gerais
Judiciais;
§ 6º- Para fins de avaliação das comarcas do interior será realizada comparação nas
unidades correicionadas tomando-se por base os seguintes critérios:
I- Varas Únicas de 1ª entrância;
II- Varas Cíveis sem competência para juizados;
III- Varas Cíveis com competência para juizados;
IV- Varas Criminais sem execução penal e sem tribunal do júri;
V- Varas Criminais com execução penal;
VI- Varas Criminais com Tribunal do Júri;
VII- Varas Criminais com execução penal e Tribunal do Júri;
VIII- Varas Criminais com execução penal, tribunal do júri e juizados especiais;
IX- Varas Criminais com execução penal e juizados especiais;
X- Juizados Unificados;
XI- Varas Genéricas de 2ª entrância.
§ 7º- Para fins de avaliação da comarca da capital será realizada comparação nas
unidades correicionadas tomando-se por base os seguintes critérios:
I – Varas Cíveis Genéricas;
II – Varas Criminais Genéricas;
III – Varas de Família;
IV – Juizados Especiais Cíveis;
V – Juizado Especial Criminal;
VI – Juizado Especial Fazendário;
VII – Juizado da Infância e Juventude (ato infracional e execução);
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VIII - Juizado da Infância e Juventude (cível e crimes contra criança);
IX – Delitos de tóxico;
X – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
XI – Varas de Tribunal de Júri;
XII – Vara de Execução Penal;
XIII – Vara de Execução de Penas Alternativas;
XIV – Vara de Auditoria Militar e precatórias criminais;
XV – Varas de Fazenda Pública;
XVI – Vara de Execução Fiscal Municipal e Registro Público;
XVII – Vara de Execução Fiscal Estadual e precatórias cíveis.
§ 8º- Não havendo unidade equivalente, o juízo ficará sem comparativo.
§ 9º- Encerrados os trabalhos correicionais será lavrada ata, com seus respectivos
anexos bem como Relatório de Correição Ordinária/Extraordinária, com publicação no Diário da Justiça.
§ 10º - O cumprimento das determinações contidas na ata de correição deverá ser
informado à Corregedoria-Geral da Justiça com indicação dos respectivos itens e anexos, de forma
objetiva.
Art. 2º- ALTERAR o art. 32 das Diretrizes Gerais Judiciais, que passará a ter a
seguinte redação:
Art. 32. Salvo nos casos de suspensão ou de prazo maior assinalado, nenhum
processo poderá permanecer paralisado em cartório além do prazo legal ou fixado, nem aguardar o
cumprimento de diligências (informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes etc):
I – por mais de 60 dias, se procedimento comum cível e criminal;
II – por mais de 30 dias, se procedimento dos juizados especiais.

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 1 de abril de 2013.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0012/2013-CG
Publicado no DJE n. 084/2013, de 08/05/2013.
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Dispõe sobre a alteração de normas relativas a competência dos Diretores de
Fóruns, da Administração dos Fóruns e da elaboração de escalas de plantões e dá
outras providências.
O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na resolução 025/2012, que trata da estrutura da
Central Eletrônica de Mandados;
CONSIDERANDO que incumbe aos juízes exercer as funções administrativas em
sua jurisdição;

R E S O L V E:
Art. 1º. ALTERAR a redação dada ao art. 15, parágrafo único, das Diretrizes Gerais
Judiciais.
Art. 15. (…)
Parágrafo Único Na comarca da capital, a Central Eletrônica de Mandados – CEM
fica vinculada ao Juiz Diretor do Fórum Criminal e nas comarcas do interior aos Juízes Diretores do
Fórum, que serão responsáveis pela direção, administração e fiscalização, e deverão empreender medidas
para o seu regular funcionamento, inclusive com relação ao cadastramento de novos oficiais, histórico de
férias, licenças e/ou afastamentos e à escala de plantão de oficiais de justiça.
Art. 2º. INCLUIR a alínea “j” e parágrafo único no art. 17 das Diretrizes Gerais
Judiciais.
Art. 17. (…)
j) inserir na página do TJ/RO as informações relativas à escala de plantão, na qual
deverá conter o nome do juiz, escrivão/diretor de cartório e oficial plantonista.
Parágrafo único. A alínea “j” aplica-se a definição disposta no art. 453 e 454 das
Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 3º. ALTERAR a redação do art. 66 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 66. Mensalmente, o escrivão relacionará os mandados em poder dos oficiais de
justiça, além dos prazos fixados, cobrará deles a devolução e, em caso de não restituição no prazo de 5
(cinco) dias, comunicará ao juiz de direito, para as providências cabíveis e remessa ao juiz diretor do
Fórum para anotação na ficha funcional do oficial de justiça.
Art. 4º. ALTERAR a redação dada ao art. 120 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 120. O escrivão fará com que sejam distribuídos os embargos de terceiro, a
oposição e as exceções.
Art. 5º. REVOGAR o art. 351 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 6º. ALTERAR o § 2º do art. 392 das Diretrizes Gerais Judiciais.
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Art. 392. (…)
§ 2º Os oficiais de justiça deverão informar ao Cartório Distribuidor de Mandados
de Porto Velho, e, no interior ao Diretor do Fórum as alterações dos períodos de férias, quando houver,
bem como os afastamentos, a fim de que seja cumprido o art. 15 e parágrafo único das Diretrizes Gerais
Judiciais.

Art. 7º. ALTERAR o art. 397 das Diretrizes Gerais Judiciais, convertendo o
parágrafo único em § 1º e ACRESCER o § 2º.
Art. 397. (…)
§ 1º. Onde não houver central autônoma de mandados, estes serão distribuídos pelo
Cartório Distribuidor.
§ 2º. O cartório distribuidor de mandados da capital deverá encaminhar
mensalmente, à administração dos Fóruns Cível e Criminal, a escala dos oficiais de justiça aptos a
atuarem nos plantões judiciais, bem como informar às unidades judiciárias quando de afastamentos dos
oficiais das atividades laborais.

Art. 8º. ALTERAR o art. 416 das Diretrizes Gerais Judiciais, que passará a ter a
seguinte redação:
Art. 416. A competência para dirimir quaisquer dúvidas concernentes à gratificação
de produtividade, será do juízo que expediu o ato, sendo que a Corregedoria-Geral da Justiça atuará em
grau de recurso.

Art. 9º. ALTERAR o § 1º do art. 451 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 451. (…)
§ 1º. Na comarca da capital, a escala restringir-se-á aos magistrados e servidores
conforme o agrupamento contido no art. 453 das DGJ, cabendo aos Diretores de Fórum o entendimento
para que não haja coincidência entre os plantões dos oficiais de justiça.
§ 2º O juiz diretor do Fórum criminal da capital deverá solicitar todas as
informações que se fizerem necessárias para a elaboração da escala de plantão de Oficiais de Justiça, de
forma a atender todas as espécies de plantões, observando-se o necessário rodízio, e fazer com que seja
publicada com antecedência de seis meses. Nos casos de alteração da escala de plantão deverão ser
realizadas as modificações necessárias nos sistemas (cadastro de plantão e CEM).
Art. 10º. ALTERAR o art. 452 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 452. O plantão semanal estender-se-á de segunda a segunda, no horário
compreendido entre 13h às 16h e 18h às 7h do dia seguinte, e deve ser repassado ao próximo plantonista
mesmo quando o seu encerramento ocorrer em feriado ou dia em que, por qualquer motivo, não haja
expediente forense. O encerramento do plantão semanal ocorrerá sempre
na segunda-feira às 7 horas da manhã. (NR)

Art. 11º. ALTERAR o § 1º do art. 458 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 458. (…)
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§ 1º. A escala de plantão semanal será elaborada com periodicidade mínima mensal
e máxima semestral, devendo ser alimentada no site do Tribunal de Justiça pela administração do Fórum,
nos termos do art. 17, alínea “j” e parágrafo único das Diretrizes Gerais Judiciais, até o dia 25 do mês
anterior à sua vigência.
Art. 12º. ALTERAR o art. 468 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 468. As substituições por impedimento, suspeições e nos casos de ausência,
férias ou afastamentos dos juízes titulares de varas e juizados no Estado de Rondônia serão efetivadas
automaticamente, cabendo ao juízo informar seu substituto legal, conforme as seguintes tabelas: (...)
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 7 de maio de 2013.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0017/2013-CG
Publicado no DJE nº 133/2013-CG, de 23/07/2013.
Dispõe sobre a alteração da substituição automática na comarca de Ariquemes.
A Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Rondônia, em exercício, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 157, Inciso XXX do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO o Provimento n. 013/2013-CG, que versa sobre a instalação da
3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes;
CONSIDERANDO o constante nos Autos nº. 0043147-38.2012.8.22.1111.

R E S O L V E:
Art. 1º. ALTERAR a redação dada ao art. 468 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 468. (…)
TABELA II

ARIQUEMES / 1ª VARA CÍVEL

2ª VARA CÍVEL
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3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
ARIQUEMES / 2ª VARA CÍVEL

3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL

ARIQUEMES / 3ª VARA CÍVEL

4ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL

ARIQUEMES / 4ª VARA CÍVEL

1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL

ARIQUEMES / 1ª VARA CRIMINAL

2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

ARIQUEMES / 2ª VARA CRIMINAL

3ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL

ARIQUEMES / 3ª VARA CRIMINAL

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL

ARIQUEMES / JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL

1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL

Publique-se.
Cumpra-se.
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Porto Velho, 22 de julho de 2013.

Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Corregedora-Geral da Justiça em exercício

PROVIMENTO N. 0022/2013-CG
Publicado no DJE 212/2013, de 14/11/2013.

Dispõe sobre a instalação e redistribuição dos processos da comarca de Buritis;

O CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o constante na Resolução n. 027/2013-PR, de 12/11/2013,
publicada no DJE n. 211/2013 de 13/11/2013;
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 23 do Código de Organizações e Divisão
Judiciária do Estado;
CONSIDERANDO o artigo 157 e incisos do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO
56.2012.8.22.1111.

o

constante

no

Processo

Administrativo

n.0018372-

R E S O L V E:
Art. 1º. A Coordenadoria de Informática do Tribunal de Justiça (COINF) deverá
proceder, impreterivelmente, no dia 22 de novembro de 2013, a redistribuição de todos os processos
ativos que se encontram na Vara Única da Comarca de Buritis, por meio do Sistema de Automação de
Processos.
§ 1º. A redistribuição será feita em ordem sucessiva pelo Cível, Criminal, Juizado
Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Juizado Infância e Juventude e Juizado da Fazenda Pública,
observando-se as competências.
§ 2º. Para fins de redistribuição, todos os processos com carga, além do prazo legal,
bem assim os conclusos, vencido ou não o prazo legal, deverão ser devolvidos aos respectivos cartórios.
Art. 2º. Todo o pessoal dos cartórios, inclusive o distribuidor, bem como os
conciliadores, assessor e secretário de juiz deverão, a partir da redistribuição, proceder à separação e
identificação física dos processos, juntada da folha de distribuição e colagem de etiqueta, supervisionado
pelo respectivo magistrado respondendo ou titular das Varas.
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§ 1º. A COINF fornecerá a lista contendo o resultado da redistribuição, bem como as
respectivas folhas e etiqueta de redistribuição para fins de separação física.
§ 2º. De posse da lista de redistribuição, o pessoal localizará e identificará os
processos lançando carimbo na capa de cada um, destinando a 1ª Vara ou 2ª Vara conforme o caso.
§ 3º. Atendidas as providências dos parágrafos anteriores, os feitos que caberão à 1ª
Vara deverão permanecer ou serão remetidos, conforme o caso, ao atual Cartório Cível e os feitos que
caberão à 2ª Vara deverão permanecer ou serão remetidos, conforme o caso, ao atual Cartório Criminal.
§ 4º. Assim que identificados os processos, o pessoal da respectiva Vara fará a
juntada da folha de distribuição e a colagem na capa da etiqueta de distribuição.
Art. 3º. Para a implementação da redistribuição, ficarão suspensos o expediente
forense e os prazos processuais na Comarca de Buritis, no período de 22/11 a 29/11/2013,
funcionando em caráter de plantão permanente para atendimento dos casos previstos no art. 455 das
Diretrizes Gerais Judiciais:
a) habeas corpus;
b) comunicação de prisão em flagrante delito;
c) pedidos de realização de exame de corpo de delito;
d) pedidos de autoridade policial para proceder busca domiciliar e apreensão;
e) representação de autoridade policial relativa à decretação de prisão preventiva ou
temporária;
f) pedidos de relaxamento de prisão em flagrante ou de liberdade provisória;
g) medidas cautelares por motivo de grave risco de vida ou saúde de enfermos;
h) questões relacionadas com crianças e adolescentes em situação de risco;
i) outros casos que reclamem atendimento urgente”
Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos pelo atual Diretor do Fórum
Art. 4º. Alterar parcialmente o art. 468 que trata da escala de substituição automática
de juízos de primeiro grau, a partir de 22 de Novembro de 2013, conforme tabela abaixo:

TABELA II
COMARCAS DO INTERIOR
3ª e 2ª ENTRÂNCIA
BURITIS / 1ª VARA

2ª VARA DE BURITIS
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2ª VARA CRIMINALDE ARIQUEMES
3ª VARA CÍVEL DE ARIQUEMES
BURITIS / 2ª VARA

1ª VARA DE BURITIS
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE
ARIQUEMES
3ª VARA CRIMINAL DE ARIQUEMES

Art. 5º. Deverá ser dado conhecimento do presente Provimento aos Diretores dos
Cartórios e Distribuidor da Comarca de Buritis, para fins de conhecimento, cumprimento e divulgação,
bem como aos juízos da Comarca de Ariquemes.
Parágrafo Único. Da suspensão do expediente e dos prazos processuais deverá ser
cientificado a Procuradoria Geral do Ministério Público, a Defensoria Pública e a Seccional de Rondônia
da Ordem dos Advogados do Brasil.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 13 de novembro de 2013.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral de Justiça

PROVIMENTO N. 0023/2013-CG
Publicado no DJE 215/2013, de 20/11/2013.
Altera o Parágrafo Único do Art. 179 das Diretrizes Gerais Judiciais, no tocante a
vista dos autos referentes a interceptação telefônica.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o protocolo n. 61355-36.2013;
R E S O L V E:
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ALTERAR o § único do art. 179 das Diretrizes Gerais Judiciais, com a seguinte
redação:
§ único – A vista aos autos que tratam de interceptação de comunicações telefônicas
será dada ao Membro do Ministério Público, que o levará em carga pessoalmente.

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 19 de novembro de 2013.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0025/2013-CG
Publicado no DJE 217/2013, de 22/11/2013.

Dispõe sobre a elevação e redistribuição dos processos da comarca de Buritis.
O CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o constante na Resolução n. 027/2013-PR, de 12/11/2013,
publicada no DJE n. 211/2013, de 13/11/2013;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 23 do Código de Organizações e Divisão
Judiciária do Estado;
CONSIDERANDO o artigo 157 e incisos do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO
56.2012.8.22.1111.

o

constante

no

Processo

Administrativo

n.0018372-

CONSIDERANDO o Provimento n. 022/2012, de 13 de novembro de 2013,
publicada no DJE n.212/2013 de 14/11/2013;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Sistema que fará a
redistribuição dos feitos.

RESOLVE:
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I – Adiar os procedimentos de redistribuição dos feitos da Vara Única da Comarca
de Buritis.
II – Fica definido que a redistribuição ocorrerá em 11/12/2013 e os prazos estarão
suspensos até o dia 19/12/2013, período em que serão adotadas as medidas dispostas no provimento
n.022/2013.
III – Os prazos processuais que estariam suspensos no período de 22/11/2013 a
29/11/2013 deverão ser devolvidos às partes, ficando a critério do magistrado o gerenciamento.
IV – A alteração do artigo 468 das Diretrizes Gerais Judiciais ocorrerá a partir de
11/12/2013.
Publique-se.
Cumpra-se
Porto Velho, 21 de novembro de 2013.

Desembargador MIGUEL MÔNICO NETO
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0028/2013-CG
Publicado DJE nº 238/2013, de 23/12/2013.

Dispõe sobre a Tabela de Custas Judiciais do ano de 2014.
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com o art. 20 da Lei
Estadual n. 301, de 21 de dezembro de 1990,
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, do Regimento de Custas do Estado de
Rondônia;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 020/08-PR, de 27 de outubro de
2008, publicada no DJE n. 202, de 29 de outubro de 2008;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Lei n. 2094, de 30 de junho de 2009,
publicada no DOE n. 1276, de 02 de julho de 2009, que dá nova redação ao art. 7º
da Lei n. 301, de 21 de dezembro de 1990, para limitar o valor total das custas
processuais;
CONSIDERANDO o constante nos Autos n. 0075124-14.2013.8.22.1111;
CONSIDERANDO o disposto no Provimento Nº 03/96-CG, que fixou o valor
mínimo no recolhimento inicial das despesas forenses e o montante encontra-se
desatualizado há mais de 18 anos;
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RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as novas tabelas (I, II, III e VI) de Custas dos Serviços Judiciais do
Estado de Rondônia, reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC em 5,58% (cinco
vírgula cinquenta e oito por cento), correspondente ao índice acumulado no período de dezembro de 2012
a novembro de 2013.
Art. 2º Aprovar os novos valores de referência para fixação do teto de cobrança das
custas processuais, reajustado pelo índice acumulado mencionado no caput do art. 1º.
Parágrafo Único. Nas causas de valor superior a R$ 636.668,96 (seiscentos e trinta
e seis mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), as custas sobre a parcela excedente
a tal limite serão
cotadas por 1/3 (um terço), limitado o valor total das custas em R$ 63.666,90
(sessenta e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).
Art. 3º Aprovar o novo valor mínimo de referência, para recolhimento inicial das
despesas forenses, reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC em 202,63%,
(duzentos e dois vírgula sessenta e três por cento), correspondente ao índice acumulado no período de
abril de 1996 a novembro de 2013, com arredondamento para valor inteiro.
Parágrafo Único. Nos processos judiciais o recolhimento inicial das despesas
forenses, independentes do valor da causa, não poderá ser inferior a R$ 15,00 (quinze reais).
Art. 4º Os novos valores vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2014.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de dezembro de 2013.

Desembargador Miguel Mônico Neto
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0029/2013-CG
Publicado no DJE nº 241/2013, de 30/12/2013.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto nos art. 20 da Lei n. 301 de 21-12-90;
CONSIDERANDO o constante no processo 75124-14.2013.8.22.1111;

R E S O L V E:
REVOGAR o Provimento n. 03/1996-CG, que trata do recolhimento inicial das
despesas forenses, a partir de 1º de janeiro de 2014, em razão da edição do provimento n. 028/2013-CG,
publicado no DJE n. 238/2013 de 23/12/2013.

146

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 26 de dezembro de 2013.

Desembargador Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0030/2013-CG
Publicado no DJE nº 241/2013 de 30/12/2013.

Dispõe sobre o controle das prisões provisórias, medidas de segurança e
internações.

O CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o constante da Resolução n. 66/2009-CNJ, Resolução n.
87/2009 e Emenda n. 1 à Resolução n. 66/2009-CNJ referentes ao controle de presos
provisórios e internações provisórias;
CONSIDERANDO o constante da Resolução Conjunta n. 01/2009-CNJ e CNMP,
referente a institucionalização de mecanismos de revisão periódica das prisões
provisórias e definitivas, das medidas de segurança e das internações de
adolescentes;
CONSIDERANDO
67.2009.8.22.1111.

os

autos

n.

6459-82.2009.8.22.1111

e

39343-

RESOLVE:
I - Inserir nas Diretrizes Gerais Judiciais o art. 212-A, mantendo-se o artigo 212
inalterado.
Art. 212-A - O cartório distribuidor, nas hipóteses comunicação de prisão em
flagrante, e o diretor de cartório, na hipótese do processo em curso, deverá lançar no SAP o registro de
controle das prisões provisórias dos acusados a fim de que o sistema possa gerar relatórios para controle
dos prazos de prisão.
§ 1 º - O diretor do cartório deverá verificar o sistema diariamente e, uma vez
constatada a possibilidade de vencimento do prazo legal de prisão, deverá certificar sobre a ocorrência e
proceder a conclusão dos autos para análise do juiz.
§ 2º – Além da verificação diária, deverá o diretor de cartório, mensalmente, extrair
relatório do sistema e encaminhar ao juízo que tomará ciência e adotará as providências cabíveis.
Art. 212-B – No caso de Medida de Segurança, o Diretor de cartório deverá lançar
no SAP o registro de controle das medidas de internação ou de tratamento ambulatorial a fim de
que o sistema possa gerar relatórios para controle dos prazos estabelecidos ou
fixados por lei.
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§ 1 º - O diretor do cartório deverá verificar o sistema diariamente e, uma vez
constatada a possibilidade de vencimento do prazo legal das medidas de segurança decretadas, deverá
certificar sobre a ocorrência e proceder a conclusão dos autos para análise do juiz.
§ 2º – Além da verificação diária, deverá o diretor de cartório, mensalmente, extrair
relatório do sistema e encaminhar ao juízo que tomará ciência e adotará as providências cabíveis.
II – Inserir nas Diretrizes Gerais Judiciais, no Capitulo VI Dos Ofícios da Infância e
Juventude, a Seção VI que tratará das medidas de internações, sendo disciplinada pelo art. 284-A,
mantendo-se o artigo 284 inalterado.
Art. 284-A - O cartório distribuidor, na hipótese de apreensão em flagrante, e o
diretor de cartório, na hipótese do processo em curso, deverá lançar no SAP o registro de controle
das internações provisórias dos adolescentes infratores a fim de que o sistema possa
gerar relatórios para controle desses prazos.
§ 1 º - O diretor do cartório deverá verificar o sistema diariamente e, uma vez
constatada a possibilidade de vencimento do prazo legal da medida de internação, deverá certificar sobre
a ocorrência e proceder a conclusão dos autos para análise do juiz.
§ 2º – Além da verificação diária, deverá o diretor de cartório, mensalmente, extrair
relatório do sistema e encaminhar ao juízo que tomará ciência e adotará as providências cabíveis.
III – Fica estipulado que o cartório deverá observar a orientação constante do
manual de controle de presos provisórios, medidas de segurança e internações que estará disponível na
página deste Tribunal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 26 de dezembro de 2013.
Desembargador MIGUEL MÔNICO NETO
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0002/2014-CG
Publicado no DJE nº 23/2014 de 04/02/2014.

Altera o Art. 218 e 225 que tratam da execução de pena nas Diretrizes Gerais
Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o protocolo n. 72449-78.2013;
R E S O L V E:
I - ALTERAR o caput do art. 218 das Diretrizes Gerais Judiciais, que passará a
vigorar com a seguinte redação, permanecendo seus parágrafos inalterados.
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Art. 218. A transferência da execução da pena privativa de liberdade será precedida
de consulta ao juízo de destino. Uma vez aceito o pedido, os autos respectivos e apensos serão
encaminhados, promovendo-se as anotações, comunicações e baixa definitiva.
II - ALTERAR a redação dada ao art. 225 das Diretrizes Gerais Judiciais:
Art. 225. A transferência da execução de penas alternativas à privativa de liberdade,
livramento condicional e sursis independem de prévia consulta ao juízo de destino se o apenado fixar
residência em localidade diversa do juízo da condenação e a execução se faz mediante remessa da guia de
execução, devidamente instruída, ou, se já instaurada a mesma, com o encaminhamento do processo com
anotações e baixas devidas.
III – Este provimento entra em vigor a partir desta publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 3 de fevereiro de 2014.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0003/2014-CG
Publicado no DJE nº 23/2014 de 04/02/2014.

Inclui os §§ 1º, 2º, 3º e 4º no art. 210 das Diretrizes Gerais Judiciais, que trata do
envio de autos de prisão em flagrante por meio eletrônico.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o Prot. 41202-79.2013.

R E S O L V E:
I - INCLUIR os §§ 1º, 2º, 3º e 4º no art. 210 das Diretrizes Gerais Judiciais, com a
seguinte redação:
Art. 210. (…)
§ 1º. As Delegacias de Polícia poderão encaminhar ao juízo plantonista, por meio
eletrônico oficial, as comunicações de prisão em flagrante delito, devendo para tanto certificar no envio
que também o fazem ao Ministério Público e Defensoria Pública competentes.
§ 2º. As medidas de extrema urgência deverão ser encaminhadas fisicamente,
considerando a sua excepcionalidade, devendo ser apresentadas ao juízo plantonista.
§ 3º. O juízo plantonista determinará a distribuição do feito após o término do
plantão, cabendo à Delegacia de Polícia remeter ao distribuidor do foro local os originais para
prosseguimento do feito.
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§ 4º. Compete à Delegacia de Polícia, antes de enviar a documentação por meio
eletrônico, certificar a integralidade e fidelidade dos documentos que instruem o auto de prisão em
flagrante, bem como remeter pelo meio físico, caso verifique que o mesmo não esteja legível ou se
solicitado pela autoridade judicial.
II – Este provimento entrará em vigor a partir de 1º/03/2014.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 3 de fevereiro de 2014.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0005/2014-CG
Publicado no DJE nº 45/2014 de 10/03/2014.
Inclui a alínea “c” ao art. 190 que trata dos procedimentos rotineiros quanto aos
mandados de prisão nas Diretrizes Gerais Judiciais.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o protocolo n. 4455-96.2014.8.22.1111,
R E S O L V E:
I – INCLUIR a alínea “c” ao art. 190 das Diretrizes Gerais Judiciais, com a
seguinte redação:
Art. 190. (...)
c) No mesmo prazo será promovido o registro do mandado expedido no Banco
Nacional de Mandado de Prisão - BNMP e POLINTER, certificando-se a respeito nos autos.
II – Este provimento entra em vigor a partir desta publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 6 de março de 2014.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça
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PROVIMENTO N. 0006/2014-CG
Publicado no DJE nº 63/2014 de 03/04/2014.

Alterar o artigo 402 das Diretrizes Gerais Judiciais no tocante ao equilíbrio e
distribuição das espécies de mandados
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade ajustar as Diretrizes Gerais Judiciais em razão da
Resolução n. 002/2012-PR;
CONSIDERANDO a CI n. 021/2014-GABPRE, Protocolo n. 001050148.2014.8.22.1111,
R E S O L V E:
I – ALTERAR o art. 402, incisos V e VI, que passarão a vigorar com a seguinte
redação:
V – Complexo simples, quando se tratar do cumprimento de mandados urbanos ou
rurais, relativos a liminares, despejo, busca e apreensão, remoção, manutenção ou reintegração de posse,
condução coercitiva e prisão civil, envolvendo até duas pessoas e/ou se referir a ato processual único.
VI – Complexo especial, quando se tratar do cumprimento de mandados urbanos ou
rurais, relativos a liminares, despejo, busca e apreensão, remoção, manutenção ou reintegração de posse,
condução coercitiva e prisão civil, envolvendo mais de duas pessoas e/ou atos processuais diversos.
II – REVOGAR os incisos VII e VIII do art. 402.
III - Este provimento entra em vigor a partir de 01/03/2014.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de abril de 2014.
Desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos
Corregedor-Geral da Justiça em exercício

PROVIMENTO N. 0007/2014-CG
Publicado no DJE nº 63/2014 de 03/04/2014.
Alterar os artigos 410 e 416 das Diretrizes Gerais Judicias no tocante ao
pagamento da produtividade dos Oficiais de Justiça.
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O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade ajustar as Diretrizes Gerais Judiciais em razão
das Resoluções n.031/2010-PR e 002/2012-PR;
CONSIDERANDO a decisão judicial no Mandado de Segurança n.000416405.2012.8.22.0000;
CONSIDERANDO a CI n. 021/2014-GABPRE, Protocolo n. 001050148.2014.8.22.1111,
R E S O L V E:
I – ALTERAR o art. 410, revogando-se os parágrafos e alíneas:
Art. 410 - a gratificação de produtividade será devida nos percentuais e formas
estabelecidos pela Presidência do Tribunal.
II - ALTERAR o art. 416, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 416 – A competência para dirimir quaisquer dúvidas concernentes à gratificação
de produtividade, será do Juiz Coordenador da Central de Mandados e onde não houver do Diretor do
Fórum, com recurso direto à Corregedoria-Geral de Justiça.
III - Este provimento entra em vigor com efeito retroativo a partir de 10/05/2012.
IV - Comunique-se a Presidência deste Tribunal, ao Juiz Diretor dos Fóruns, a
Coordenadoria de Informática e a Coordenadoria de Receitas do Fuju.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 2 de abril de 2014.

Desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos
Corregedor-Geral da Justiça em exercício

PROVIMENTO N. 0011/2014-CG
Publicado no DJE nº 138/2014 de 28/07/2014.
Dispõe sobre a inclusão do §3º no artigo 394 nas Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
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CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento das Diretrizes Gerais
Judiciais;
CONSIDERANDO o protocolo 0038225-17.2013.8.22.1111.
R E S O L V E:
I - Incluir o §3º no artigo 394 das Diretrizes Gerais Judiciais, com a seguinte
redação:
§ 3º Nas Ações de Investigação de Paternidade, no ato da citação, deverá o Oficial
de Justiça proceder a completa qualificação do requerido (filiação, data de nascimento, naturalidade,
profissão, RG e CPF), ou não sendo possível certificar a sua impossibilidade.
II - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se à Presidência.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 25 de julho de 2014.
Desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos
Corregedor-Geral da Justiça em exercício.

PROVIMENTO N. 0012/2014-CG
Publicado no DJE nº 165/2014 de 04/09/2014.
Alterar o parágrafo § 7° do artigo 447 das Diretrizes Gerais Judiciais no tocante a
transferência para conta centralizadora.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a C.I. n° 057/2014/COGEC/COREF, protocolo n. 003931186.2014.8.22.1111.
R E S O L V E:
I – ALTERAR o parágrafo § 7° do art. 447 das Diretrizes Gerais Judiciais, que
passará a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 447 ...
§7° Os saldos de depósito judiciais, que não puderam ser entregues à parte
beneficiária e os saldos residuais, inferiores aos custos de localização dos interessados deverão ser
transferidos por alvará judicial de levantamento, definido por esta corregedoria, à conta centralizadora, a
ser administrada pelo Tribunal de Justiça, até que lhes seja dada a destinação.
II - Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 3 de setembro de 2014.

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0015/2014-CG
Publicado no DJE nº 177/2014 de 22/09/2014.

Alteração do Artigo 392 e parágrafos das Diretrizes Gerais Judiciais em relação
aos afastamentos dos Oficiais de Justiça.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a distribuição de mandados no
período antecedente ao afastamento dos Oficiais de Justiça;
CONSIDERANDO o constante no Processo Físico nº 0000068-48.2008.8.22.1111
e o Protocolo nº 51469-13.2013.8.22.1111.
R E S O L V E:
I – Alterar o Artigo 392 e parágrafos que passarão a ter a seguinte redação:
“Art. 392. Nas hipóteses e respectivos prazos abaixo cessará a distribuição de
mandados para o Oficial de Justiça, servindo como termo inicial a data do afastamento:
§1º. 05 (cinco) dias anteriores no caso de estar:

I - À disposição do TJ;
II - À disposição da Justiça Rápida;
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III - À disposição de outro órgão;
IV – Folga Eleitoral com período de até 5 (cinco) dias.
§2º. 10 (dez) dias anteriores nos casos de:
I – Suspensão.;
II – Folga Eleitoral com período superior a 5 (cinco) dias.
§3º. 20 (vinte) dias nos casos de:
I - Férias;
II - Licença Particular;
III - Licença Prêmio;
IV - Aposentadoria;
V – Estar à disposição do Sindicato;
VI – Licença Adotante;
VII – Licença Maternidade;
VIII – Licença para Atividade Política;
IX – Licença para participar de cursos de especialização ou aperfeiçoamento;
X – Licença para tratar de interesse particular;
XI – Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
XII – Licença Trânsito.
§4º. Nas hipóteses dos parágrafos 1º, 2º e 3º, os Oficiais, nos respectivos prazos,
deverão cumprir os mandados recebidos anteriormente, só podendo se afastar sem reter mandado em seu
poder, vedada a baixa para redistribuição.
§5º. Os oficiais de justiça deverão informar ao Cartório Distribuidor de Mandados
de Porto Velho, e, no interior ao Diretor do Fórum as alterações dos períodos de férias, quando houver,
bem como os afastamentos, a fim de que seja cumprido o art. 15 e parágrafo único das Diretrizes Gerais
Judiciais.”
II – O presente provimento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGO
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Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0017/2014-CG
Publicado no DJE nº 179/2014 de 24/09/2014.
Dispõe sobre alteração nas DGJ quanto às Comunicações de suspensão e/ou
restabelecimento de direitos políticos por meio eletrônico ao Tribunal Regional
Eleitoral.
O Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS, Corregedor Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a implantação do Sistema de Informações de Direitos Políticos
no âmbito do TRE/RO por meio do Provimento n. 003/2014-CRE/RO, de
conformidade com o art. 5º, LXXVIII da Carta da República e orientação do CNJ
sobre a utilização de sistemas eletrônicos a fins de agilizar o intercâmbio de
informações entre Poderes;
CONSIDERANDO o protocolo n.0043565-5.2014.8.22.1111;
RESOLVE:
Art. 1º Excluir a alínea “i” do art. 177 das DGJ:
Art. 177. Incumbe aos Diretores de Cartório, logo após o transito em julgado da
sentença penal condenatória:
(….........)
i) comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral.
Art. 2º Inserir nas DGJ o Capítulo XVI, relativo às Comunicações ao Tribunal
Regional Eleitoral:
CAPÍTULO XVI
DAS COMUNICAÇÕES AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Seção I
Das Comunicações
Art. 469. Serão comunicadas ao Juízo Eleitoral, pelos escrivães das respectivas
varas, as decisões:
I. que declarem a incapacidade civil absoluta, para os efeitos do art. 15, inciso II, da
CF;
II. condenatórias transitadas em julgado, para os efeitos do art. 15 inciso III, da CF;

156

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

III. de extinção de punibilidade transitada em julgado, para os efeitos do art. 15,
inciso II, da CF;
IV. condenatórias de prática de ato de improbidade administrativa transitada em
julgado, para os efeitos do art. 15, inciso V, da CF;
Art. 470. Não deverão ser comunicadas as ocorrências de:
I. transação penal;
II. suspensão condicional do processo, nos termos dos art. 76 e 89 da Lei n.
9.9099/95;
III. suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP;
IV. absolvição, exceto quando decorrente da revisão criminal.
Art. 471. As comunicações deverão ser realizadas por intermédio de sistema web
disponibilizado elo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, cujo acesso deverá ser requerido ao juízo
eleitoral.
§1º O formulário de requerimento, manuais e a lista das zonas eleitorais
responsáveis pelo cadastramento e recebimentos das comunicações poderão ser obtidos no endereço
eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (www.tre-ro.jus.br), “Institucional”, “Corregedoria
Regional Eleitoral”, “InfoDIP Web”.
§2º Em casos de indisponibilidade do sistema e a situação requeira urgência,
poderão ser realizadas comunicações por meio de oficio dirigido à zona eleitoral responsável no
município.
Art. 472. Das comunicações de interdição de que trata o inciso I, do art. 469,
constarão:
I. o nome do condenado, sua qualificação (filiação, data de nascimento,
naturalidade, nacionalidade e sexo);
II. o número dos autos de interdição;
III. a fundamentação legal, e;
IV. a data da sentença de interdição.
Art. 473. Das comunicações de condenação criminal de que trata o inciso II, do
art.469, constarão:
I. o nome do condenado, sua qualificação (filiação, data de nascimento,
naturalidade, nacionalidade e sexo);
II. o número dos autos do processo;
III. a fundamentação legal da sentença;
IV. a pena imposta, e;
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V. data do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo Único. Havendo mais de uma pessoa condenada no mesmo processo,
deverá ser feita uma comunicação para cada um dos condenados.
Art. 474. Das comunicações de Extinção da Punibilidade de que trata o inciso III, do
art. 469, constatarão:
I. o nome do réu e sua qualificação (filiação, data de nascimento, naturalidade,
nacionalidade e sexo);
II. os dados da condenação (Juízo que proferiu a sentença condenatória, número dos
autos do processo, incidência penal, a pena imposta e data do transito em julgado da condenação), e;
III. a data da sentença de extinção de punibilidade.
Parágrafo Único – Para o caso de extinção declarada em processo de execução penal
deverá ser feita uma comunicação para cada condenação declarada extinta (processo de conhecimento),
bem como ser informado o número do processo da Execução Penal.
Art. 475. Das comunicações de condenação por improbidade administrativa de que
trata o inciso IV, do art. 469, constará:
I. o nome do condenado, sua qualificação (filiação, data de nascimento,
naturalidade, nacionalidade e sexo);
II. o número dos autos do processo;
III. a fundamentação legal da sentença;
IV. a pena imposta, e;
V. a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo Único – Havendo mais de uma pessoa condenada no mesmo processo,
deverá ser feita uma comunicação para cada um dos condenados.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 22 de setembro de 2014.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0018/2014-CG
Publicado no DJE n. 204, de 31/10/2014.

158

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

Alteração e inclusão de artigos nas Diretrizes Gerais Judiciais em relação a Turma
Recursal.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de atualização das Diretrizes Gerais Judiciais em
razão da unificação da Turma Recursal;
CONSIDERANDO a necessidade da adequação formal dos parágrafos do artigo
451;
CONSIDERANDO o constante no Processo Físico nº 0039518-85.2014.8.22.1111.

R E S O L V E:
I – ALTERAR a alínea “a” do Artigo 19; Artigo 252; Artigo 253; Artigo 254; § 1º e
§ 2º do Artigo 295; o caput e § 2º do Artigo 421, que passarão a ter a seguinte redação:
Art. 19. (…)
a) Tribunais e Turma Recursal.
Art. 252. A Turma Recursal será regida por Regimento Interno proposto por seus
membros e aprovado pela Corregedoria-Geral da Justiça.
Art. 253. A tramitação de processos e recursos na Turma Recursal poderá ser
realizada exclusivamente em meio eletrônico, mediante programa aprovado pela Administração do
Tribunal de Justiça.
Art. 254. Com atendimento dos princípios da publicidade e da ampla defesa poderão
ser realizadas sessões virtuais na Turma Recursal.
Art. 295. (…)
§ 1º O cadastramento, distribuição, acompanhamento e controle dos processos que
tramitam na Turma Recursal serão atendidos pelo PJe, salvo os processos no acervo anteriores a
implantação do PJe que continuarão controlados por meio do Sistema de Automação do Segundo Grau –
SAPSG.
§ 2º Todos os processos em tramitação nas comarcas, varas e Turma Recursal
deverão ser cadastrados e movimentados com os respectivos complementos no Sistema.
Art. 421. Os Cartórios Distribuidores dos fóruns receberão petições dirigidas a
outras comarcas do Estado, bem como as destinadas à Turma Recursal e ao Tribunal de Justiça, apenas
quanto aos processos físicos.
(...)
§ 2º O disposto no caput não se aplica às petições iniciais, petições de recursos
interpostos contra as decisões proferidas pela na Turma Recursal e pelo Tribunal de Justiça.
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II – ALTERAR o caput do artigo 451 e adequar formalmente os parágrafos do
referido artigo, mantendo-se o seu texto original:
Art. 451. Compete ao juiz diretor do fórum e ao Presidente da Turma Recursal a
elaboração das escalas de plantão.
Onde se lê: Parágrafo Único (…); Passa a constar: § 1º (…);
Onde se lê: § 1º (…); Passa a constar: § 2º (…);
Onde se lê: § 2º (…); Passa a constar: § 3º (…).
III – INCLUIR o Artigo 453-A, com a seguinte redação:
Art. 453 – A. Os membros da Turma Recursal atuarão no plantão judicial, conforme
escala definida pela presidência da Turma Recursal, cabendo o diretor de cartório alimentar o sistema
para que conste os plantonistas da unidade.
IV – ALTERAR o caput do Artigo 468 INCLUINDO o parágrafo único, com a
seguinte redação:
Art. 468 – As substituições por impedimento, suspeições e nos casos de ausência,
férias ou afastamentos dos juízes titulares de varas, juizados e Turma Recursal no Estado de Rondônia
serão efetivadas automaticamente, cabendo ao juízo informar seu substituto legal, conforme tabelas de
substituição.
Parágrafo único. Havendo impedimento dos suplentes, esses serão substituídos por
juízes indicados na tabela de substituição automática, observada a vara de origem do juiz convocado para
a Turma Recursal e quando este não for titular de unidade judiciária, caberá a Corregedoria designar seu
substituto legal.
V – O presente provimento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0001/2015-CG
Publicado no DJE nº 010 de 16/01/2015.

Dispõe sobre alteração do parágrafo único do artigo 68 das Diretrizes Gerais
Judiciais – Intimação de Testemunha.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
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CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento das Diretrizes Gerais
Judiciais;
CONSIDERANDO o protocolo n. 0081259-08.2014.8.22.1111

R E S O L V E:
Art. 1°. Alterar o Parágrafo único do Artigo 68 das Diretrizes Gerais Judiciais,
dando nova redação:
“Art.68...”
§1º. Nos processos criminais, em que haja necessidade de intimação do acusado e
das testemunhas de acusação, o endereço e o nome das testemunhas será registrado em folha anexa ao
mandado que não será entregue ao acusado, de forma a preservar, na medida do possível, o endereço das
testemunhas de acusação.
§2º. Caso haja necessidade da condução coercitiva de testemunha e intimação do
réu, os mandados deverão ser expedidos separadamente.
Art. 2º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 15 de janeiro de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0002/2015-CG
Publicado no DJE nº 010 de 16/01/2015.

Alterar o parágrafo único do artigo 457 das Diretrizes Gerais Judiciais para
parágrafo primeiro e inserir o parágrafo segundo.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, consoante o disposto no art. 157 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 019/2014-PR, que trata da folga
compensatória aos magistrados que atuarem em plantões judiciários;
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CONSIDERANDO a necessidade de alteração das Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o protocolo 0059139-68.2014.8.22.1111

RESOLVE:

I- Alterar o parágrafo único do artigo 457 das Diretrizes Gerais Judiciais para
parágrafo primeiro e inserir o parágrafo segundo.
Art. 457. (…)
§ 1º. Quando o plantão semanal for presidido por juiz substituto, será utilizado o
pessoal da vara na qual esteja designado o magistrado. (AL)
§ 2º. Compete ao diretor da vara ou quem as suas vezes fizer emitir certidão para
fins de comprovação de atividade do magistrado que atuou no plantão semanal. (NR)
II- A alteração e a inserção entrarão em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 15 de janeiro de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0004/2015-CG
Publicado no DJE nº 015 de 23/01/2015.

Inclui a alínea “h” e o §5º ao artigo 20 das Diretrizes Gerais Judiciais, que trata
das pastas classificadoras. E altera os artigos 327, 328 e 329 que dispõem sobre o
relatório estatístico.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
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R E S O L V E:
I - INCLUIR a alínea “h” e §5º ao artigo 20 das Diretrizes Gerais Judiciais, com a
seguinte redação:
Art. 20. (...)
h) Cópia dos relatórios estatísticos
§ 5º. A pasta classificadora indicada na alínea “h” deverá conservar os relatórios
estatísticos atualizados, bem como cópia dos ofícios e pedidos de desgravação a fim de justificar o envio
do relatório estatístico além do prazo.
II – ALTERAR o artigos 327 e incluir o § único que passará a ter a seguinte
redação:
Art. 327. Os relatórios estatísticos serão gravados automaticamente pelos sistemas
nas primeiras horas do dia primeiro do mês subsequente.
Parágrafo único: O diretor de cartório remeterá a Corregedoria-Geral da Justiça, até
o dia dez (10) do mês subsequente, o relatório estatístico devidamente assinado por ele e pelo magistrado
responsável, conforme art. 70, § 2º do COJE.
III – No art. 328 CONVERTER o § único em §1º alterando-o e incluir o §2º do
artigo 328 que passará a vigorar com seguinte redação:
Art. 328. A desgravação de relatório estatístico será realizada mediante autorização
da Corregedoria-Geral da Justiça por solicitação do juiz de direito responsável pela vara.
§ 1º O relatório estatístico uma vez publicado no diário da justiça é proibida a
desgravação, salvo em casos avaliados e autorizados pela Corregedoria;
§ 2º Após a desgravação do relatório estatístico, o cartório terá o prazo de três (03)
dias úteis para providenciar o reenvio para a Corregedoria-Geral da Justiça.
IV – ALTERAR o §único do artigo 329, dando nova redação:
Art. 329. (...)
Parágrafo único: Após as correções necessárias, o técnico de informática informará
o diretor de cartório, que providenciará a regravação e o reenvio do relatório estatístico à CorregedoriaGeral da Justiça.
V – O presente provimento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 22 de janeiro de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
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Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0006/2015-CG
Publicado no DJE nº 054, de 23/03/2015.

Alterar os artigos 72, § 1º e 2º, com a supressão do § 3º, alterar o artigo 408, § 1º, §
2º e 3º, e incluir o § 6º no art. 392 das Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o processo n. 0024017-91.2014.8.22.1111

R E S O L V E:
I – Alterar o art. 72, § 1º e 2º, com a supressão do § 3º.
Art. 72. Havendo necessidade de repetição de diligência, o mandado será
desentranhado e encaminhado à Central de Mandados. (NR)
§ 1º Considera-se repetida a diligência quando no mandado constar as mesmas
informações do mandado anterior expedido, sem qualquer retificação, aditamento ou acréscimo. A
repetição da diligência ocorrerá nas seguintes hipóteses: a) quando a diligência não se realizou por
circunstância alheia à atuação do oficial de justiça (ex.: viagem da pessoa a ser intimada); e, b) quando a
diligência não se realizou em decorrência de falha na atuação do oficial de justiça (ex.: não localização de
endereço existente). (NR)
§ 2º Ocorrendo qualquer retificação, aditamento ou acréscimo, mesmo nos casos de
desentranhamento, o mandado será considerado como novo, devendo ocorrer o pagamento de uma nova
produtividade. (NR)
II – Incluir o § 6º no art. 392 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 392 (…)
§ 6º Nos casos de licença médica com afastamento superior a 05 (cinco) dias o
Oficial de Justiça deverá devolver os mandados em seu poder, a fim de que sejam redistribuídos, ficando
afastado do sistema.
III – Alterar o art. 408, § 1º, § 2º e § 3º.
Art. 408. Nos casos de renovação ou repetição da diligência, bem como de
desentranhamento de mandados, a produtividade será paga descontando-se o valor pago anteriormente,
ainda que a diligência seja cumprida por outro oficial de justiça. (NR)
§ 1º. Sendo a diligência novamente negativa, não haverá novo pagamento. (NR)
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§ 2º. Considera-se mandado desentranhado aquele cumprido parcialmente pelo
oficial de justiça. (NR)
§ 3º. A renovação ou repetição de diligência com a inclusão de novas informações
ou atos a serem cumpridos ensejará o pagamento de nova produtividade. (NR)

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0009/2015-CG
Publicado no DJE nº 102, de 05/06/2015.

Altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 405 das Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o disposto no Enunciado 05 do FONAJE em relação ao
cumprimento de mandados;
CONSIDERANDO o processo n. 0018615-92.2015.8.22.1111

R E S O L V E:
I – Alterar os §§ 1º e 2º do artigo 405 das Diretrizes Gerais Judiciais, que passarão a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 405. A gratificação de produtividade será devida por mandado cumprido com
observância dos prazos, condições e percentuais estabelecidos nesta seção.
§ 1º A gratificação de produtividade será paga como negativa quando o oficial de
justiça deixar de citar, intimar ou notificar pessoalmente a quem se destina o mandado, ressalvadas as
diligências dos Juizados Especiais Cíveis.
§ 2º Não será devida produtividade quando o mandado for emitido para intimação da
parte e a diligência se realizar na pessoa do procurador ou de terceiro (recado), ainda que o ato se realize,
ressalvadas as diligências dos Juizados Especiais Cíveis.
II - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 01 de junho de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0010/2015-CG
Publicado no DJE nº 119, de 01/07/2015.
Dispõe sobre inserção na Seção II dos artigos que estipulam regras para
composição da Turma Recursal e convocações dos membros.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais;
CONSIDERANDO a Lei n. 782/2014, publicada no DOE n. 2480, de 16/06/2014;
CONSIDERANDO o Provimento Conjunto n. 003/2015-PR/CG, publicado no DJE
n. 051, de 18 de março de 2015;
CONSIDERANDO o Provimento n. 005/2015-CG, publicado no DJE n. 042, de 05
de março de 2015;
CONSIDERANDO o artigo 468 e parágrafo único das Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o processo físico n. 0039518-85.2014.8.22.1111;

RESOLVE:
Art. 1º. Inserir na Seção II do Capítulo XV do Plantão Judiciário e das
Substituições Automáticas das Diretrizes Gerais Judiciais os artigos 468-A e 468-B, com a seguinte
redação:
Art. 468-A. As substituições na Turma Recursal dos Membros Efetivos, ocorrerão
na forma descrita em lei por meio dos suplentes, não havendo necessidade de convocação desde que o
período de atuação seja inferior a 30 dias. Nos períodos inferiores a 30 dias, o Magistrado suplente fica
vinculado a unidade judiciária a qual esta subordinado.
Parágrafo Único – aplica-se a regra do parágrafo único do artigo 468, nos casos de
impedimentos dos suplentes, nos termos da lei. O Presidente da Turma Recursal informará à Corregedoria
Geral da Justiça com antecedência de 15 (quinze) dias, quando possível, a necessidade de substituto, a fim
de que seja providenciado a designação ou mesmo a indicação de magistrado para atuação na unidade em
que o convocado deixar de exercer as funções para atuar na Turma Recursal por um período significativo.
Art. 468-B. As vagas de juiz da Turma Recursal e de suplente serão determinadas
conforme a antiguidade da nomeação ou subsidiariamente que sucedeu na vaga.
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Parágrafo Único. Na ausência ou eventual impedimento de um dos suplentes a
substituição ocorrerá conforme a tabela abaixo, procedendo-se a nomeação de um magistrado alheio ao
quadro de suplentes quando as possibilidades da tabela se esgotarem.
Juiz I
Juiz II
Juiz III

Suplente I
Suplente II
Suplente III

Suplente II
Suplente III
Suplente I

Suplente III
Suplente I
Suplente II

Art. 468-C. Quando for necessário o chamamento do juiz suplente apenas para
assinatura de expedientes sem prejuízo da atuação na unidade pela qual esteja respondendo será
dispensável a comunicação da Corregedoria e publicação de ato.
Art. 2º. O presente provimento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de junho de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0012/2015-CG
Republicado no DJE nº 130, de 16/07/2015.

Inserir as alíneas K e L e alterar o parágrafo único do artigo 17, bem como o artigo
453 das Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o Provimento Conjunto n. 008/2015-PR/CG, de 01/07/2015,
DJE 122, de 06/07/2015;
CONSIDERANDO necessidade de adequação ao plantão judicial face a instalação
do Processo Judicial Eletrônico – PJE;
CONSIDERANDO o processo n. 0043626-26.2015.8.22.1111

R E S O L V E:
I – Inserir as alíneas K e L e alterar o parágrafo único do artigo 17, das Diretrizes
Gerais Judiciais, dando a seguinte redação:
Art. 17 (…)
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k) cadastrar juízes e diretores de cartório plantonistas no sistema de processo judicial
eletrônico – Pje; (AC)
l) gerenciar o cadastro dos oficiais de justiça dentro da CEM nas comarcas do
interior. (AC)
Parágrafo único - às alíneas “J, K e L” aplicam-se as definições dispostas no art. 453
e 454 das Diretrizes Gerais Judiciais. (NR)
II – Alterar o artigo 453 das Diretrizes Gerais Judiciais, dando a seguinte redação:
Art. 453. Na comarca da Capital, o plantão semanal será divido em três grupos
dividido por área (A, B e C), cuja a escala será elaborada, respectivamente, pelo Diretor do Fórum Cível,
competente pela Área A; pelo Diretor do Fórum de Família, competente pela Área B; pelo Diretor do
Fórum Criminal, competente pela Área C, conforme segue abaixo: (NR)
ÁREA – A
1) 1ª Vara Cível;
2) 2ª Vara Cível;
3) 3ª Vara Cível;
4) 4ª Vara Cível;
5) 5ª Vara Cível;
6) 6ª Vara Cível;
7) 7ª Vara Cível;
8) 8ª Vara Cível;
9) 9ª Vara Cível;
10) 10ª Vara Cível;
11) 1ª Vara da Fazenda Pública;
12) 2ª Vara da Fazenda Pública.
ÁREA – B
1) 1ª Vara da Família;
2) 2ª Vara da Família;
3) 3ª Vara da Família;
4) 4ª Vara de Família;
5) 1º Juizado Especial Cível;
6) 2º Juizado Especial Cível;
7) 3º Juizado Especial Cível;
8) 4º Juizado Especial Cível;
9) Juizado Especial da Fazenda Pública;
10) 1º Juizado da Infância e da Juventude;
11) 2º Juizado da Infância e da Juventude;

168

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

12) 1ª Vara das Execuções Fiscais;
13) 2ª Vara das Execuções Fiscais.
ÁREA – C
1) 1ª Vara Criminal;
2) 2ª Vara Criminal;
3) 3ª Vara Criminal;
4) 1ª Vara do Júri;
5) 2ª Vara do Júri;
6) Vara de Delitos de Tóxicos;
7) Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA;
8) Vara das Execuções e Contravenções Penais;
9) Auditoria Militar;
10) Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;
11) 1º Juizado Especial Criminal.
III – Este provimento entra em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 13 de julho de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0019/2015-CG
Publicado no DJE nº 174, de 18/09/2015.

Dispõe sobre inserção nas Diretrizes Gerais Judiciais previsão das audiências de
custódia, revogando o Provimento n. 016/2015-CG e o Provimento n. 017/2015CG.

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais;
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CONSIDERANDO que o Estado Brasileiro submete-se à jurisdição da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, cujos precedentes exigem a apresentação da
pessoa presa à autoridade judicial;
CONSIDERANDO que o Brasil, no ano de 1992, ratificou a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica) que, em seu art. 7º, item 5,
dispõe que “toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções
judiciais”;
CONSIDERANDO a necessidade de implantar, em absoluta sinergia com recentes
medidas do CNJ e do Ministério da Justiça, ferramenta para controle judicial mais
eficaz da necessidade de manutenção da custódia cautelar;
CONSIDERANDO a determinação do CNJ que exige a presença física de
magistrados e servidores no Fórum para a realização de audiências de custódia;
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal, de 9 de setembro de
2015, na ADPF n. 347, determinando aos juízes e tribunais que passem a realizar
audiências de custódia, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, de modo a viabilizar
o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 (vinte e quatro)
horas, contados do momento da prisão;
CONSIDERANDO o Provimento Conjunto n. 011/2015/PRCG, publicado no DJE
n. 158, de 26/08/2015;
CONSIDERANDO o Provimento n. 016/2015/CG, republicado no DJE n. 168, de
10/09/2015;
CONSIDERANDO o Provimento n. 017/2015/CG, publicado no DJE n. 166, de
08/09/2015;
CONSIDERANDO o processo n. 0004915- 49.2015.8.22.1111,

RESOLVE:

I - REVOGAR o Provimento n. 016/2015-CG, republicado no DJE n. 168, de
10/09/2015.
II - REVOGAR o Provimento n. 017/2015-CG, publicado no DJE n. 166, de
08/09/2015.
III - Inserir os §§ 5º e 6º no art. 449 das DGJ:
Art. 449 (…)
§ 5º – Na comarca da capital o plantão criminal semanal, previsto no art. 453 das
DGJ, será realizado pelo juiz, diretor de cartório e assessor, vinculados à vara, e oficial de justiça, nos
dias em que não houver expediente forense. (AC)
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§ 6º – Durante o expediente forense as prisões em flagrante serão apreciadas, em
audiência de custódia, pelo juiz designado nos termos do § 2º art. 468-D, no horário de atendimento
previsto no art. 468-E das DGJ. (AC)
IV - Inserir o § 4º ao art. 455 das DGJ com a seguinte redação:
Art. 455 (...)
§ 4º – As prisões em flagrante que surgirem durante o expediente forense serão
apreciadas em audiência de custódia realizada pelo juiz designado para tal fim, e nos dias que não houver
expediente forense pelo juiz de plantão, observado o horário de atendimento previsto no art. 468-E das
DGJ (AC)
V – Renumerar os §§ 1º e 2º do art. 457 das DGJ, para § 2º e 3º, inserindo novo
texto como § 1º com a seguinte redação:
Art. 457 (...)
§ 1º – Em relação as pessoas que atuarão no plantão criminal semanal, nos dias em
que não houver expediente forense, deve-se observar o disposto no § 5º do artigo 449 das DGJ. (AC)
§ 2º – Quando o plantão semanal for presidido por juiz sem titularidade ou
substituto, será utilizado o pessoal da vara na qual esteja designado o magistrado. (AL)
§ 3º – Compete ao diretor de cartório, ou quem as suas vezes fizer, emitir certidão
para fins de comprovação de atividade do juiz que atuou no plantão semanal. (AL)
VI – Inserir no Capitulo XV – Do Plantão Judiciário e das Substituições
Automáticas, a Seção III – Audiência de Custódia, criando os arts. 468-D com os §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º,
468-E, parágrafo único e 468-F, com a seguinte redação:

Seção III
Audiência de Custódia

Art. 468-D - A audiência de custódia se destina, exclusivamente, para receber preso
em flagrante, observando-se os ditames dos arts. 301 a 310 do CPP e será realizada, na capital, durante o
expediente forense pelo juiz designado pela Corregedoria Geral da Justiça e nos dias em que não houver
expediente forense pelo juiz de plantão, observando-se o disposto no § 4º do artigo 455 das DGJ. (AC)
§ 1º - Deve-se observar os atos normativos do Poder Judiciário que regrará o
funcionamento da audiência de custódia, bem como a portaria da Corregedoria Geral que nomeará o juiz
que a realizará durante o expediente forense. (AC)
§ 2º - O juiz que realizará a audiência de custódia será designado pela Corregedoria
Geral para também atuar, como auxiliar, nas varas com competência criminal, exclusivamente, para
sentenciar processos. (AC)
§ 3º - Quando do afastamento do juiz da audiência custódia a Corregedoria Geral da
Justiça providenciará sua substituição, a fim de que não haja interrupção da atividade, com prioridade
sobre as demais demandas. (AC)
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§ 4º - O juiz da audiência de custódia será auxiliado por um Assessor e um
Secretário, que deverão manter o controle sobre os procedimentos, elaborar expedientes, quando
necessário, e os relatórios. (AC)
§ 5º – O juiz da audiência de custódia deverá expedir portaria indicando as
atribuições necessárias ao assessor(a) e secretário(a) quanto a expedição de atos relativo aos
procedimentos decorrentes da audiência de custódia. (AC)
Art. 468-E - A audiência de custódia ocorrerá das 9 às 12 horas e das 15 às 18 horas
diariamente. (AC)
Parágrafo Único – O inteiro teor da decisão tomada na audiência de custódia deverá
ser escrita, transcrita ou reduzida a termo. (AC)
Art. 468-F – A distribuição da comunicação da prisão em flagrante deverá ser feita
no mesmo dia da audiência de custódia, salvo se esta for realizada em dia em que não houver expediente
forense caso em que a distribuição ocorrerá no primeiro dia útil.
Art. 468-G – O encaminhamento dos autos de prisão em flagrante para a distribuição
serão feitos exclusivamente pelo juiz de custódia.
VII - Este Provimento entra em vigor a partir do dia 14 de setembro de 2015,
revogando-se disposições contrárias.
VIII - A aplicabilidade da audiência de custódia nos finais de semana e nos dias em
que não houver expediente forense, fica suspenso até o dia 30/11/2015.
Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 17 de setembro de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0023/2015-CG
Publicado no DJE nº 217, de 24/11/2015.

Dispõe sobre alteração nas Diretrizes Gerais Judiciais do horário de
funcionamento das audiências de custódia.

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais;
CONSIDERANDO a determinação do CNJ que exige a presença física de
magistrados e servidores no Fórum para a realização de audiências de custódia;
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CONSIDERANDO o Provimento n. 019/2015/CG, publicado no DJE n. 174, de
18/09/2015;
CONSIDERANDO o Provimento n. 020/2015/CG, publicado no DJE n. 201, de
29/10/2015;
CONSIDERANDO o protocolo digital n. 0064814-75.2015.8.22.1111;
CONSIDERANDO o processo n. 0004915-49.2015.8.22.1111,

RESOLVE:

I - REVOGAR o Provimento n. 020/2015-CG, publicado no DJE n. 201, de
29/10/2015.
II - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 23 de novembro de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0024/2015-CG
Publicado no DJE nº 223, de 02/12/2015.

Dispõe sobre manutenção da suspensão da audiência de custódia nos finais de
semana e nos dias em que não houver expediente forense.

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais;
CONSIDERANDO a determinação do CNJ que exige a presença física de
magistrados e servidores no Fórum para a realização de audiências de custódia;
CONSIDERANDO o Provimento n. 019/2015/CG, publicado no DJE n. 174, de
18/09/2015;
CONSIDERANDO o inciso VIII do Provimento n. 019/2015/CG;
CONSIDERANDO o processo n. 0004915-49.2015.8.22.1111,

RESOLVE:
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I - Manter a suspensão da aplicabilidade da audiência de custódia nos finais de
semana e nos dias em que não houver expediente forense.

II - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 30 de novembro de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0026/2015-CG
Publicado no DJE nº 223, de 17/12/2015.
Altera o caput dos artigos 218 e 220 das Diretrizes Gerais Judiciais.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o processo n. 0063498-61.2014.8.22.1111
R E S O L V E:
I – Alterar o caput dos artigos 218 e 220 das Diretrizes Gerais Judiciais, que
passarão a vigorar com a seguinte redação:
Art. 218. A transferência da execução da pena privativa de liberdade será precedida
de consulta ao juízo de destino, que, ao avaliar as condições do recambiamento, dará preferência aos
apenados com maior permanência no regime prisional. Uma vez aceito o pedido, os autos respectivos e
apensos serão encaminhados, promovendo-se as anotações, comunicações e baixa definitiva.
Art. 220. A fim de evitar a transferência de preso que também se encontra
encarcerado provisória ou definitivamente por outro processo, o Juízo da Condenação deverá realizar
pesquisa no SAPTJRO, devendo o Diretor de Cartório certificar a inexistência de impedimento à
providência.
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II - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 15 de dezembro de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0010/2016-CG
Publicado no DJE nº 161, de 26/08/2016.

Alterar a redação dos artigos 231 e 232 das Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 96/2009, que instituiu o Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMFs, no âmbito dos
Tribunais de Justiça.
CONSIDERANDO o Ato Conjunto nº 001/2016 – CM, que instituiu o GMF no
âmbito do Tribunal de Justiça de Rondônia, definindo-lhe as atribuições;
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de nº 0102451-57.2009.822.0501;

CONSIDERANDO que o GMF tem como função precípua monitorar o sistema
prisional de forma mais ampla;
CONSIDERANDO o processo nº 0056237-11.2015.8.22.1111,
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R E S O L V E:
I – Alterar o caput do artigo 231 das Diretrizes Gerais Judiciais, e acrescentar os
parágrafos 1º e 2º, dando-lhes a seguinte redação:
Art. 231. Antes de formalizar decreto de interdição temporária ou definitiva de
unidade prisional local, o Juiz-Corregedor Permanente deverá encaminhar exposição de motivos,
acompanhada de relatório circunstanciado da situação do estabelecimento, ao Supervisor do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) evidenciando a necessidade e a
conveniência da medida proposta, assim como a solução disponível para a remoção dos presos. (NR)
§1º. O documento deverá ser instruído com laudo de inspeção sanitária realizada
pelo departamento de Saúde Pública, assim como de avaliação técnica acerca das condições de segurança
da unidade prisional, firmado por profissional habilitado. (NR)
§2º. O Magistrado deverá aguardar, antes da consecução da medida proposta, o
encaminhamento da questão, pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF),
que opinará, mas, produzirá tentativa e gestão junto aos órgãos públicos para se encontrar solução
administrativa tendente a evitar o decreto de medida extrema. (NR)
II – Alterar o caput do artigo 232 das Diretrizes Gerais Judiciais, dando-lhe a
seguinte redação:
Artigo 232. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
(GMF) deverá produzir manifestação em até 15 dias, cientificando a Corregedoria-Geral da Justiça de
todas as providências que adotar. (NR)
III – Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 25 de agosto de 2016.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça
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PROVIMENTO N. 0012/2016-CG
Publicado no DJE nº 175, de 16/09/2016.
Alterar a redação do artigo 468-E das Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de alteração do horário de funcionamento da
Unidade que realiza as audiências de custódia, tendo em vista que as audiências são
organizadas conforme sua demanda, enquanto todos os servidores estão sujeitos ao
cumprimento da jornada estabelecida pela Administração do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o disciplinado no provimento nº 19/2015-CG;
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de n. 0049334-23.2016.822.1111
e 0004915-49.2015.822.1111,
R E S O L V E:
I – Alterar o caput do artigo 468-E das Diretrizes Gerais Judiciais, inserido pelo
Provimento 19/2015-CG, que passará a viger com a seguinte redação:
“Art. 468-E - A unidade que realiza as audiências de custódia na capital funcionará
diariamente conforme o horário de expediente forense.”
II - Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 14 de setembro de 2016.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0013/2016-CG
Publicado no DJE nº 233, de 14/12/2016.
Alterar a redação do artigo 458 das Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
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CONSIDERANDO o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no Recurso
Administrativo n. 0001726-64.2016.8.22.0000;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o Provimento n. 009/2009-CG, publicado no DJE n. 084, de
08/05/2009, que alterou o artigo 458 das Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 5º, X da Constituição Federal de 1998 e a
Resolução CNJ nº 71/2009 do CNJ;
CONSIDERANDO o processo SEI n. 9140558-83.2016.8.22.1111,

R E S O L V E:
I – Alterar o caput do artigo 458 das Diretrizes Gerais Judiciais, dando-lhe a
seguinte redação:
Art. 458. Tratando-se de plantão semanal, o nome do juiz de direito, do escrivão e
do oficial de justiça plantonistas permanecerão afixados tanto no saguão (lugar de
costume) como em outros locais de fácil acesso aos interessados e na página do
Tribunal de Justiça na Internet, além da divulgação da escala de plantão no Diário da
Justiça Eletrônico. Desse quadro de avisos deverá constar o endereço da unidade
plantonista, o número de telefone do plantão, o número de telefone funcional dos
escrivães e oficiais de justiça designados para o plantão, quando houver. (AL)
II – Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 13 de dezembro de 2016.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 002/2017-CG
Publicado no DJE nº 025, de 08/02/2017.
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Altera o § 4º do dispositivo 384 das Diretrizes Gerais Judiciais referente a
suspensão de prazos para os Oficiais de Justiça durante o período do recesso
forense.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a publicação do Provimento 017/2009-CG, no DJE n. 138, de
28/07/2009 e necessidade de adequação das Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO a Resolução n. 32/2016-PR, publicada no DJE n. 224, de
30/11/2016, que dispôs sobre o recesso forense no âmbito do Poder Judiciário do
Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO a Instrução n. 013/2016-PR, publicada no DJE n. 232, de
13/12/2016, que regulamenta o recesso forense do Poder Judiciário do Estado de
Rondônia e dá outras providências;
CONSIDERANDO o SEI n. 0000041-23.2017.8.22.8007,

RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o §4º do artigo 384 das Diretrizes Gerais Judiciais, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 384 (…)
§ 4º. Os prazos para o oficial de justiça serão suspensos pela superveniência do
recesso forense, exceto os de medidas urgentes.
Art. 2º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 07 de fevereiro de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 005/2017-CG
Publicado no DJE nº 053, de 22/03/2017.
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Dispõe sobre a alteração do caput do artigo 437 das Diretrizes Gerais
Judiciais, acrescentando o parágrafo único a este dispositivo, referente ao
recolhimento do valor da fiança criminal arbitrada fora do expediente bancário.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Diretrizes Gerais Judiciais
quanto ao recolhimento do valor arbitrado judicialmente a título de fiança criminal,
na hipótese de ausência de expediente bancário;
CONSIDERANDO o constante no artigo 4º da Resolução n. 224, de 31/05/2016, do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ;
CONSIDERANDO o SEI n. 9141179-80.2016.8.22.1111 e SEI n. 000000357.2017.8.22.8800,
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar a redação do caput do artigo 437 das Diretrizes Gerais Judiciais
e acrescentar o parágrafo único ao referido dispositivo, que passará a viger com o seguinte teor:
“Art. 437. Todo depósito judicial será feito em conta com rendimentos de juros e
correção monetária, na forma e no estabelecimento bancário indicados pelo Tribunal
de Justiça, em nome dos interessados e à disposição do Juízo. (AL)
Parágrafo único. Na impossibilidade de emissão de guia de depósito (boleto
bancário) para o recolhimento do valor da fiança criminal judicialmente arbitrada
fora do expediente bancário, seja por não funcionamento do sistema informatizado,
por indisponibilidade do serviço, por inexistência, na sede do juízo, de agência
bancária apta a efetuar o recolhimento ou por limitações legais (Leis 9.289/96 e
12.099/09), deverá o escrivão ou diretor de cartório, o funcionário responsável ou
do plantão judiciário, procedendo na forma prevista no art. 329 do Código de
Processo Penal, fazer a expressa vinculação do valor recebido com o auto de prisão
em flagrante, inquérito ou processo, em livro específico, para cada afiançado,
obrigando-se o mesmo serventuário a providenciar o respectivo depósito do valor no
primeiro dia útil seguinte, mediante comprovação da providência em livro e nos
autos próprios. (AC)"
Art. 2º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de março de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça
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PROVIMENTO N. 012/2017-CG
Publicado no DJE nº 072, de 20/04/2017.
Altera o caput do artigo 96 das Diretrizes Gerais Judiciais, que dispõe sobre a
“carga rápida”.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a redação do artigo 107, § 2º e § 3º, da Lei Federal n. 13.105,
de 16 de março em 2015;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Diretrizes Gerais Judiciais aos
ditames da atual lei processual civil;
CONSIDERANDO o SEI n. 0000324-92.2017.8.22.8800 e o SEI n. 000000357.2017.8.22.8800,
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar o caput do artigo 96 das Diretrizes Gerais Judiciais, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 96. É permitida a retirada dos autos de cartório, em carga rápida, pelo tempo
de até 6 (seis) horas, para extração de cópias, por advogado constituído ou não, devidamente inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, mesmo na fluência de prazo comum, salvo às restrições legais."
Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 19 de abril de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 013/2017-CG
Publicado no DJE nº 086, de 12/05/2017.
Regula a ordem de serviço do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher da Comarca de Porto Velho e dá outras providências.
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O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a publicação da Resolução 003/2017-PR, disponibilizada no
DJE n. 036, de 23/02/2017, que alterou parcialmente a estrutura organizacional do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Porto
Velho e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de se regular a ordem dos trabalhos nos dois
Juízos;
CONSIDERANDO a disposição inserta no parágrafo único do artigo 4º da
Resolução 003/2017-PR;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Diretrizes Gerais Judiciais,
quanto as regras de substituição automática;
CONSIDERANDO a publicação do Ato n. 580/2017, DJE n. 083, de 09/05/2017,
que destinou um dos cargos de juiz de direito criados pela Lei Complementar nº 926,
art. 2º, inciso I, ao 2º Juízo no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher da Comarca de Porto Velho;
CONSIDERANDO o SEI n. 0004335-42.2017.8.22.8000 referente a redistribuição
dos processos no 2º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher;
CONSIDERANDO o conteúdo material do processo
26.2016.8.22.1111 e o SEI n. 0000003-57.2017.8.22.8800,

SEI

8001646-

RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a divisão igualitária de acervo entre os Juízos do Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Porto Velho, por meio de sorteio pelo
Sistema de Automação de Processos – SAP, respeitando-se o princípio da identidade física do juiz.
Art. 2º. Determinar que, a partir da instalação, a distribuição entre os juízos siga a
regra de sorteio equitativo, de forma a manter equilíbrio entre as unidades.
Art. 3º. O Diretor de Cartório deverá identificar através de tarja colorida os
processos referentes ao 2º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, como
forma de melhor localizá-los.
Art. 4º. A substituição automática na capital passará a funcionar da forma prevista
na tabela em anexo.
Art. 5º. Este provimento entra em vigor na data da instalação da unidade,
revogando-se disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.
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Porto Velho, 19 de abril de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça
ANEXO I
TABELA I
COMARCA DA CAPITAL
JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA MULHER
1º JUÍZO

2º JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
1º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
2º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA MULHER
2º JUÍZO

1º JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
2º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
1º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

1º JUIZADO
JUVENTUDE

2º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
1º JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
2º JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

2º JUIZADO
JUVENTUDE

DA

DA

INFÂNCIA

INFÂNCIA

E

E

DA

DA

1º JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
2º JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
1º JUÍZO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

2ª VARA DE FAMÍLIA

3ª VARA DE FAMÍLIA
4ª VARA DE FAMÍLIA
1ª VARA DE FAMÍLIA

3ª VARA DE FAMÍLIA

4ª VARA DE FAMÍLIA
1ª VARA DE FAMÍLIA
2ª VARA DE FAMÍLIA

PROVIMENTO N. 014/2017-CG
Publicado no DJE nº 110, de 20/06/2017.
Regula a ordem das substituições automáticas da 2ª Seção Judiciária.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Diretrizes Gerais Judiciais,
quanto as regras de substituição automática;
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CONSIDERANDO o processo SEI 0002629-24.2017.8.22.8000 e SEI n. 000000357.2017.8.22.8800,

RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a redistribuição da escala de substituição automática, constante
da tabela II, do Artigo 468, das Diretrizes Gerais Judiciais, nas unidades da 2ª Seção Judiciária.
Art. 2º. A substituição automática nas unidades, passará a funcionar conforme
tabela em anexo.
Art. 3º. Este provimento entra em vigor na data da publicação.

ANEXO
2ª Seção Judiciária
ARIQUEMES / 1ª VARA CÍVEL

2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
1ª VARA CRIMINAL

ARIQUEMES / 2ª VARA CÍVEL

3ª VARA CÍVEL
4ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CRIMINAL

ARIQUEMES / 3ª VARA CÍVEL

4ª VARA CÍVEL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CRIMINAL

ARIQUEMES / 4ª VARA CÍVEL

1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
3ª VARA CÍVEL
JUIZADO ESPECIAL

ARIQUEMES / 1ª VARA CRIMINAL 2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL
1ª VARA CÍVEL
ARIQUEMES / 2ª VARA CRIMINAL 3ª VARA CRIMINAL
JUIZADO ESPECIAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CÍVEL
ARIQUEMES / 3ª VARA CRIMINAL JUIZADO ESPECIAL
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CÍVEL
ARIQUEMES / JUIZADO ESPECIAL 1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
CÍVEL E CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
4ª VARA CÍVEL
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BURITIS/ 1ª VARA GENÉRICA

2ª VARA GENÉRICA DE BURITIS
2ª VARA CRIM. DE ARIQUEMES
3ª VARA CÍVEL DE ARIQUEMES

BURITIS/ 2ª VARA GENÉRICA

1ª VARA GENÉRICA DE BURITIS
JUIZADOS DE ARIQUEMES
4ª VARA CÍVEL DE ARIQUEMES

JARU / 1ª VARA CÍVEL

2ª VARA CÍVEL
VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL DE ARIQUEMES

JARU / 2ª VARA CÍVEL

VARA CRIMINAL
1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL DE ARIQUEMES

JARU / VARA CRIMINAL

1ª VARA CÍVEL
2ª VARA CÍVEL
1ª VARA CRIM. DE ARIQUEMES

MACHADINHO D’OESTE

1ª VARA CÍVEL – JARU
2ª VARA CÍVEL – JARU
VARA CRIMINAL - JARU

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 14 de junho de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 016/2017-CG
Publicado no DJE nº 124, de 10/07/2017.
Dispõe sobre a revogação dos artigos que disciplina o uso do correio
eletrônio como forma de comunicação dos atos judiciais nas Diretrizes
Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO disposto no art. 24, XI da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 5º e 9º da Lei 11.419/06, que elege o portal
como forma de comunicação dos atos judiciais;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Diretrizes Gerais Judiciais;
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CONSIDERANDO o SEI n. 9141392-86.2016.8.22.1111 e o SEI n. 000000357.2017.8.22.8800,

R E S O L V E:

Art. 1º. Revogar os artigos 43, 44, 45 e 46 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 07 de julho de 2017.

Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor-Geral da Justiça em Exercício

PROVIMENTO N. 019/2017-CG
Publicado no DJE nº 193, de 19/10/2017.
Dispõe sobre a inclusão do parágrafo único no artigo 334 das Diretrizes
Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que
assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação;
CONSIDERANDO as mudanças advindas na tramitação dos processos judiciais
com a consolidada implantação do Processo Judicial Eletrônico no âmbito do
Poder Judiciário do Estado de Rondônia, circunstância que trouxe a oportunidade
de implantação da Central de Processos Eletrônicos - CPE, a partir da aprovação
da Resolução 029/2016-PR pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO a necessidade de reorganização dos trabalhos no âmbito do 1º
grau deste Poder com a implantação do Processo Judicial Eletrônico, a fim de se
obter melhor eficiência nas atividades relacionadas aos atos processuais acessórios,
especificamente no que diz respeito às atividades desempenhadas pelos cartórios
distribuidores, diante da patente diminuição de rotinas impostas a si;
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CONSIDERANDO os excelentes resultados colhidos no primeiro ano de trabalho
da CPE, e a adesão de novas serventias e competências àquela unidade;
CONSIDERANDO o permissivo normativo inserto no parágrafo único do artigo
2º da Resolução 29/2016-PR; e
CONSIDERANDO o
57.2017.8.22.8800.

SEI

9140744-09.2016.8.22.1111e

0000003-

RESOLVE:

Artigo 1º. Incluir o parágrafo único ao artigo 334 das Diretrizes Gerais Judiciais,
que passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 334 (...)
Parágrafo único. Nos casos em que o setor de expedição da vara estiver vinculado
à Central de Processos Eletrônicos, incumbirá aos servidores lotados no cartório distribuidor, do
respectivo fórum, a obrigação de receber todas as petições, documentos físicos incompatíveis com a
digitalização, e relativos a processos arquivados, além de seu consequente trâmite ao gabinete quando
for o caso, cabendo-lhes, ainda, o atendimento de partes e advogados em relação a todos os processos
atinentes àquela unidade, físicos ou eletrônicos.
Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 3º. Essa redação entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 18 de outubro de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 025/2017-CG
Publicado no DJE n. 234, de 20/12/2017.
Inclui o inciso III no §2º e altera o § 3º do art. 392 das Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a publicação do Provimento 017/2009-CG, no DJE n. 138, de
28/07/2009 e necessidade de adequação das Diretrizes Gerais Judiciais;
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CONSIDERANDO a Resolução n. 32/2016-PR, publicada no DJE n. 224, de
30/11/2016, que dispôs sobre o recesso forense no âmbito do Poder Judiciário do
Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO a Instrução n. 013/2016-PR, publicada no DJE n. 232, de
13/12/2016, que regulamenta o recesso forense do Poder Judiciário do Estado de
Rondônia e dá outras providências;
CONSIDERANDO o SEI n. 0001169-96.2017.8.22.8001,

RESOLVE:

Art. 1º. Incluir, no art. 392 das Diretrizes Gerais Judiciais o inciso III no §2º e
alterar o §3º, revogando-se os seus incisos, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 392. (…)
§ 2º. (...)
III - Fracionamento da compensação de recesso em dois períodos.

§ 3º. 20 (vinte) dias em todas as hipóteses de afastamentos superiores a 10 (dez)
dias.

Art. 2º. Este provimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 18 de dezembro de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 003/2018-CG
Publicado no DJE n. 022, de 02/02/2018.
Dispõe sobre alterações das Diretrizes Gerais Judiciais, referente ao envio,
consulta, carga e desarquivamento dos processos findos.
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O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERADO que é dever do Poder Público a proteção de documentos de
arquivo como instrumento de apoio à Administração, nos termos da Lei 8.159/91;
CONSIDERANDO que compete à Administração assegurar o acesso público às
informações inseridas em documentos de arquivo, ressalvadas aquelas sobre as
quais incidam a exigência de sigilo, ou que sejam imprescindíveis à segurança da
sociedade e do Estado,à inviolabilidade da intimidade, à vida privada, à honra e à
imagem das pessoas nos termos do art. 5º, inciso XXXIII da CF e art. 4º da Lei
Federal nº. 8159/91;
CONSIDERANDO o decidido pelo CNJ nos autos do Pedido de Providência n.º
0000168-70.2016;
CONSIDERANDO a promulgação da Lei Estadual 3896/2017;
CONSIDERANDO o SEI n. 0000231-32.2017.8.22.8800,

RESOLVE:

Artigo 1.º Restabelecer o artigo 103 das diretrizes Gerais Judiciais com a seguinte
redação:
“Artigo 103. O arquivo dos processos será organizado em caixas padronizadas, as
quais deverão ser identificadas por meio de numeração, independentemente do número do feito, pelo
critério ordinal crescente em série anual."

Artigo 2º. Restabelecer o artigo 106 e os parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º e alterar o § 3º
das Diretrizes Gerais Judiciais que passam a ter a seguinte redação:
"Artigo 106. Os cartórios da Capital requisitarão, quando necessário, os processos
depositados no Arquivo Geral, por meio de impresso próprio assinado pelo escrivão.
§1º. Não será permitida a reiteração de requisição atendida antes de decorrido 05
(cinco) dias contados da data da devolução.
§2º. Em caso de urgência, o processo poderá ser retirado diretamente no Arquivo
Geral, mediante regular requisição, acompanhada de memorando assinada pelo escrivão. Nessa
hipótese, o processo somente será entregue ao servidor da unidade requisitante.
§3º. Fica assegurado aos advogados, durante o horário do expediente forense e
mediante a comprovação do recolhimento das custas, o direito de examinar processos findos e
arquivados no Arquivo Geral ou nos cartórios, independentemente de requerimento e deferimento
judicial, salvo quando estiverem sujeitos a sigilo.
§4º. Fica assegurado aos advogados a obtenção de cópias dos processos findos por
meio de carga dos autos e devolução durante o mesmo expediente forense, sob pena de busca e
apreensão imediata, sendo que o pagamento da diligência do oficial de justiça será suportada pelo
advogado solicitante.
§5º.O Arquivo Geral comunicará ao diretor do Fórum, de acordo com a
competência, a não devolução dos autos, quando então será expedido o respectivo mandado de busca e
apreensão.
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Artigo 3º. Restabelecer o artigo 107 das Diretrizes Gerais Judiciais que passa ter a
seguinte redação:
"Artigo 107. Quando for solicitado o desarquivamento ou exame de autos findos,
os autos desarquivados ficarão à disposição do interessado, no local de consulta, pelo prazo de 10 (dez)
dias, retornando ao arquivo ao final, mesmo que não tenha sido procurado.

Artigo 4º. Revoga-se integralmente o Provimento da Corregedoria n.º 029/2017.

Artigo 5º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 005/2018-CG
Publicado no DJE n. 056, de 26/03/2018.
Alterar a alínea "i" do artigo 17 das Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação nas Diretrizes Gerais
Judiciais;
CONSIDERANDO necessidade de adequação dos dados dos serventuários
plantonistas no sítio do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO o processo SEI n. 0005557-11.2018.8.22.8000,

R E S O L V E:

Art. 1º. Alterar a redação da alínea "i" do artigo 17, das Diretrizes Gerais Judiciais,
dando a seguinte redação:
Art. 17 (…)
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i) afixar nos locais apropriados o nome do juiz plantonista, do escrivão e dos
oficiais de justiça, indicando o endereço da vara que está de plantão, bem como os telefones
institucionais dos serventuários plantonistas, providenciando-se o lançamento das referidas informações
na página do Tribunal de Justiça na internet, atualizando-as sempre que necessário. (AL)

Art. 2º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 008/2018-CG
Publicado no DJE n. 082, de 04/05/2018.
Altera a redação dos artigos 2º e 3º das Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Diretrizes Gerais Judiciais DGJ ao novo modelo de Correição a ser adotado para o biênio 2018/2019;
CONSIDERANDO a criação do banco de dados unificado Ventos e o Sistema
Unificado da Corregedoria - EÓLIS;
CONSIDERANDO o processo digital n. 0001082-37.2018.8.22.8800.

R E S O L V E:

Art. 1º - Alterar o caput do artigo 2º e os parágrafos §1º ao §10º, e acrescentar os
parágrafos §11º ao §19º, dando-lhes a seguinte redação:

Art. 2º. A função correcional tem por finalidade a fiscalização, controle, orientação e
o acompanhamento dos serviços judiciais de Primeiro Grau e seus serviços
auxiliares, bem como dos presídios, unidades de internação e unidades de
acolhimento institucional, e será exercida de forma permanente e por meio de
correições ordinárias, extraordinárias e inspeções judiciais.
§ 1º. Correição Ordinária: Atividade orientadora, fiscalizadora, periódica e
disciplinar que o Corregedor-Geral da Justiça e os Juízes Corregedores Permanentes
exercem sobre os serviços do foro judicial e Extrajudicial, previamente divulgada;
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§ 2º. Correição Extraordinária: Atividade fiscalizadora e disciplinar exercida pelo
Corregedor-Geral da Justiça e pelos Juízes Corregedores Permanentes, de forma
excepcional, de ofício ou a requerimento, ao tomarem conhecimento de
irregularidades praticadas nos serviços judiciários de foro judicial e extrajudicial,
podendo ser realizada a qualquer momento e sem aviso, e;
§ 3º. Inspeção Judicial: Atividade que tem o propósito de examinar e corrigir
questões pontuais sobre o funcionamento dos serviços da Justiça, sobretudo quanto à
omissão, deveres e prática de atos tidos como abusivos, e que se apresentem como
de apuração urgente, bem como no caso de não terem sido cumpridas as
determinações proferidas nas correições virtuais ou presenciais.
§ 4º. Os procedimentos de correição poderão ser realizados na modalidade física ou
virtual.
§ 5º. A Corregedoria-Geral da Justiça dará preferência à realização de correições na
forma virtual.
§ 6º. A correição Virtual será instaurada mediante Portaria do Corregedor-Geral da
Justiça, publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), com antecedência mínima
de 15 (quinze) dias da data do início da Correição.
§ 7º. Na data constante na Portaria que designar a correição virtual, a equipe
correcional designada pelo Corregedor-Geral da Justiça dará início aos trabalhos na
sede da Corregedoria, com acesso remoto a todos os dados necessários disponíveis
no sistema EOLIS e, ao final, procederá à elaboração de relatório de correição,
segundo os padrões estabelecidos pela Corregedoria-Geral da Justiça, contendo
todas as informações compiladas e analisadas, observações e deliberações tomadas
durante o trabalho correcional.
§ 8º. No período da correição na modalidade virtual, as manifestações do público
externo e de outros órgãos públicos a respeito dos serviços judiciais serão recedidas
por intermédio de e-mail institucional a ser divulgado na Portaria subscrita pelo
Corregedor-Geral da Justiça.
§ 9º. Será enviado à Unidade, via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, sob os
cuidados do Diretor de Cartório, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data
fixada para início da correição, Questionário de Atividades da Serventia, a ser
respondido e remetido à Corregedoria-Geral da Justiça no prazo impreterível de 5
(cinco) dias.
§ 10º. Durante as atividades correcionais serão catalogadas as boas práticas e,
posteriormente, difundidas em meio específico para as demais unidades, de
preferência pela rede mundial de computadores.
§ 11º. Nas correições realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça, será utilizado o
sistema desenvolvido especificamente para essa finalidade, qual seja, Sistema Eólis,
módulo “Correição”, observando-se o seguinte:
I - Para fins de preenchimento dos relatórios, somente serão considerados os
movimentos lançados nos sistemas de movimentação processual até a data em que
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for gerada a lista de processos paralisados selecionados para a correição, data esta
que será indicada na Portaria que instituir a Correição Virtual.
II - Os movimentos lançados posteriormente ao envio da relação de processos a
serem correcionados serão considerados como eventual cumprimento das
determinações da correição.
III - O acesso e assinatura da ata e relatório de Correição pelo Magistrado Titular e
Diretor de Cartório da unidade ocorrerá exclusivamente pelo Sistema Eólis, no prazo
de até 5 (cinco) dias após a disponibilização.
§ 12º. A avaliação da Unidade Judicial durante a atividade correcional levará em
conta os seguintes critérios:
I - Quantitativo de processos em andamento nas varas similares;
II - Quantitativo de processos conclusos ao magistrado há mais de 30 (trinta) dias;
III - Quantitativo de processos paralisados na forma do art. 32 das Diretrizes Gerais
Judiciais;
IV - PDP (Percentual de Desobstrução Processual): proporção entre o número de
sentenças prolatadas e o número de processos distribuídos no período, multiplicada
por 100 (cem). Fórmula: PDP= [(Qt. Sentenças mês/Qt. Iniciados mês) X 100];
VI - EU (Evolução da Unidade): Comparativo entre Ativos, Iniciados e Julgados no
período.
VIII - Taxa de Congestionamento Semestral – Fase Conhecimento e Execução,
segundo critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, aplicandose a fórmula de cálculo: [1 - (BAIXADOS/(NOVOS + PENDENTES) ) ];
VII - Metas do Conselho Nacional de Justiça.
VIII - Questionário de Atividades da Unidade.
§ 13º. Serão considerados, ainda, no período de doze meses que antecedem a
correição:
I - Quantitativo de sentenças prolatadas;
II - Quantitativo de sentenças prolatadas por tipo de sentença;
III - Quantitativo de processos arquivados;
IV - Quantitativo de processos iniciados;
V - Comparativo entre quantidade de processos iniciados x sentenciados.
§ 14º. Para fins de avaliação das Comarcas do interior, será realizada comparação
nas unidades correcionadas tomando-se por base os seguintes critérios:
I - Varas Únicas de 1ª entrância;
II - Varas Cíveis sem competência para juizados;
III - Varas Cíveis com competência para juizados;
IV - Varas Criminais sem execução penal e sem tribunal do júri;;
V - Varas Criminais com execução penal;
VI - Varas Criminais com Tribunal do Júri;
VII - Varas Criminais com execução penal e Tribunal do Júri;
VIII - Varas Criminais com execução penal, tribunal do júri e juizados especiais;
IX - Varas Criminais com execução penal e juizados especiais;
X - Juizados Especiais com competência cumulativa para processar e julgar causas
Cíveis e Criminais;
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XI - Varas Genéricas de 2ª entrância.
§ 15º. Para fins de avaliação da Comarca da Capital, será realizada comparação nas
unidades correcionadas tomando-se por base os seguintes critérios:
I - Varas Cíveis Genéricas;
II - Varas Criminais Genéricas;
III - Varas de Família e Sucessões;
IV - Juizados Especiais Cíveis;
V - Juizado Especial Criminal;
VI - Juizado da Fazenda Pública;
VII - Juizado da Infância e Juventude (ato infracional e execução);
VIII - Juizado da Infância e Juventude (cível e crimes contra criança);
IX - Vara de Delitos de Tóxicos;
X - Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
XI - Varas de Tribunal do Júri;
XII - Vara de Execução Penal;
XIII - Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas;
XIV - Vara de Auditoria Militar e precatórias criminais;
XV - Varas da Fazenda Pública;
XVI - Vara de Execução Fiscal Municipal e Registro Público;
XVII - Vara de Execução Fiscal Estadual e Precatórias Cíveis.
§ 16º. Não havendo unidade equivalente, o Juízo ficará sem comparativo.
§ 17°. Encerrados os trabalhos correcionais, será lavrada ata, com seus respectivos
anexos bem como Relatório de Correição Ordinária ou Extraordinária, com
publicação no Diário da Justiça, bem como na página eletrônica da CorregedoriaGeral da Justiça.
§ 18º. Durante o período da correição virtual não haverá suspensão de prazos,
interrupção de distribuição ou postergação das audiências previamente designadas,
todavia, os servidores da comarca permanecerão à disposição da Corregedoria-Geral
da Justiça.
§ 19°. O cumprimento das determinações contidas na ata de correição deverá ser
informado à Corregedoria-Geral da Justiça, com indicação dos respectivos itens e
anexos, de forma objetiva.

Art. 2º - Alterar o caput do artigo 3º das Diretrizes Gerais Judiciais e incluir o
parágrafo único, dando-lhe a seguinte redação:

Art. 3º. Após 60 (sessenta) dias da realização da Correição Virtual, será agendada
visita institucional pelo Corregedor-Geral da Justiça, a fim de levar à unidade
correcionada orientações, esclarecimentos e recomendações, após o que se
considerará encerrada a correição.
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Parágrafo Único. Encerrado o procedimento correcional sem o cumprimento integral
das providências determinadas pelo Corregedor-Geral de Justiça, poderá ser
instaurada Inspeção Judicial.
Art. 3º - Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 009/2018-CG
Publicado no DJE n. 127, de 12/07/2018.
Dispõe sobre a revogação da alínea “a” do art. 166 e da alínea “b” do art. 177,
das Diretrizes Gerais Judiciais.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que as Leis Federais n. 11.689/2008 e n. 12.403/2011
revogaram todas as referências ao Rol dos Culpados do Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Diretrizes Gerais Judiciais;
CONSIDERANDO o SEI n. 0002244-04.2017.8.22.8800 e o SEI n. 000000357.2017.8.22.8800,
R E S O L V E:
Art. 1º. Ficam revogadas a alínea “a” do art. 166 e a alínea “b” do art. 177 das
Diretrizes Gerais Judiciais.

Art. 2º. O presente provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor-Geral da Justiça
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PROVIMENTO N. 004/2019-CG
Publicado no DJE n. 50, de 18/03/2019.
Altera a redação do §9º do art. 2º e art. 3º das Diretrizes Gerais Judiciais
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Diretrizes Gerais Judiciais DGJ ao novo modelo de Correição a ser adotado para o biênio 2018/2019;
CONSIDERANDO a criação do banco de dados unificado Ventos e o Sistema
Unificado da Corregedoria - EÓLIS;
CONSIDERANDO o processo digital n. 0001082-37.2018.8.22.8800.
CONSIDERANDO

R E S O L V E:

Art. 1º. Alterar o §9º do art. 2º das Diretrizes Gerais Judiciais, dando-lhes a
seguinte redação:
§ 9º. Na Correição virtual, será enviado à Unidade, via Sistema Eletrônico de
Informação - SEI, sob os cuidados do Diretor de Cartório, com antecedência
mínima de 10 (dez) dias da data fixada para início da correição, Questionário de
Atividades da Serventia, a ser respondido e remetido à Corregedoria-Geral da
Justiça no prazo impreterível de 5 (cinco) dias. O questionário será dispensado em
caso de correição na modalidade física.

Art. 2º. Alterar o art. 3º das Diretrizes Gerais Judiciais, dando-lhes a seguinte
redação:
Art. 3º. Após a realização da Correição Virtual, constatada a necessidade, será
agendada Correição presencial para visita do Corregedor-Geral da Justiça, a fim de
levar à unidade novas orientações, esclarecimentos e recomendações.

Art. 3º. Este provimento entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
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PROVIMENTO N. 008/2019-CG
Publicado no DJE n. 122, de 04/07/2019.
Altera as Diretrizes Gerais Judiciais, especificamente no que trata das tabelas de
plantão judicial e de substituição automática dos juízes titulares das varas e
juizados, bem como das audiências de custódia, na Comarca de Porto Velho.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a estrutura organizacional das
unidades criminais da Comarca de Porto Velho;
CONSIDERANDO a Resolução n. 076/2019-PR, publicada no DJE de 30 de janeiro
de 2019, a qual trata da instalação da 4ª Vara Criminal, extingue o Núcleo de
Custódia e unifica os cartórios das Varas do Júri da Comarca de Porto Velho;
CONSIDERANDO o Ato n. 1.117/2019-PR, publicado no DJE n. 121, de
3.7.2019, que instala a 4ª Vara Criminal na Comarca de Porto Velho, bem como o
Provimento n. 007/2019-CGJ, publicado no DJE n. 122, de 4.7.2019;
CONSIDERANDO o Provimento n. 012/2007-CGJ, o qual dispõe sobre as
Diretrizes Gerais Judiciais do Primeiro Grau do Poder Judiciário do Estado de
Rondônia, especificamente no que trata das audiências de custódia, do plantão
judiciário e da escala de substituição automática de magistrados da Comarca de
Porto Velho;
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) é o órgão orientador
e fiscalizador da Justiça Estadual, nos termos do art. 20 da Lei Complementar n.
94/93, que estabelece o Código de Organização Judiciária do Estado de Rondônia
(Coje);
CONSIDERANDO o processo SEI n. 8001646-26.2016.822.1111,
R E S O L V E:

Art. 1º Alterar as Diretrizes Gerais Judiciais do Primeiro Grau do Poder Judiciário
do Estado de Rondônia (DGJ), nos termos deste Provimento.

Art. 2º O art. 453 das DGJ que trata do plantão semanal na Comarca da Capital,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 453. .............................................
............................................................
ÁREA – C
1) 1ª Vara Criminal;
2) 2ª Vara Criminal;
3) 3ª Vara Criminal;
4) 4ª Vara Criminal;
5) 1ª Vara do Júri;
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6) 2ª Vara do Júri;
7) Vara de Delitos de Tóxicos;
8) Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA;
9) Vara das Execuções e Contravenções Penais - VEP;
10) Auditoria Militar;
11) Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 1º Juízo;
12) Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 2º Juízo;
13) 1º Juizado Especial Criminal.”(NR)

Art. 3º A Tabela I do art. 468, que trata da substituição automática dos juízes
titulares das varas e juizados da Comarca da Capital, passa a vigorar com a seguinte redação:
TABELA I – Comarca de Porto Velho
...

...
2ª VARA CRIMINAL

1ª VARA CRIMINAL

3ª VARA CRIMINAL
4ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL

2ª VARA CRIMINAL

4ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL
4ª VARA CRIMINAL

3ª VARA CRIMINAL

1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
1ª VARA CRIMINAL

4ª VARA CRIMINAL

2ª VARA CRIMINAL
3ª VARA CRIMINAL
2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

DELITOS DE TÓXICOS
AUDITORIA MILITAR
1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

AUDITORIA MILITAR
DELITOS DE TÓXICOS
AUDITORIA MILITAR

DELITOS DE TÓXICOS

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
2ª VARA DO JÚRI
DELITOS DE TÓXICOS

AUDITORIA MILITAR

2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

VARA INFRACIONAL E DE EXECUÇÃO DE
MEDIDAS ALTERNATIVAS

VARA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E
JUVENTUDE
1º JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
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2º JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
VARA INFRACIONAL E DE EXECUÇÃO DE
MEDIDAS ALTERNATIVAS
VARA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E
JUVENTUDE

2º JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
1º JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
2º JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

1º JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

VARA INFRACIONAL E DE EXECUÇÃO DE
MEDIDAS ALTERNATIVAS
VARA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E
JUVENTUDE
1º JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

2º JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

VARA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E
JUVENTUDE
VARA INFRACIONAL E DE EXECUÇÃO DE
MEDIDAS ALTERNATIVAS

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – VEP

VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS - VEPEMA
1ª VARA CRIMINAL
2ª VARA CRIMINAL
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – VEP

VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS - VEPEMA

3ª VARA CRIMINAL
4ª VARA CRIMINAL

...

....

Art. 4º O caput do art. 468-D das DGJ passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 468-D. A audiência de custódia se destina a ouvir o preso em flagrante
proveniente de qualquer causa, ainda que por decorrência de mandado de prisão para cumprimento de
pena, observando-se os ditames dos art. 301 a 310 do Código de Processo Pena, e na comarca da
Capital será realizada durante o expediente forense pelo juiz do 1º e do 2º Juízos dos Júris e nos dias
em que não houver expediente forense pelo juiz de plantão, observando-se o disposto no § 4º do artigo
455 das DGJ.” (NR)

Art. 5º Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 468-D das DGJ.

Art. 6º Os §§ 3º, 4º e 5º do art. 468-D passam a vigorar renumerados,
respectivamente para §§ 1º, 2º e 3º:

Art. 7º O art. 468-F passa a vigorar com a seguinte:
“Art. 468-F. A distribuição da comunicação da prisão em flagrante deverá ser
feita antes da realização da audiência de custódia, salvo se esta for realizada em dia em que não
houver expediente forense caso em que a distribuição ocorrerá no primeiro dia útil.” (NR)
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Art. 8º Fica revogado o art. 468-G das DGJ.

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Geral da Justiça.

Art. 10. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 011/2019-CG
Publicado no DJE n. 172, de 12/09/2019.
Altera as Diretrizes Gerais Judiciais, especificamente no que trata da tabela de
substituição automática na Comarca de Machadinho do Oeste.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a estrutura organizacional da
Comarca de Machadinho do Oeste;
CONSIDERANDO a Resolução n. 090/2019-PR, publicada no DJE de 10 de abril
de 2019, a qual trata da alteração parcial na estrutura organizacional da Comarca
de Machadinho do Oeste;
CONSIDERANDO o Ato 1118/2019-PR que instala o 2º Juízo na Comarca de
Machadinho do Oeste, bem como o Provimento n. 009/2019-CGJ;
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) é o órgão
orientador e fiscalizador da Justiça Estadual, nos termos do art. 20 da Lei
Complementar n. 94/93, que estabelece o Código de Organização Judiciária do
Estado de Rondônia (Coje);
CONSIDERANDO o processo SEI n. 9140547-54.2016.822.1111,

R E S O L V E:

Art. 1º Alterar o art. 468 das Diretrizes Gerais Judiciais do Primeiro Grau do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia (DGJ), nos termos deste Provimento.
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Art. 2º A Tabela III do art. 468, que trata da substituição automática dos juízes
titulares das varas e juizados da Comarca de 1ª Entrância, passa a vigorar com a seguinte redação:
TABELA III – Comarca do Interior 1ª Entrância
...

...
MACHADINHO D’OESTE / 2º JUÍZO

MACHADINHO D’OESTE / 1º JUÍZO

2ª VARA CÍVEL DE JARU
1ª VARA CÍVEL DE JARU
MACHADINHO D’OESTE / 1º JUÍZO

MACHADINHO D’OESTE / 2º JUÍZO

1ª VARA CÍVEL DE JARU
VARA CRIMINAL DE JARU

...

....

Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Geral da Justiça.

Art. 4º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTOS CORRELATOS
PROVIMENTO N. 0006/2008-CG
Publicado no DJE n. 218, de 20/11/2008.

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
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CONSIDERANDO que, embora a legislação processual permita agravação de
depoimentos colhidos em audiência, a experiência tem demonstrado que essa prática
só é recomendada quando for possível a transcrição do registro;

CONSIDERANDO que vêm sendo aplicados os mais diversos recursos de mídia,
equipamentos e programas para obtenção das gravações, sem a transcrição do
registro, dificultando, muitas vezes, a compreensão do conteúdo gravado;

CONSIDERANDO que nem sempre há garantia quanto à segurança do conteúdo
gravado, em razão dos diversos métodos utilizados para tanto;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça ainda não dispõe de equipamentos
apropriados, que garantam a qualidade e segurança das gravações em mídia;

CONSIDERANDO a decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, nas
Apelações Cíveis nº 100.001.2006.026425-9 e nº 100.001.2005.006563-6, em que se
anulou o processo até o momento subsequente à oitiva das testemunhas, importando,
com isso, a transcrição da solenidade que havia sido gravada em mídia;

CONSIDERANDO, por fim a decisão do Conselho da Magistratura em sessão do
dia 26 de setembro de 2008, conforme consta do Processo n. 200.000.2008.0106285–CGJ,

R E S O L V E:

Art. 1º. Suspender no juízo de 1º grau do Poder Judiciário do Estado de Rondônia o
procedimento de gravação audiovisual dos depoimentos colhidos nas audiências cíveis e criminais, até
ulterior deliberação.
Parágrafo único. A gravação em áudio dos depoimentos colhidos nas audiências
cíveis e criminais, será permitida desde que realizada a subsequente transcrição da gravação.
Art. 2º. Recomendar aos magistrados que se o desejarem, poderão encaminhar à
Corregedoria Geral, até o dia 31 de janeiro de 2009, sugestão no sentido de subsidiar a elaboração de
regulamento do procedimento de gravação audiovisual, desenvolvimento de programa e aquisição de
equipamentos.
Art. 3º. Encaminhar cópia do presente Provimento a todos os juízes de Rondônia.
Art. 4º. Este Provimento entrará em vigor a partir de 1º de dezembro de 2008.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2008.

Desembargador SANSÃO SALDANHA
Corregedor Geral da Justiça
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PROVIMENTO N. 0010/2014-CG
Publicado no DJE nº 138 de 28/07/2014.
Dispõe sobre regras de funcionamento para organização da Turma Recursal
unificada
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação para cumprimento da lei
complementar estadual n° 782/2014;
CONSIDERANDO a necessidade de providências para funcionamento da Turma
Recursal unificada após a edição da Resolução n° 014/2014-PR;
CONSIDERANDO que o Provimento n° 028/2005-CG tornou-se incompatível com
a edição das normas acima especificadas;
CONSIDERANDO o advento do PJe e a escala aprovada para implantação em
todos os Juizados Especiais do Estado até o fim de 2014;
CONSIDERANDO os tópicos abordados na reunião realizada em 17/07/2014 e
registrada no protocolo n° 0039518-85.2014.8.22.1111.

R E S O L V E:
Art. 1°. Dos atos processuais recorríveis proferidos nos Juizados Cíveis, Criminais e
da Fazenda Pública em todo o Estado de Rondônia será possível a interposição do recurso próprio na
Turma Recursal unificada.
Art. 2°. O cartório da Turma Recursal deverá manter os seguintes livros:
a) Carga de autos: Folhas soltas, formado por relatórios emitidos pelo SDSG e PJe,
sendo um para cada relator, um para o Ministério Público, um para os Procuradores das entidades
públicas, um para os Defensores Públicos e outro para os Advogados.
b) Protocolo: Terá tantos desdobramentos quantos recomendarem a natureza do
movimento, destinando-se ao registro de casos de entrega ou remessa, que não impliquem devolução.
c) Visitas e correições: Disponível em formato digital no sistema de
acompanhamento processual. Se o PJe não disponibilizar quando o SDSG for descontinuado deverá ser
providenciada pasta na qual serão arquivadas as cópias físicas até apresentação de solução eletrônica.
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Art. 3°. O registro dos processos é feito pelo SDSG que será gradativamente
substituído pelo PJe na medida em que este último sistema for implantado nas unidades judiciárias.
§ 1°. Os recursos de atos processuais de processos do PJe somente serão admitidos
na Turma Recursal através do mesmo sistema.
§ 2°. Ainda que na unidade judiciária estiver instalado o PJe, dos atos processuais
nos processos ainda registrados pelo SDSG a remessa e processamento do recurso deverá ocorrer pelo
SDSG.
Art. 4°. O controle estatístico da Turma Recursal será realizado pela Corregedoria.
Art. 5°. No transporte dos autos dos processos da extinta Turma Recursal de Ji
Paraná para a Turma Recursal unificada em Porto Velho deverão ser adotadas providências para que haja
identificação e separação daqueles que tenham prioridade legal ou algum requerimento liminar ou
indicado como de urgência.
Parágrafo único. Na Turma Recursal de Porto Velho deverá ser realizada a
distribuição dos processos referidos no caput com prioridade e urgência sobre os demais, promovendo-se
posteriormente a identificação e encaminhamento ao relator sorteado para deliberação.
Art. 6°. A COINF deverá promover a transferência em bloco da competência dos
processos até então na extinta Turma Recursal de Ji Paraná para a Turma Recursal unificada em Porto
Velho, com preservação dos mesmos números originais, bem como promovendo a redistribuição dos
processos para sorteio de novos relatores, dentre os que estão atuando na Turma Recursal de Porto Velho,
ocasião em que deverão ser preservadas as mesmas regras de compensação já existentes no sistema.
Art. 7°. A COINF deverá preparar o SDSG utilizado pela Turma Recursal em Porto
Velho para acesso por todos os Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Estado.
Art. 8°. Aplicam-se subsidiariamente às atividades da Turma Recursal o regimento
interno da Turma Recursal, o regimento interno do Tribunal de Justiça e as diretrizes gerais judiciais do
segundo e do primeiro grau sucessivamente.
Art. 9°. Fica integralmente revogado o Provimento n° 28/2005.
Art. 10. Este Provimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos
Corregedor-Geral da Justiça em exercício
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PROVIMENTO N. 0019/2014-CG
Publicado no DJE nº 211 de 11/11/2014.

Alterar o provimento 20/2013, que trata da destinação dos recursos oriundos da
aplicação de penas e medidas alternativas de prestação pecuniária.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, consoante o disposto no art. 157 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 154, de 13 de julho de 2012, do
Conselho Nacional da Justiça, que dispõe sobre a política institucional do Poder
Judiciário na utilização dos recursos oriundos das medidas e penas de prestação
pecuniária;
CONSIDERANDO que compete às Corregedorias a regulamentação da matéria
quanto ao procedimento atinente à forma e apresentação dos projetos, prestação de
contas e condições e vedações necessárias, nos termos do artigo 5º da mencionada
Resolução;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento da destinação das penas
pecuniárias, visando garantir o melhor emprego de tais recursos;
CONSIDERANDO a premência de regulamentação da destinação e controle de tais
valores, com o objetivo de dar publicidade e transparência na aplicação dos referidos
recursos;
CONSIDERANDO o protocolo 43455-74.2012.8.22.1111

RESOLVE:

Art. 1º. O recolhimento dos valores oriundos das penas e medidas alternativas de
prestação pecuniária será feito mediante depósito em conta judicial, vinculada ao juízo da Comarca, com
movimentação apenas por meio de Alvará Judicial, vedado o recolhimento em Cartório ou Secretaria.
§1º. Os valores monetários que forem apreendidos/ depositados e convertidos em
prestação pecuniária deverão ser destinados à capital para a VEPEMA. Nas comarcas do interior deverão
ser destinadas à vara criminal com competência para o processamento das execuções penais.
§ 2º. A unidade gestora, assim entendido o Juízo de Execução da pena ou medida
alternativa de prestação pecuniária, ficará responsável pela abertura da conta corrente junto à instituição
financeira estadual ou federal, exclusiva para o fim a que se destina.
§ 3º. O Juiz, ao requisitar a abertura de conta judicial ao Banco, deverá explicitar no
respectivo ofício que a movimentação dar-se-á, única e exclusivamente, por meio de Alvará Judicial, e
que, mensalmente, entre os dias 1º e 10, deverá ser remetido ao Juízo responsável pela administração da
conta, extrato discriminado com toda a movimentação de entrada e saída de recursos.
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Art. 2º. O recolhimento deverá ser feito pelo cumpridor da pena ou medida
alternativa, mediante depósito bancário na conta da unidade gestora, com a consequente entrega e juntada
nos autos judiciais do comprovante junto ao respectivo Cartório.
Art. 3º. Os valores depositados, referidos nos artigos anteriores, quando não
destinados às vítimas ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente, destinados à entidade pública ou
privada com finalidade social, previamente cadastrada junto ao juízo para atividades de caráter essencial à
segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a
critério da unidade gestora, priorizando-se o repasse desses valores aos beneficiários que:
I. Atuem diretamente na execução penal, na assistência à ressocialização de
apenados, e na assistência às vítimas de crimes e para prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos
da comunidade;
II. Prestem serviços de maior relevância social;
III. Apresentem projetos com viabilidade de implementação segundo a utilidade e a
necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas específicas.
Parágrafo único. É proibida a escolha arbitrária e aleatória da entidade pública a ser
beneficiada. Cabe ao Juiz, por motivada decisão, legitimar o ingresso das entidades beneficiárias no
Órgão Jurisdicional.
Art. 4º. Cada Juízo responsável por administrar verbas decorrentes de prestações
pecuniárias deverá divulgar, pelos meios de comunicações locais mais utilizados, os termos deste
Provimento, e, ainda, publicar Edital anual, no início do ano judiciário, até a 1ª quinzena de fevereiro,
com as especificações pertinentes, fixando prazo inicial e final para a apresentação dos projetos pelas
entidades, os quais serão submetidos à apreciação do Juiz para fins de cadastro perante a Unidade
Judiciária responsável pela destinação dos recursos.
Art. 5º. O cadastramento das entidades interessadas será precedida de apresentação
de documentos que comprovem a regular constituição da mesma, que se propõe a ser beneficiada:
I. Ato constitutivo.
II. Cópia de documentos (CPF, RG e comprovante de endereço) dos dirigentes
responsáveis pela entidade, mediante apresentação de ato no qual tenha sido deliberado atribuição;
III. Cópia de documentos (CPF, RG e comprovante de endereço) da pessoa
responsável pela elaboração e execução do projeto, caso não coincida com o dirigente da entidade;
IV. Comprovação de que atende a uma ou algumas das condições contidas no caput
do artigo 2º deste Provimento;
V. Cópia do estatuto, comprovante de endereço da entidade, número da conta
corrente da entidade.
VI. No Juízo, anualmente, deverão, o cadastro e a relação das entidades
beneficiadas, ser renovados e atualizados anexando-se os documentos iniciais, caso necessário, e das
eventuais atualizações.
Art.6º. Os projetos a serem beneficiados constarão das seguintes especificações:
§ 1º. O projeto deverá conter, no mínimo, a identificação da Instituição, o objetivo, a
justificativa, o custo e o cronograma para a execução.
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§ 2º. “O projeto deverá ser assinado pelo representante da Instituição, contendo a
identificação do responsável pela execução e termo de responsabilidade pela aplicação do recurso em
conformidade ao projeto.”
§ 3º. Havendo sobra de recursos deverá ser devolvida ao juízo para alocar em outro
projeto, sendo vedada atualização ou alteração do projeto de forma que o descaracterize. O valor
devolvido deve ser depositado na conta prevista no art. 1º, § 3º.
Art. 7º. A concessão do recurso dar-se-á após análise de projeto apresentado pela
entidade:
§ 1º. A análise e a aprovação do projeto deverão ser precedidas de prévio parecer do
Ministério Público, que deverá ser cientificado de todo o processo de escolha.
§ 2º. A alocação de recursos à(s) entidade(s) selecionadas(s) fica condicionada ao
montante disponível na conta judicial no período de um ano, a contar da data da publicação do edital.
§ 3º. O prazo para a conclusão do projeto poderá ser prorrogado em até 30 (trinta)
dias desde que, em até 10 (dez) dias do término inicialmente estabelecido, seja feito requerimento
justificando os motivos do pedido ao Juiz responsável pela Unidade Jurisdicional destinadora do recurso.
§ 4º. Cada projeto terá uma pasta de controle (processo) na qual será inserido o
projeto, o alvará, a prestação de contas com as notas fiscais e o relatório, bem como possível depósito de
devolução caso haja sobra de recursos.
Art. 8º. A teor do que dispõe a Resolução 154 do CNJ, é vedada a destinação de
recursos:
I. Ao custeio do Poder Judiciário;
II. Para promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas
e, no caso destas, para pagamento de quaisquer espécies de remuneração aos seus membros, funcionários
e colaboradores;
III. Para fins político-partidários;
IV. Às entidades que não estejam regularmente constituídas, obstando a
responsabilização caso haja desvio de finalidade.
Art. 9º. É vedada, ainda, a destinação de todo o recurso arrecadado a uma única
entidade, ou a um grupo reduzido de entidades, devendo haver preferencialmente uma distribuição dos
valores, de acordo com o número de entidades cadastradas com projeto aprovado, considerando a
abrangência e a relevância social de cada projeto.
Art. 10º. Finalizado o projeto, a entidade beneficiada deverá prestar contas da verba
recebida, no prazo de 30 (trinta) dias, enviando à unidade gestora relatório que deverá conter:
I. Prestação de contas conforme anexo I;
II. Notas fiscais, ou cupons fiscais, em ordem cronológica, de todos os produtos e
serviços custodiados com os recursos destinados pelo Poder Judiciário;
III. Nos casos excepcionais, em que for necessária a utilização de recibo, é
obrigatório o nome completo, CPF, endereço, telefone (caso tenha) da pessoa que o emitir e a descrição
do produto/serviço;
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IV. Declaração assinada pelo representante da Instituição e pelo executor do Projeto
que ateste a efetiva utilização do recurso e autenticidade dos documentos (modelo anexo II).
Art. 11. A entidade que deixar de entregar o relatório no prazo determinado ficará
impedida de apresentar novo projeto pelo prazo de 6 (seis) meses. Caso o projeto seja apresentado sem
alguma das especificações contidas no artigo anterior, será a entidade notificada a sanar a irregularidade
em 5 (cinco) dias. Não sendo sanada a irregularidade, também ficará impedida de apresentar novo projeto
por igual prazo.
Art. 12. O juízo deverá abrir uma pasta de controle na qual será realizada a
fiscalização dos saldos existentes nas contas, bem como sua destinação.
§ 1º. Os saldos poderão ser controlados pelo extrato bancário mensal e as
destinações via alvará judicial, que, preferencialmente, deverá ser expedido até o 5° (quinto) dia útil do
mês subsequente.
§ 2º. O controle de entrada e saída de recursos possibilitará ao juízo verificar o saldo
real, a fim de que não haja descontrole na conta judicial que, em nenhuma hipótese, poderá ter saldo
negativo.
§3º. Este procedimento será apenas de uso interno, não havendo necessidade de
remessa ao Tribunal de Contas.
Art. 13. A prestação de contas individualizada será submetida à homologação
judicial, após o prévio parecer do Ministério Público.
§ 1º. Cada unidade gestora deverá publicar anualmente no Diário Oficial da Justiça,
obrigatoriamente, a relação de entidades beneficiadas e os recursos destinados a cada uma, afixando no
átrio do fórum cópia da publicação.
§ 2º. As prestações de contas serão remetidas eletronicamente à Presidência do
Tribunal de Justiça anualmente, devendo a documentação original, do projeto e das prestações de contas,
ser guardada por um período mínimo de 5 (cinco) anos.
§3º. A Corregedoria-Geral disponibilizará cartilha orientativa às unidades com
informações básicas de prestação de contas e elaboração de projetos, cabendo ao juízo gestor da conta
centralizadora do recurso, em eventuais dúvidas, buscar apoio junto às unidades administrativas
competentes deste Tribunal de Justiça.
Art. 14. O manejo e a destinação desses recursos, que são públicos, deverão ser
norteados pelos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos, dentre outros, no caput do
artigo 37 da Constituição Federal, sem se olvidar da indispensável e formal prestação de contas perante a
unidade gestora, sob pena de responsabilidade, ficando assegurada a publicidade, transparência e
destinação dos recursos.
Art. 15. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 08 de novembro de 2014.
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Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0021/2014-CG
Republicação por erro material no DJE nº 013 de 21/01/2015.

Dispõe sobre a atualização de despesas e custas judiciais.

PROVIMENTO N. 0003/2015-CG
Publicado no DJE nº 014 de 22/01/2015.

Dispõe sobre a revogação do Provimento n. 023/2014-CG, publicado em
31/12/2014, repristinação do Provimento n. 022/2014-CG, publicado em
19/12/2014, correção e aprovação das tabelas de emolumentos, custas e selos dos
Serviços Notariais e de Registro do Estado de Rondônia e dá outras providências.

PROVIMENTO N. 0005/2015-CG
Publicado no DJE nº 042 de 05/03/2015.
Altera o provimento n. 10/2014-CG que dispõe sobre regras de funcionamento para
organização da Turma Recursal unificada

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação para cumprimento da lei
complementar estadual n° 782/2014;
CONSIDERANDO a necessidade de providências para funcionamento da Turma
Recursal unificada após a edição da Resolução n° 014/2014-PR;
CONSIDERANDO o Provimento n° 010/2014-CG ;
CONSIDERANDO o processo n. 0039518-85.2014.8.22.1111;

209

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

CONSIDERANDO a necessidade de alterar os artigos 2º, 3º e 7º do Provimento n°
010/2014-CG para corrigir a denominação do sistema a ser utilizado na Turma
Recursal.
CONSIDERANDO que o Provimento nº 024/2009-CG tornou-se incompatível com
a edição das normas acima especificadas;

R E S O L V E:

Art. 1°. Alterar os artigos 2º, 3º e 7º do Provimento n° 010/2014-CG os quais
passarão a vigorar com seguinte redação:
“Art. 2°. O cartório da Turma Recursal deverá manter os seguintes livros:
a) Carga de autos: Folhas soltas, formado por relatórios emitidos pelo SAP 2º Grau e
PJe, sendo um para cada relator, um para o Ministério Público, um para os Procuradores das entidades
públicas, um para os Defensores Públicos e outro para os Advogados.
b) (...).
c) Visitas e correições: Disponível em formato digital no sistema de
acompanhamento processual. Se o PJe não disponibilizar quando o SAP 2º Grau for descontinuado
deverá ser providenciada pasta na qual serão arquivadas as cópias físicas até apresentação de solução
eletrônica.
Art. 3°. O registro dos processos é feito pelo SAP 2º Grau que será gradativamente
substituído pelo PJe na medida em que este último sistema for implantado nas unidades judiciárias.
§ 1°. (...)
§ 2°. Ainda que na unidade judiciária estiver instalado o PJe, dos atos processuais
nos processos ainda registrados pelo SAP 2º Grau a remessa e processamento do recurso deverá ocorrer
pelo SAP 2º Grau.
Art. 7°. A COINF deverá preparar o SAP 2º Grau utilizado pela Turma Recursal em
Porto Velho para acesso por todos os Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do
Estado”.
Art.2º. Fica integralmente revogado o Provimento n° 024/2009-CG.
Art. 3º. Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 010/2014-CG.
Art. 4°. Este Provimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 4 de março de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
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Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0007/2015-CG
Publicado no DJE nº 068, de 14/04/2015.
Dispõe sobre a regulamentação do dispositivo do §12 do art. 3º do Decreto Lei
911/69 (alterado pela Lei 13.043/2014), que trata do cumprimento de busca
apreensão via Carta Precatória.
O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,
especialmente as previstas;
CONSIDERANDO a inserção do §12 do art. 3º do Decreto Lei 911/69, incluído
pela Lei n. 13.043/2014;
CONSIDERANDO a necessidade de desburocratizar o procedimento e com isso
acelerar o tempo de cumprimento de liminares quando tenham de ser cumpridas em
outras comarcas;
CONSIDERANDO o protocolo n. 0005019-41.2015.8.22.1111;

RESOLVE:

Art. 1º Na hipótese do art. 3º, § 12º, do Dec. 911/69 as cópias da petição inicial e
liminar concessiva de busca e apreensão serão recebidas por qualquer unidade deste Poder Judiciário
como “CARTA PRECATÓRIA”.
Art. 2º Para fins de atender o disposto art. 3º, § 12º, do Dec. 911/69, será necessário
que o advogado apresente simples petição requerendo o cumprimento da liminar e declaração do mesmo
em cada uma das cópias apresentadas de conferirem com o original.
Art. 3º A petição será protocolada no distribuidor que imediatamente a levará a
unidade sorteada para que expeça mandado de busca e apreensão a ser distribuído na mesma data.
Art. 4º Após encaminhar o mandado para o oficial de justiça o diretor de cartório da
unidade sorteada promoverá verificação nos sistemas do TJRO ou do Estado de origem sobre a existência
da ação referida nas cópias apresentadas, bem como se na movimentação consta a expedição de liminar
concessiva da ordem de busca e apreensão.
§1º Confirmando a existência da ordem certificará ao oficial de justiça da
constatação.
§2º Se não houver sistema de consulta ou este não estiver acessível serão utilizados
outro meios como e-mail ou fax.
§3º Não confirmada a existência da ordem deverão ser comunicados o oficial de
justiça designado para o cumprimento do mandado e o magistrado responsável pela unidade que expediu
o mandado a fim de que adotem suas providências.
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Art. 5º O oficial de justiça não entregará definitivamente o bem em depósito ao
representante da parte requerente enquanto não receber a confirmação do diretor de cartório sobre a
existência da ordem no juízo de origem, promovendo o depósito do veículo em local público até solução
pelo magistrado responsável pela unidade sorteada para cumprimento da liminar.
Art. 6º Se ficar constatado que a inexistência da ordem liminar cumprida o feito será
submetido ao magistrado para adotar as providências necessárias a devolução do bem apreendido e
verificação de responsabilidade do advogado e da parte requerente.
Art. 7º Depois de entregue o veículo ao representante da parte requerente os
registros dos atos praticados serão digitalizados e enviados pelo malote digital a unidade na qual tramita o
processo de onde se ordenou a liminar cumprida e as peças físicas serão inutilizadas, salvo se houver
juntada de documento original, hipótese em que somente haverá inutilização depois de enviado o
documento a unidade de origem da liminar para juntada nos autos.
Art. 8º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 10 de abril de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor- Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0008/2015-CG
Publicado no DJE nº 087, de 14/05/2015.

Institui o regime de Mutirão Carcerário, relativo a presos provisórios.
O Corregedor Geral da Justiça no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a Resolução Conjunta nº 1/09, do Conselho Nacional de Justiça
e Conselho Nacional do Ministério Público, que institucionalizou mecanismos de
revisão periódica das prisões provisórias e definitivas, bem como das Medidas de
Segurança;
CONSIDERANDO que o Mutirão carcerário relativo aos presos provisórios deve
ser levado a efeito pelo Juiz Natural e consistirá na revisão sobre a necessidade ou
não de ser mantida a custódia cautelar;
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CONSIDERANDO o dispositivo contido na Resolução CNJ nº 113/2010, arts. 8º e
9º, deverá ser expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de
liberdade (CES-Provisória), após o recebimento de recurso e independentemente de
quem o interpôs/ certificando-se nos autos a expedição antes da remessa do feito ao
órgão revisor, sob pena de responsabilidade funcional;
CONSIDERANDO a necessidade de instituir Mutirão como política institucional;
CONSIDERANDO o processo nº 0009135-90.2015.8.22.1111;

RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituído o regime de Mutirão carcerário, relativo a presos
provisórios, nas Varas com competência Criminal, inclusive Juizados da Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, Juizados Especiais Criminais, 2º Juizado da Infância e Juventude e Auditoria Militar, a
ser realizado na 1ª quinzena do mês de maio e setembro de cada ano.
Parágrafo Único: As unidades que não possuírem presos provisórios, fica
dispensada de realização do mutirão, devendo informar à Corregedoria.
Art. 2º. O Mutirão relativo aos presos provisórios consistirá:
I - na revisão de Inquéritos e de processos ainda não sentenciados, relativos aos
Indiciados/Réus presos, exclusivamente quanto à manutenção ou não da prisão, exame a ser efetivado
pelo Juiz da Causa.
II - na expedição de Cartas de Execução de Sentença Provisória, quando for o caso.
Parágrafo único. Para a realização do mutirão de que trata o caput, deverão ser
observadas as orientações e as rotinas constantes do Manual "Mutirão Carcerário 2015 - Presos
Provisórios", disponível em: http://www.tjro.jus.br/cartilhas-e-manuais/.
Art. 3º. Findo o prazo do Mutirão, deverá o diretor do cartório preencher o Relatório
Consolidado da Unidade, conforme anexo I, com os seguintes dados:
I- Quantidade de presos provisórios;
II- Quantidade de presos com situação revista;
III- Quantidade de presos com segregação mantida;
IV- Quantidade de presos aplicada medida alternativa de prisão;
V- Quantidade de presos com alvará expedido;
VI- Quantidade de presos com excesso de prazo, com identificação do feito e breve
justificativa.
§ 1º. Inexistindo presos provisórios durante o período do Mutirão, previsto no art. 1º
deste Provimento, o diretor do cartório Judicial/Substituto deverá preencher o Relatório com os dados
constantes dos incisos I a III, com a opção " 0 " (zero).
§ 2º. O relatório consolidado deverá ser encaminhado à Corregedoria, até o dia 20 de
maio e 20 de outubro de cada ano.
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Art. 4º. Eventuais dúvidas relativas ao mutirão serão dirimidas pela Corregedoria
Geral da Justiça.
Art. 5º. O Mutirão de que trata este Provimento será realizado sob a supervisão do
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário no âmbito do Poder Judiciário do Estado
de Rondônia – GMF/RO.
Art. 6º. Este provimento não descarta o cumprimento do art. 212-A e seus
parágrafos das Diretrizes Gerais Judiciais.
Art. 7º. O juízo, caso seja necessário, deverá editar portaria designando o mutirão
carcerário, devendo dar ampla divulgação.
Parágrafo Único: nos casos em que houver necessidade de designação de juiz
substituto ou de outro magistrado para auxílio no mutirão, o juízo deverá solicitar que a corregedoria faça
publicação de ato. Para tanto, tal solicitação deverá ser realizada, com um prazo de 30 (trinta dias) de
antecedência, a fim de que seja feita análise da possibilidade de designação.
Art. 8º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 12 de maio de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

ANEXO-I
Mutirão Carcerário Presos Provisórios
COMARCA:
JUÍZO:
Período: ______________
1.1 “Relatório Consolidado – Mutirão Realizado”
RELATÓRIO CONSOLIDADO – MUTIRÃO REALIZADO
Q. de presos
provisórios

Q. de presos com
situação revista

Q. presos com
segregação
mantida

Q. de presos aplicada
medida alternativa de
prisão

Q. de presos
com alvará
expedido

1.2 “Relatório Consolidado – Presos Provisório (Prazo Excedido)”
RELATÓRIO CONSOLIDADO – PRESOS PROVISÓRIO (PRAZO EXCEDIDO)
Quantitativo de presos com excesso de prazo
2. Havendo presos provisórios com excesso de prazo (Item 1.2)
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RELATÓRIO CONSOLIDADO – Processo e data correspondente
Nº do processo correspondente

Data da prisão

Dias em excesso

Justificativa

Se a Vara não possuir processos relativos a presos provisórios em curso, ainda assim o relatório deverá
ser preenchido. Neste caso, basta preencher uma linha do relatório com zero.
3. Responsável pelo preenchimento do Relatório:
O preenchimento do Relatório é de responsabilidade do diretor do cartório, que o remeterá a
Corregedoria-Geral da Justiça, obedecendo a prazos estipulados. Data, local e assinatura.

PROVIMENTO N. 0013/2015-CG
Publicado no DJE nº 130, de 16/07/2015.
Dispõe sobre acesso remoto do (a) Magistrado (a) que estiver afastado da Comarca
para participar de cursos ou eventos.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, consoante o disposto no art. 157 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
CONSIDERANDO que durante o tempo que o magistrado está ausente da comarca
para cursos e eventos não precisa ser considerado como afastado, pois os meios
eletrônicos permitem o seu acesso a distância;
CONSIDERANDO que algumas comarcas não dispõe de juiz substituto fixo para
substituir o titular em sua ausências, o que prejudica o serviço da unidade judiciária;
CONSIDERANDO o Protocolo Digital n. 0037695-42.2015.8.22.1111

RESOLVE:
Art. 1º. Durante o período que o (a) Magistrado (a) estiver afastado (a) da Comarca
para participar de cursos e eventos, não precisará ser afastado (a) dos sistemas, podendo seu acesso ser
feito a distância por meio eletrônico.
§ 1º. Tal regra não se aplica aos afastamentos por motivo de férias ou licenças.
§ 2º. Nos atos convocatórios em que não constar a manutenção do exercício da
jurisdição, o (a) magistrado (a) ficará afastado (a) da unidade.
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Art. 2º. O acesso remoto deve ser solicitado previamente a esta Corregedoria, a
quem cabe o controle dos acessos.
Art. 3º. A COINF elaborará em 30 (trinta) dias manual com instruções sobre as
providências para conseguir o acesso remoto.
Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 14 de julho de 2015.

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0028/2015-CG
Publicado no DJE nº 235, de 21/12/2015.

Dispõe sobre a aprovação da Tabela de Custas dos Serviços Judiciais do Estado de
Rondônia para o ano de 2016.
Obs. As tabelas referentes ao Provimento 028/2015-CG estão disponíveis no DJE n° 235, de 21/12/2015.

PROVIMENTO N. 0001/2016-CG
Publicado no DJE nº 034, de 23/02/2016.

Dispõe sobre a implantação das Audiências de Custódia nas Comarcas do interior
do Estado de Rondônia

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o art. 9º, item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos das Nações Unidas, bem como o art. 7º, item 5, da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, documento do qual Brasil é signatário;
CONSIDERANDO decisão do pleno do STF exarada em caráter liminar na ADPF
347;
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CONSIDERANDO a edição da resolução 213 do CNJ que estabeleceu em seu
artigo 15 a necessidade de implantação das audiências de custódia em toda área
jurisdicionada;
CONSIDERANDO a necessidade de, antes mesmo do vencimento do prazo, reunirse informações sobre as dificuldades que, eventualmente, serão enfrentadas no
interior do Estado, dada sua extensão territorial relacionada ao pequeno número de
juízes substitutos;
CONSIDERANDO o Provimento Conjunto n. 011/2015/PR-CG, publicado no DJE
n. 158, de 26/08/2015;
CONSIDERANDO o Provimento n. 019/2015/CG, publicado no DJE n. 174, de
18/09/2015;
CONSIDERANDO o processo n. 0004915-49.2015.8.22.1111,

R E S O L V E:
Art. 1º. Autorizar as unidades judiciárias do interior do Estado com competência
criminal, e em caráter experimental, a realizar as audiências de custódia no âmbito de sua unidade
jurisdicional, a partir de 24 de fevereiro de 2016, com obrigatoriedade a partir de 29 de fevereiro de 2016.
Art. 2º. Cada unidade ficará responsável pela realização do ato solene no âmbito de
sua competência e conforme a distribuição dos autos de prisão em flagrante, preferencialmente em até 72
horas, com mitigação possível à luz de exceção devidamente fundamentada e em virtude do disposto no
parágrafo único do artigo 15 da resolução 213 do CNJ.
Parágrafo único – Até regulamentação diversa, fica adiada a necessidade de
realização nos dias não-úteis.
Art. 3º. Os magistrados que presidirem as audiências de custódia deverão observar
os protocolos estabelecidos nos anexos da resolução 213 do CNJ e, ainda, a alimentar o SISTAC, se
disponível.
Art. 4º. Recomenda-se o estabelecimento de rotina em agenda para que as
audiências sejam realizadas, preferencialmente, em horários previamente estabelecidos, favorecendo os
fluxos da unidade e dos demais integrantes do sistema.
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Art. 5º. As dificuldades verificadas no cumprimento das audiências deverão ser
comunicadas a Corregedoria-Geral da Justiça, através do e-mail custodiacgj@tjro.jus.br até o dia
31/03/2016, objetivando o encaminhamento dos dados ao CNJ para o fim disposto no parágrafo 5º do
artigo 1º da Resolução 213.
Art. 6º. Este Provimento entra em vigor no dia 24 de fevereiro do corrente ano.
Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2016.

Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0004/2016-CG
Publicado no DJE nº 114, de 21/06/2016.

Dispõe sobre a revogação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 2º dando nova redação ao
caput deste artigo e alterando o caput do 3º do Provimento n. 001/2014-CG, que
trata da realização de inspeções mensais nas unidades prisionais do Estado de
Rondônia e dá outras providências.

O CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o Provimento n. 001/2014-CG, publicado no DJE n. 021/2014,
de 31/01/2014;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Provimento supracitado;
CONSIDERANDO o constante da Resolução n. 47/2007-CNJ, que determina que
os Juízes de Execução Criminal realizem pessoalmente inspeção mensal nos
estabelecimentos penais, adotando providências para o adequado funcionamento,
promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;
CONSIDERANDO o processo nº 0008956-93.2014.8.22.1111,

RESOLVE:
I – REVOGAR os parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo 2º do Provimento n. 001/2014CG, publicado no DJE n. 021/2014, de 31/01/2014.
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II - ALTERAR o caput dos Artigos 2º e 3º do referido Provimento, passando a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º. As inspeções mensais deverão ser alimentadas no sistema do Conselho
Nacional de Justiça, até o 5º dia útil do mês subsequente, sem prejuízos das imediatas providências para o
adequado funcionamento dos estabelecimentos penais. (NR)
Art. 3º. A Divisão de Estatística extrairá do Cadastro Nacional de Inspeções em
Estabelecimentos Penais-CNIEP, os dados para tabulação mensalmente. (NR)
III – Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 17 de junho de 2016.

Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0005/2016-CG
Publicado no DJE nº 114, de 21/06/2016.
Autoriza a distribuição, em caráter excepcional, dos processos oriundos da justiça
rápida no SAPPG

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO que já existe módulo de integração do Sistema da Justiça
Rápida e o SAP Primeiro Grau;
CONSIDERANDO a necessidade assegurar a produtividade dos magistrados que
atuam nas operações da Justiça Rápida;
CONSIDERANDO que a distribuição dos processos da justiça rápida no Pje, nesse
momento, demanda um grande trabalho de digitalização dos autos, procedimento
bastante oneroso ao Tribunal de Justiça de Rondônia;
CONSIDERANDO o processo n. 0059983-81.2015.8.22.1111
R E S O L V E:
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Art.1º – Autorizar a distribuição dos processos oriundos da Justiça Rápida, em
caráter excepcional, pelo sistema SAPPG até que seja criado o Cartório Virtual e a compatibilização do
programa utilizado nas operações com o sistema do Processo Judicial Eletrônico – Pje.
Parágrafo único – Sob pena de responsabilização dos Diretores do Cartório
Distribuidor é vedada a distribuição de quaisquer outros processos no sistema SAPPG,
Art.2º - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 17 de junho de 2016.

Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0007/2016-CG
Publicado no DJE nº 156, de 19/08/2016.
Dispõe sobre a distribuição de mandado oriundos do Pje em comarca diversa
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, as
atividades do Poder Judiciário devem atender ao princípio da eficiência;
CONSIDERANDO que a adoção do PJe exige de magistrados e servidores a
mudança de lentes para superar paradigmas dos processos físicos e maximizar a
utilização das ferramentas virtuais, inclusive quando a interpretação das normas;
CONSIDERANDO ofício circular n. 035/2016;
CONSIDERANDO o processo digital nº 0008890-45.2016.8.22.1111
R E S O L V E:
Art. 1° Os mandados de processo em tramite no Pje que precisem de cumprimento
em comarca diversa, devem ser encaminhados diretamente, via sistema, para distribuição entre os oficias
de justiça da comarca onde a ordem deve ser cumprida, independentemente do colhimento do “cumprase”.
§1º Excetua-se à regra, todos os atos deprecados que extrapolem a simples atuação
do oficial de justiça, requerendo a intervenção do juiz para decidir questões procedimentais ou determinar
outras providências que assegurem o cumprimento da finalidade do ato em outra comarca, os quais
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deverão ser realizados por Carta Precatória Eletrônica ( Ex: oitiva de testemunha, ordem de busca e
apreensão de menor, prisão civil por dívida, penhora cumulada com os demais atos de expropriação, etc).
§2º O cartório responsável pela confecção deverá, para melhor atendimento da
finalidade do mandado, anexar ao expediente, além dos indispensáveis (art. 202 do CPC) os documentos
necessários para o cumprimento.
§3º Quando a distribuição da carta precatória for de responsabilidade da parte, é
condição para o encaminhamento do mandado o recolhimento da taxa disciplinada pelo art. 17 da Lei
301/90.
Art. 2º A distribuição da carta precatória será feita preferencialmente pelo cartório,
quando a parte for beneficiária da justiça gratuita.
Art. 3º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de agosto de 2016.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0008/2016-CG
Publicado no DJE nº 156, de 19/08/2016.
Dispõe sobre a instauração do incidente de intervenção de terceiros –
Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO o disposto no art. 157, inciso XXVIII do Regimento Interno;
CONSIDERANDO o advento da Lei 11.419/2006, que informatizou o processo
judicial;
CONSIDERANDO o disposto no art.34 da Resolução n.185 do Conselho Nacional
de Justiça;
CONSIDERANDO o advento da Lei 13.105/2015, publicada em 16/03/2015;
CONSIDERANDO o disposto no art.133 a 137 do novo Código de Processo Civil,
CONSIDERANDO a não inclusão da classe processual correta no sistema PJE,
pelo CNJ;
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CONSIDERANDO o processo digital nº 0032766-29.2016.8.22.1111

R E S O L V E:
Art. 1º Regulamentar, em caráter provisório, a instauração do incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, que passa a ser regida pelo novo Código de Processo Civil,
Título III, como Intervenção de Terceiros.
Art. 2º Com o deferimento da instauração do incidente no processo principal, o
cartório deverá proceder à sua distribuição no sistema PJE.
Art. 3º O incidente deverá ser distribuído pelo módulo de NOVO PROCESSO
INCIDENTAL, vinculando ao processo e à Vara de origem, atribuindo-lhe a classe processual PETIÇÃO
(número 241).
Art. 4º Com a inclusão, o assunto deverá ser o descrito no número 4939
(desconsideração de personalidade jurídica);
Art. 5º Todos os arquivos a serem incluídos no incidente serão oriundos do processo
principal, não necessitando de digitalização.
Art. 6º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da
personalidade jurídica for requerida na petição inicial, de acordo com o disposto no art. 134, § 2º do CPC.
Art. 7º Após a distribuição do incidente, a escrivania deverá apensar aos autos
principais, no módulo de apensamento/vinculação.
Parágrafo Único. Deverá a escrivania certificar nos autos físicos(SAP) a existência
do incidente no Pje.
Art. 8º Com a inclusão da classe processual Desconsideração da Personalidade
Jurídica no sistema PJE, a escrivania retificará todos os processos distribuídos com a classe PETIÇÃO,
usados na forma disciplinada.
Art. 9º O presente provimento entrará em vigor na data de sua publicação e perderá
sua eficácia com a implementação do incidente como classe na TPU.
Publique-se.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de agosto de 2016.

Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 0009/2016-CG
Publicado no DJE nº 156, de 19/08/2016.
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Dispõe sobre informações dos Juízes dirigidas ao Serviço Central de Proteção ao
Crédito – SCPC.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, as
atividades do Poder Judiciário devem atender ao princípio da eficiência;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir celeridade processual e a regra do
artigo 13 da Lei 11.419/2006;
CONSIDERANDO o processo digital n. 0077860-34.2015.8.22.1111.
R E S O L V E:
Art. 1° As ordens e requisições dos Juízes de Direito do Estado de Rondônia
dirigidas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC devem ser endereçadas ao correio eletrônico
scpc@boavistaservicos.com.br, ressalvado o uso de meios convencionais no caso de indisponibilidade do
sistema do correio eletrônico institucional ou do certificado digital.
Art. 2º Para o envio da mensagem eletrônica, o servidor responsável deverá usar o
seu endereço de e-mail funcional, com domínio “tjro.jus.br”, ou o da Unidade Judiciária requisitante.
Art. 3º Cada mensagem eletrônica deverá referir-se a um único processo judicial,
observando-se o modelo pertinente constante em um dos cinco anexos deste Provimento.
Art. 4º O remetente da mensagem eletrônica deverá informar:
a) No campo “Para”, o preenchimento do endereço eletrônico do SCPC indicado no
art. 1° desta norma;
b) No campo “Assunto”, o preenchimento da seguinte expressão: “Ofício do TJRO”;
c) No cabeçalho “Anexar Arquivo”, a inclusão do Ofício (PDF) assinado
digitalmente.
§1°. Sobre o Ofício eletrônico, deve-se observar:
a) O modelo pertinente em um dos anexos desta norma;
b) A formatação do arquivo em Portable Document Format (PDF)
c) A assinatura digital pelo Magistrado ou Diretor do Cartório;
d) A anexação do arquivo no correio eletrônico.
§2°. Nos processos físicos, o servidor responsável fará juntada nos autos da cópia do
Ofício eletrônico assinado digitalmente e da sua respectiva resposta.
§3°. Nos processos eletrônicos, o servidor responsável:
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a) Incluirá o evento no PJe (expedição de ofício), anexando cópia do Ofício
Eletrônico;
b) Ato contínuo ao envio do e-mail, marcará a realização da leitura do Ofício pelo
destinatário, juntando o respectivo comprovante de envio (obtido na pasta: “Mensagens enviadas”);
c) Recebida a resposta do SCPC, informará no PJe o cumprimento da determinação,
anexando cópia do e-mail de resposta.
Art. 5º As respostas do SCPC às mensagens eletrônicas reguladas por este
Provimento serão enviadas exclusivamente pelo correio eletrônico scpc@boavistaservicos.com.br para o
correio eletrônico da unidade ou do magistrado requisitante, se este assim o determinar.
Paragrafo Único. É dever funcional do (s) titular (es) do endereço eletrônico
indicado no Ofício a conferência da Caixa de Entrada em todos os dias de expediente.
Art. 6º Se a resposta eletrônica não for prestada no prazo assinalado pelo magistrado
requisitante, adotar-se-á o meio convencional de comunicação.
Art. 7°. Havendo espécies de comunicações não previstas em nenhum dos 5 (cinco)
anexos desta norma, excepcionalmente, poderão ser feitas adaptações no Ofício.
Paragrafo Único. Nas adaptações indicadas no caput, é compulsória a manutenção
da similitude estrutural dos anexos.
Art. 8º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de agosto de 2016.
Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

ANEXO I
INFORMAÇÕES HISTÓRICAS
(requisição de informações de inclusões e exclusões já realizadas no banco de dados do SCPC nos
últimos 05 anos)
Ao
SCPC – Boa Vista Serviços S/A
Prezados Senhores,
Ref.:
Nome

(da pessoa pesquisada)

CPF/CNPJ

(documento da pessoa pesquisada)

Processo n°

(número de processo no juízo requisitante)

Juiz

(nome do juiz da causa)

Ofício n°
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Vara
Comarca
UF

Rondônia

As linhas “nome” e “CPF/CNPJ” poderão ser repetidas tantas vezes quantas forem as pessoas
pesquisadas em um único processo
Solicitamos fornecer a este Juízo, no e-mail __________ (indicar o correio eletrônico da unidade ou o
correio institucional do magistrado requisitante, se este assim o determinar) as informações históricas
sobre a(s) pessoa(s) e documento(s) acima
referidos, no PRAZO de ____ dias.
Atenciosamente,
(nome do funcionário responsável, cargo e número de matrícula)

ANEXO II
INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO
(requisição de endereço para localização de pessoas)
Ao
SCPC – Boa Vista Serviços S/A
Prezados Senhores,
Nome

(de quem se busca o endereço)

CPF/CNPJ

(documento da pessoa cujo endereço é pesquisado)

Processo n°

(número de processo no juízo requisitante)

Juiz

(nome do juiz da causa)

Ofício n°
Vara
Comarca
UF

Rondônia

(Obs.: as linhas “nome e CPF/CNPJ” poderão ser repetidas tantas vezes quantas forem as pessoas
pesquisadas em um único processo)
(Obs.2: o não preenchimento do campo CPF/CNPJ implicará o não cumprimento da requisição pelo
destinatário)
Solicitamos fornecer a este Juízo, no e-mail __________ (indicar o correio eletrônico da unidade ou o
correio institucional do magistrado requisitante, se este assim o determinar) as informações sobre
endereço(s) de pessoa(s) acima referida(s), no
PRAZO de ____ dias.
Atenciosamente,
(nome do funcionário responsável, cargo e número de matrícula)

ANEXO III
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ORDEM DE EXCLUSÃO DE APONTAMENTO
(ordem de exclusão de informação da base de dados por decisão liminar/provisória ou por sentença
transitada em julgado)
Ao
SCPC – Boa Vista Serviços S/A
Prezados Senhores,
Ref.:
Nome

(nome da pessoa para quem a ordem deva ser cumprida: beneficiária da exclusão)

CPF/CNPJ

(documento da pessoa para quem a ordem deve ser cumprida: beneficiária da exclusão)

Nome

(nome do responsável pelo apontamento: credor)

Apontamento

(número do contrato, valor e data)

Processo n°

(número do processo no Juízo requisitante)

Juiz

(nome do Juiz da causa)

Ofício nº
Tipo de Ação
Vara
Comarca
UF

Rondônia

(Obs.: as três primeiras linhas podem ser repetidas quantas vezes forem necessárias em um único
processo)
(Obs.2: o não preenchimento do campo CPF/CNPJ implicará o não cumprimento da requisição pelo
destinatário)
Comunico a Vossas Senhorias que o MM. Juiz de Direito mandou EXCLUIR, provisoriamente (ou
definitivamente, conforme se cuide de decisão liminar/provisória ou de sentença transitada em julgado), o
apontamento de débito do banco de dados desse órgão conforme acima especificado. Informação sobre o
cumprimento da ordem deverá ser encaminhada, no PRAZO de ____dias, para o e-mail __________
(indicar o correio eletrônico da unidade ou o correio institucional do magistrado requisitante, se este
assim o determinar).
Atenciosamente, (nome do funcionário responsável, cargo e número de matrícula)

ANEXO IV
ORDEM DE INCLUSÃO DE APONTAMENTO
(ordem de inclusão de apontamento de débito com ou sem comunicação de revogação de decisão
liminar/provisória)
Ao
SCPC – Boa Vista Serviços S/A
Prezados Senhores,
Ref.:
Nome do Credor
Nome do devedor
CPF/CNPJ do devedor
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Ofício nº
Vara
Comarca
UF

Rondônia

(Obs.: as três primeiras linhas podem ser repetidas quantas vezes forem necessárias em um único
processo)
(Obs.2: o não preenchimento do campo CPF/CNPJ implicará o não cumprimento da requisição pelo
destinatário)
Comunico a Vossas Senhorias que o MM. Juiz de Direito mandou INCLUIR o apontamento de débito no
banco de dados desse órgão (acrescentar o seguinte, se o caso: A inclusão ora determinada resulta da
REVOGAÇÃO, por sentença transitada em julgado, de anterior decisão liminar ou provisória
determinativa de baixa da restrição). Informação sobre o cumprimento da ordem deverá ser encaminhada,
no PRAZO de ____ dias, para o e-mail __________ (indicar o correio eletrônico da unidade ou o correio
institucional do magistrado requisitante, se este assim o determinar).
VValor do débito (informar o valor do débito a ser incluído)
DData de vencimento (informar a data do débito ou da ordem judicial de inclusão)
Atenciosamente, (nome do funcionário responsável, cargo e número de matrícula)

ANEXO V
INTERDIÇÃO DE INCAPAZ
(ordem de inclusão de informação sobre interdição provisória ou definitiva, por incapacidade absoluta ou
relativa)
Ao
SCPC – Boa Vista Serviços S/A
Prezados Senhores,
Ref.:
NNome do autor
Nome do autor
Nome do réu

(nome da pessoa interditada)

CPF do réu

(documento da pessoa interditada)

Processo nº

(número do processo do juízo requisitante

Juiz

(nome do juiz da causa)

Ofício nº
Tipo da ação

interdição

Vara
Comarca
UF

Rondônia
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Comunico a Vossas Senhorias que o MM. Juiz de Direito mandou INCLUIR no banco de dados desse
órgão a INTERDIÇÃO (provisória ou definitiva, por incapacidade absoluta ou relativa) do réu acima
referido, para conhecimento de terceiros eventualmente interessados.
A Informação sobre o cumprimento da ordem deverá ser encaminhada, no prazo de ____ dias.
Atenciosamente,
(nome do funcionário responsável, cargo e número de matrícula)
(09, 11 e 14/01/2013)

PROVIMENTO N. 007/2017-CG
Publicado no DJE nº 053, de 22/03/2017.

Regulamenta os pedidos de auxílio temporário dos juízes titulares das unidades
judiciais quanto a designação de juízes substitutos, bem como o acompanhamento
do desempenho dos magistrados envolvidos.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o elevado número de pedidos de auxílio nas serventias judicias
e a necessidade de regulamentar as designações e seu desempenho;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a designação de juízes para
auxiliar nas serventias judiciais em regime de exceção, conforme artigo 135, XVIII,
do Regimento Interno;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o acompanhamento da atividade
desempenhada pelo juiz titular e por seu auxiliar durante o período extraordinário;
CONSIDERANDO o processo SEI n. 0000703-33.2017.8.22.8800 e o SEI n.
0000003-57.2017.8.22.8800,
R E S O L V E:
Art. 1º. Regulamentar os pedidos de auxílios temporários nas unidades
jurisdicionais, bem como nas hipóteses de instalação de regime de exceção e acompanhamento das
atividades dos Magistrados envolvidos.
Art. 2º. O pedido de auxílio deverá ser instruído com seus motivos determinantes,
indicando-se o acervo a ser trabalhado prioritariamente, o plano de divisão de atividades e período
estimado, os quais servirão de baliza para o exame de conveniência e disponibilidade para atendimento.
Art. 3º. O deferimento do auxílio implicará no acompanhamento do desempenho do
juiz solicitante e do auxiliar, sendo elaborado relatório ao final do período, apontando os resultados
alcançados e o atingimento das metas estabelecidas.
§ 1º. Os resultados apurados serão anotados no âmbito da Corregedoria e
registrados no Departamento do Conselho da Magistratura – DECOM, em processo específico, para
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acompanhamento e instrução de processos de vitaliciamento, remoção e promoção, levando-se em conta
os critérios de desempenho, produtividade e presteza (artigo 4º da Resolução 106 do CNJ).
§ 2º. Aplicam-se as mesmas regras ao auxílio decorrente da instauração do regime
de exceção.
Art. 4º. Com o encerramento do auxílio, o juiz solicitante se comprometerá a manter
os resultados alcançados por até 24 meses, período em que será vedado novo pedido fundado nos mesmos
motivos, respeitadas as peculiaridades da serventia e outras exceções justificáveis.
Art. 5º. O deferimento do pleito de auxílio não é obstáculo à instalação de eventual
regime de exceção na unidade, observadas as formalidades regimentais.
Art. 6º. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de março de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 008/2017-CG
Publicado no DJE nº 072, de 20/04/2017.
Altera o §3º e inclui o §4º no artigo 1º do Provimento nº 007/2016-CG referente a
distribuição de mandados oriundos do PJe em comarca diversa.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a publicação do Provimento n. 007/2016-CG, no DJE n. 156,
de 19/08/2016;
CONSIDERANDO a aprovação da Lei n. 3.826/2016 que instituiu o novo
regramento sobre a cobrança de custas forenses no âmbito do Poder Judiciário do
Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO o processo SEI n. 0000031-67.2017.8.22.8010 e o SEI n.
0000003-57.2017.8.22.8800,

R E S O L V E:

Art. 1º. Alterar o § 3º e incluir o § 4º no artigo 1º do Provimento n. 007/2016-CG,
publicado no DJE n. 156, de 19/08/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 1º. […];

§3º. Nos termos do caput, quando a distribuição de mandado for de
responsabilidade da parte, é condição para seu encaminhamento, o recolhimento da taxa disciplinada
pelo artigo 30, da Lei n. 3.826/2016, nos autos principais.
§4º. Quando expedida carta precatória eletrônica, o recolhimento das custas será
realizado na deprecata.

Art. 2º. Este provimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 19 de abril de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 009/2017-CG
Publicado no DJE nº 072, de 20/04/2017.

Alterar, inserir e revogar dispositivos do Provimento 013/2015-CG, que
regulamenta o acesso remoto de Magistrado que estiver afastado da Comarca para
participar de cursos ou eventos.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o estabelecido na Ata da Reunião da Corregedoria, realizada
em 18/09/2015, e as orientações constantes do Ofício Circular n. 209/2015DECOR/CG, de 28/09/2015;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação quanto aos afastamentos de
magistrados para participarem de cursos e eventos;
CONSIDERANDO o Provimento n. 013/2015-CG, publicado no DJE n. 130, de
16/07/2015;
CONSIDERANDO o processo SEI n. 9140331-93.2016.8.22.1111 e o SEI n.
0000003-57.2017.8.22.8800,

R E S O L V E:
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I – Alterar a redação do § 2º e acrescentar o § 3º do artigo 1º do Provimento
013/2015-CG, que passará a vigorar com o seguinte teor:

Art. 1º. [...];
§ 2º. Nos atos convocatórios ou de autorização para participação de cursos ou
eventos em território nacional será concedido automaticamente o acesso remoto ao magistrado, desde
que não conste no ato, expressamente, o seu afastamento da unidade. (NR)
§ 3º. Nos atos convocatórios ou de autorização para participação de cursos ou
eventos fora do País, o magistrado poderá solicitar o acesso remoto. (AC)
II – Revogar os artigos 2º e 3º do Provimento n. 013/2015-CG, publicado no DJE
n. 130, de 16/07/2015.
III – Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 19 de abril de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 010/2017-CG
Republicado no DJE nº 073, de 24/04/2017.

Dispõe sobre o envio de cópias das principais peças processuais à
Procuradoria Geral de Justiça e a 13ª Promotoria, nos casos de condenação de
militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, com trânsito em julgado.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, §1°, art. 125, §4°, e art. 142, §3°, incisos
VI e VII da Constituição Federal e art. 99 do Código Penal Militar;
CONSIDERANDO a Recomendação proferida no acórdão dos autos do Pedido de
Providências n. 0007660.21.2013.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça,
quanto ao encaminhamento das principais peças processuais ao Procurador-Geral de
Justiça, nos casos de condenação de militares;
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CONSIDERANDO o processo SEI n. 8007020-23.2016.8.22.1111 e o SEI n.
0000003-57.2017.8.22.8800,

R E S O L V E:

Art. 1º. Determinar a todas as unidades criminais do Estado de Rondônia que, em
caso de condenação de militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, com trânsito em
julgado, remetam cópias da denúncia, interrogatório, sentença condenatória, acórdão(s), certidão de
trânsito em julgado e outros documentos de interesse ao processo (preferencialmente por meio digital),
ao Procurador-Geral de Justiça e a 13ª Promotoria de Justiça da Capital, para fins de representação.

Art. 2º. Este provimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de abril de 2017.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 017/2017-CG
Publicado no DJE n. 180, de 28/09/2017.

Regulamentar o procedimento de controle das internações provisórias de
adolescentes nas unidades de internação.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que a Corregedoria Nacional de Justiça editou Metas a serem
cumpridas pelas Corregedorias Gerais de Justiça no ano de 2017;
CONSIDERANDO a META 5 – que dispõe sobre o Controle de Prazos na
Medida Socioeducativa;
CONSIDERANDO a Resolução 165/2012-CNJ na qual há determinação para que
nenhum adolescente ingresse nas unidades de internação sem a respectiva guia,
inclusive nos casos de internação provisória, hipótese em que será gerada a
respectiva guia provisória, no Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com
a Lei - CNACL;
CONSIDERANDO o SEI n. 0001264-57.2017.8.22.8800,
R E S O L V E:

Art. 1º. Determinar aos Juízos da Infância e Juventude que tenham competência
para processar e julgar atos infracionais e execução das medidas socioeducativas, bem como exercer a
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atividade correcional nos centros de internação e cumprimento de medidas socioeducativas, que
mantenham controle diário ou semanal dos adolescentes que ingressarem nas unidades, a fim de se
observar o prazo máximo de internação provisória.
Art. 2º. O relatório de controle deverá conter a relação de adolescentes internados
provisoriamente e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, bem como o tempo de
internação.
Art. 3º. As unidades deverão encaminhar à Corregedoria até o 5º dia útil de cada
mês, eventual relação de adolescentes internados provisoriamente em tempo superior a 45 (quarenta e
cinco) dias, indicando as medidas adotadas.
Art. 4º. Até que seja sistematizado mecanismo de controle das informações, as
mesmas deverão ser realizadas em planilha conforme modelo anexo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

ANEXO
ADOLESCENTES INTERNADOS PROVISORIAMENTE COM PRAZO SUPERIOR A 45 DIAS
Processo SEI n.: 0001264-57.2017.8.22.8800
Comarca:
Unidade de Internação:

Número do
Processo

Nome

Data de Internação

Quantidade
de dias
Internado

Justificativa

PROVIMENTO N. 024/2017-CG
Publicado no DJE n. 233, de 19/12/2017.
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Dispõe sobre aprovação das tabelas de custas judiciais do Estado de Rondônia e dá
outras providências.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com o art. 45 da Lei
Estadual n. 3.896, de 24 de agosto de 2016;
CONSIDERANDO o disposto no art. 42 da Lei Estadual n. 3.896, de 24 de agosto
de 2016, que trata do reajuste anual das custas judiciais;
CONSIDERANDO o disposto no art. 44, parágrafo único, da Lei Estadual n.
3.896, de 24 de agosto de 2016, pelo qual as custas não recolhidas cujo fato
gerador tenha ocorrido antes da vigência da Lei Estadual n. 3.896/2016, deverão
ser contadas segundo a Lei Estadual n. 301/90;
CONSIDERANDO o disposto no § 1º, do art. 12, da Lei Estadual n. 3.896, de 24
de agosto de 2016, que estabelece os valores mínimos e máximos para as custas
processuais;
CONSIDERANDO o Provimento n. 028/2015-CG, que dispõe sobre a tabela de
custa judiciais da Lei n. 301/90, para o exercício de 2016;
CONSIDERANDO o
constante
nos processos
83.2016.8.22.1111 e SEI n. 0000003-57.2017.8.22.8800,

SEI

n. 9141237-

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a atualização das Tabelas I e II que dispõem sobre custas em
procedimentos de natureza cível e custas em procedimentos de natureza penal, no Estado de Rondônia,
previstas na Lei Estadual n. 3.896 de 2016, reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC em 1,94% (um virgula noventa e quatro por cento), correspondente ao índice acumulado no
período de dezembro de 2016 a novembro de 2017.
Art. 2º Aprovar a atualização dos valores mínimos e máximos para cada uma das
hipóteses previstas nos Incisos I, II e III, do art. 12 da Lei Estadual n. 3.896 de 2016, reajustado pelo
índice acumulado, de acordo com a norma contida no art. 1º, desta Lei.
§ 1º Os valores mínimo e máximo previstos no art.12, § 1º, da Lei Estadual n.
3.896 de 2016, atualizados pelo índice apresentado no art. 1º, correspondem a R$101,94 (cento e um
reais e noventa e quatro centavos) e R$ 50.970,00 (cinquenta mil novecentos e setenta reais)
respectivamente;
§ 2º Para a hipótese prevista no inciso I, do art. 12, será recolhido R$ 50,97
(cinquenta reais e noventa e sete centavos) no momento da distribuição e R$ 50,97 (cinquenta reais e
noventa e sete centavos) fica adiado para até cinco dias depois da audiência de conciliação, caso não
haja acordo, perfazendo o valor mínimo de R$ 101,94 (cento e um reais e noventa e quatro centavos)
previsto no §1º deste artigo;
§ 3º O valor máximo para a hipótese prevista no inciso I, do art. 12, será de
R$25.485,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) no momento da distribuição e
R$25.485,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais fica adiado para até cinco dias
depois da audiência de conciliação, caso não haja acordo, perfazendo o valor máximo de R$ 50.970,00
(cinquenta mil novecentos e setenta reais), previsto no § 1º do mesmo artigo.
Art. 3º Aprovar a atualização das custas criminais sobre “ações e outros
procedimentos penais, inclusive recurso”, prevista na Lei n. 301/90, cujo fato gerador tenha ocorrido
antes da vigência da Lei Estadual n. 3.896 de 2016, no percentual acumulado de 9,48% (nove virgula
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quarenta e oito por cento) correspondente ao índice acumulado de dezembro de 2015 a novembro de
2017.
Parágrafo único. Nas “ações e outros procedimentos penais, inclusive recursos”
cujo fato gerador das custas tenha ocorrido na vigência da Lei Estadual n. 301 de 1990, a custa será de
R$ 205,02 (duzentos e cinco reais e dois centavos) para até 300 (trezentas folhas) e a cada conjunto de
até 100 (cem) folhas que exceder, mais R$ 101,13 (cento e um reais e treze centavos).
Art. 4º Os novos valores terão vigência a partir de 1º de janeiro de 2018.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES
Corregedor-Geral da Justiça

Obs. Os anexos com as tabelas de custas encontram-se disponíveis e publicados no DJE n. 233, de
19/12/2017, páginas 33 a 35.

PROVIMENTO N. 026/2017-CG
Publicado no DJE n. 234, de 20/12/2017.

Dispõe sobre a opção administrativa do Poder Judiciário do Estado de Rondônia
utilizar o Diário de Justiça Eletrônico para a realização de intimações em
processos eletrônicos.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o princípio da publicidade, disposto no art. 37, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º da Lei 11.419/2016, que trata
especificamente das intimações nos processos eletrônicos;
CONSIDERANDO a discricionalidade do Tribunal de Justiça em valer-se do
Diário de Justiça Eletrônico para a intimação dos atos processuais no PJe,
conforme dispõe a Lei 11.419/06;
CONSIDERANDO desenvolvimento de conexão entre o PJe e o DJE, que permite
o uso do diário para publicação dos atos praticados no processo eletrônico;
CONSIDERANDO a Resolução 234 do CNJ;
CONSIDERANDO o SEI n. 0003496-42.2017.8.22.8800,

RESOLVE:

Art. 1º. Dispor que, no primeiro grau de jurisdição, a publicação dos atos
processuais no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
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substitui qualquer outro meio oficial de comunicação, para fins de intimação, à exceção dos casos em
que a lei exigir vista ou intimação pessoal.
§ 1º. Na intimação pelo DJE constará, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, o
tribunal, o órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e
respectivos números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, se assim requerido, da
sociedade de advogados, nos termos do art. 272 da Lei 13.105/2015.
§ 2º. A divulgação dos dados processuais no DJE observará o disposto na
Resolução CNJ 121/2010, nos processos sujeitos a sigilo ou a segredo de justiça.

Art. 2º. Serão objeto de publicação no DJE:
I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças, conforme
previsão do § 3º do art. 205 da Lei 13.105/2015;
II – as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial
eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;
III – os demais atos, cuja publicação esteja prevista nos regimentos internos e
disposições normativas dos tribunais e conselhos.

Art. 3º. O conteúdo das publicações incluídas no DJE será assinado digitalmente,
observados os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP Brasil).

Art. 4º. Este provimento entrará em vigor a partir de 22/01/2018.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 011/2018-CG
Publicado no DJE n. 197, de 23/10/2018.
Altera o §2º do artigo 3º do Provimento nº 008/2015-CG referente ao mutirão
Carcerário de presos provisórios.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a publicação do Provimento n. 008/2015-CG, no DJE n. 087,
de 14/05/2015;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação da data de envio do relatório
consolidado;
CONSIDERANDO o processo SEI n. 0001122-19.2018.8.22.8800 (ID 0916096),

R E S O L V E:
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Art. 1º. Alterar o § 2º do artigo 3º do Provimento n. 008/2015-CG, publicado no
DJE n. 087, de 14/05/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º. […];
§ 2º. O relatório consolidado deverá ser encaminhado à Corregedoria, até o dia
20 de maio e 20 de setembro de cada ano. (grifo nosso).

Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 014/2018-CG
Publicado no DJE n. 229, de 10/12/2018.
Dispõe sobre recebimento, depósito judicial, restituição, transporte e destinação de
armas de fogo, acessórios, insumos e munições.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO o grande número de armas, acessórios, insumos (pólvora,
chumbo, espoleta e cartuchos) e demais munições em depósitos judiciais e a
necessidade da adequada destinação das mesmas, a fim de resguardar a segurança e
integridade de pessoas e, ainda, dos prédios públicos utilizados pelo Poder
Judiciário de Rondônia;

CONSIDERANDO as previsões do Manual de Bens Apreendidos, elaborado pela
Corregedoria Nacional de Justiça e disponibilizado no respectivo sítio eletrônico,
objetivando auxiliar os magistrados quando da prolação de decisões judiciais
atinentes à recepção, guarda e destinação de bens;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a regulamentação do recebimento,
guarda, armazenamento, transporte e destinação de armas de fogo, acessórios,
insumos e munições vinculados a inquéritos policiais e processos que tramitem no
âmbito do Poder Judiciário,

CONSIDERANDO o SEI n. 0011343-36.2018.8.22.8000
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R E S O L V E:

Art. 1º Este Provimento regulamenta, no âmbito da justiça comum de primeira
instância do Estado de Rondônia, os procedimentos de recebimento, guarda, armazenamento, transporte
e destinação de armas de fogo, acessórios, insumos e munições apreendidos e submetidos ao Poder
Judiciário.
Parágrafo único. Para o presente Provimento armas de fogo, acessórios, insumos e
munições serão denominados como objetos.
Art. 2º Os objetos apreendidos, vinculados aos autos das peças investigatórias,
provenientes da autoridade policial, serão recebidos diretamente pelas respectivas serventias, após
regular distribuição do feito.
Art. 3º Incumbe ao chefe da serventia proceder à conferência e registro dos objetos
apreendidos, recebidos da autoridade policial, no Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA), ou
outro que venha a substituí-lo, certificando nos autos, de acordo com os seguintes procedimentos:
I - O chefe da serventia da unidade judiciária alimentará o SNBA, por meio do
sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/sistemas), ou outro que venha a
substituí-lo, mediante senha pessoal e intransferível, com o preenchimento de todas as informações
solicitadas, inclusive, a descrição pormenorizada dos objetos apreendidos;
II - Os objetos apreendidos deverão ser etiquetados, constando-se todas as
informações solicitadas pelo SNBA;
III - As unidades judiciárias deverão adotar os procedimentos do Manual de Bens
Apreendidos elaborado pela Corregedoria Nacional de Justiça, disponibilizado no sítio eletrônico
http://www.cnj.jus.br/images/corregedoria/MANUAL_DE_GESTO_DOS_BENS_APREENDIDOS_cd.
pdf, com o objetivo de orientar a sua utilização e sanar eventuais dúvidas dos usuários;
IV - O cadastramento dos objetos no SNBA deverá ser realizado em até 5 (cinco)
dias, a partir da data da distribuição do processo judicial ou peça investigatória em que houve a
apreensão;
V - O SNBA deverá ser atualizado sempre que as informações nele contidas forem
alteradas nos autos do processo judicial ou da peça investigatória em tramitação;
VI - A existência de objetos apreendidos deve ser destacada na capa de autuação
dos respectivos autos, mediante uso de etiqueta ou anotação, incluindo o texto “SNBA”, além dos
números referentes às folhas em que os termos e autos se encontram juntados.
Art. 4º É vedado, durante o inquérito ou processo, qualquer tipo de carga, cessão
ou depósito de objetos apreendidos para terceiros, excetuadas as hipóteses legais.
Art. 5º Os objetos apreendidos, quando não mais interessarem à persecução penal,
ainda que vinculados a processos do Tribunal do Júri, devem ser encaminhados, mediante Guia de
Entrega de Armas e Munições Apreendidas (GEAM), conforme modelo constante do anexo deste
Provimento, ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, junto a
17ª Brigada de Infantaria de Selva de Porto Velho ou no Comando do 6º Batalhão de Infantaria de Selva
de Guajará Mirim, por intermédio da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
(Asmil), nos termos do art. 7º da Resolução n. 134 do CNJ, para fins de destruição ou doação, conforme
art. 25 da Lei n. 10.826/2003, após a elaboração do respectivo laudo pericial e manifestação das partes
sobre ele.
§ 1° Sempre que recebido o laudo pericial dos objetos apreendidos, o chefe da
serventia procederá a sua juntada aos autos, devendo promover, desde logo, a intimação das partes sobre
o seu resultado.
§ 2º Quando recomendável, o chefe da serventia deverá notificar os proprietários
dos objetos apreendidos para manifestação quanto ao interesse na restituição.
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§ 3° Após o decurso do prazo para manifestação, nos casos dos parágrafos
anteriores, quando for o caso ou decidida a manifestação, o juízo promoverá a destinação nos termos do
art. 5º deste Provimento.
§ 4° Somente será deferido o depósito ou guarda dos objetos apreendidos por
decisão fundamentada e quando a medida se mostrar imprescindível para o esclarecimento dos fatos
apurados no processo judicial.
§ 5º Após definido o encaminhamento dos objetos apreendidos, cujo ato poderá
servir como ofício, a serventia expedirá a GEAM, a ser assinada pelo juiz da unidade responsável, e
encaminhará o arquivo eletrônico via SEI à Assessoria Militar do Tribunal de Justiça com a finalidade
específica de facilitar o termo de recolhimento de armas elaborado pelo Exército.
§ 6º A Assessoria Militar do Tribunal de Justiça realizará conferência física dos
objetos apreendidos, de acordo com as informações dispostas na GEAM.
Art. 6º O juízo determinará que, até que ocorra o transporte pela Asmil para a
destinação descrita no art. 5º deste Provimento, a guarda dos objetos apreendidos seja realizada pela
unidade local da Polícia Militar, procedendo as devidas atualizações no SNBA, quando necessário.
Art. 7º Se o objeto apreendido for de propriedade das Polícias Civil ou Militar ou
das Forças Armadas, este será restituído à corporação após a elaboração do respectivo laudo pericial e
intimação das partes.
Art. 8º A recusa de recebimento dos objetos apreendidos será anotada no verso da
decisão ou do ofício de encaminhamento, com as razões que a justifique, decidindo o juízo sobre ela.
Art. 9º Compete ao juízo a destinação dos demais bens apreendidos ou
confiscados, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, adotar medidas administrativas que
impeçam o arquivamento e baixa definitiva dos autos em que conste qualquer bem apreendido sem
destinação final.
Parágrafo único. O juízo criminal, na alienação antecipada de bens apreendidos em
procedimentos criminais, deverá atentar-se à Recomendação n. 30/2010 do Conselho Nacional de
Justiça.
Art. 10. A inobservância das normas estabelecidas sujeitarão os responsáveis aos
procedimentos de responsabilização cabíveis.
Art. 11. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor-Geral da Justiça
ANEXO ÚNICO
Instruções Gerais:
As armas de fogo e munições apreendidas e que não sejam mais de interesse para
a persecução criminal, serão encaminhadas para os postos de coletas do Exército, por meio da
Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Asmil), que fará o recolhimento de
armas, acessórios, insumos e munições apreendidos nas Comarcas do Estado de Rondônia e o
agendamento de entrega junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), mediante a
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formalização de solicitação do Juízo, que encaminhe, juntamente com seu pedido, a Guia de Entrega
de Armas e Munições Apreendidas GEAM (modelo abaixo) devidamente preenchida e assinada pelo
juiz competente.
Armas, acessórios, insumos e munições deverão estar separados em lotes de até
10 (dez) itens cada um, para otimizar a conferência e evitar devoluções por inconsistências.
É vedado o recebimento de material diferente do previsto no artigo 25 da Lei n.
10.826, (pedaços de madeira, buchas de pano, canivetes, facas, facões, pontas de chumbo retiradas de
necrópsia, bolsas de pano, dentre outros objetos), ou que não estejam em conformidade com a
documentação de entrega do material apreendido (numeração errada, calibre errado, quantitativo de
munição errada).
Obs: O termo “armas” inclui os acessórios e peças de armamento avulsos.
GEAM - GUIA DE ENTREGA DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS N. _____/______
ARMAS DE FOGO
N. Ordem

IDENTIFICAÇÃO DA ARMA
tipo

n. série

marca

modelo

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
calibre

Juiz

Vara

OBS

n. processo

Munição
Tipo

Calibre

Quantidade

Local e data
Juiz - cargo
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PROVIMENTO N. 005/2019-CG
Publicado no DJE n. 86, de 10/05/2019.
Dispõe sobre a migração dos processos da Vara da Auditoria Militar, de natureza
cível, que tramitam no SAP para o sistema PJe.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso
de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a implantação do PJe;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos sistemas processuais, a fim
de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, com foco na
prestação jurisdicional; e,
CONSIDERANDO o processo digital n. 0006028-24.2018.8.22.8001,
R E S O L V E:

Art. 1º. Determinar a digitalização e migração dos processos da Vara da Auditoria
Militar da Comarca de Porto Velho, de natureza cível que tramitam no SAP para PJe.
Art. 2º. Ordenar que a partir de 13/05/2019, os processos de natureza cível sejam
distribuídos exclusivamente no PJe.
Art. 3º. Compete ao Juízo da Vara da Auditoria Militar da Comarca de Porto
Velho comunicar a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil
e os demais órgãos que entender necessário, quanto ao teor desse provimento.
Art. 4º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N. 007/2019-CG
Publicado no DJE n. 122, de 04/07/2019.
Dispõe sobre os procedimentos necessários à unificação dos Cartórios da 1ª e 2ª
Varas do Tribunal do Júri, bem como da incorporação da competência da
realização das audiências de custódia da Comarca de Porto Velho, no âmbito do
Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
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O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso
de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o constante na Resolução 076/2019-PR, publicada no DJE n.
019/2019-PR;
CONSIDERANDO o macrodesafio “Aprimoramento da Gestão da Justiça
Criminal”, contido na Estratégia do PJRO 2015-2020;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a estrutura organizacional das
unidades criminais da Comarca de Porto Velho.
CONSIDERANDO o processo SEI n. 8001646-26.2016.8.22.1111

R E S O L V E:

Art. 1º Efetivar a unificação dos cartórios da 1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri da
Comarca de Porto Velho, bem como incorporação da competência da realização das audiências de
custódia da Comarca de Porto Velho, conforme o estabelecido neste Provimento.
Art. 2º Para efetivar a unificação dos cartórios da 1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri
da Comarca de Porto Velho, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), deve
providenciar as alterações necessárias no Sistema de Automação Processual do Primeiro Grau
(SAPPG), devendo.
I – alterar o modelo do relatório estatístico mensal, adequando-o de acordo com o
Anexo I deste Provimento.
II – providenciar, no que couber, os treinamentos e permissões necessárias aos
usuários nos sistemas envolvidos;
II – adequar, em conjunto com a Corregedoria Geral, as classes e grupos, para fins
de controle dos relatórios;
Art. 3º A implementação das audiências de custódia nos juízos do Tribunal do Júri
da Comarca de Porto Velho se dará conforme os seguintes procedimentos:
I – os processos relativos às audiências de custódia deverão ser distribuídos pelo
Cartório Único do Tribunal do Júri;
II – os processos relativos às audiências de custódia deverão ser distribuídos antes
da realização das respectivas audiências;
III – a classe “Autos de Prisão em Flagrante (Custódia)” será utilizada somente
para distribuir os flagrantes relativos às audiências de custódia;
IV - a classe “Petição Criminal (Custódia)” será utilizada para distribuir somente
os processos decorrentes de cumprimento de Mandado de Prisão relativos às audiências de custódia, e
não deverá fazer parte de certidões de antecedentes criminais em geral ou ter visibilidade na consulta
via internet.
V – somente serão entregues ao juízos da Audiência de Custódia os autos em que o
flagranteado se encontrar preso no momento da audiência de custódia, os demais casos deverão ser
entregues diretamente ao Cartório Distribuidor Criminal de Porto Velho;
VI – após a realização da audiência de custódia, o Cartório Único do Tribunal do
Júri deverá remeter os processos com a classe “Autos de Prisão em Flagrante (Custódia)” para o
Cartório Distribuidor Criminal de Porto Velho, que efetuará a mudança de classe e realizará a
redistribuição processual obedecendo a competência de cada caso, inclusive dos autos de competência
do Júri, que deverá ser redistribuído por sorteio para um dos Juízos do Tribunal do Júri;
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VII – após a realização da audiência de custódia, o Cartório Único do Tribunal do
Júri arquivará definitivamente todos os processos com a classe “Petição Criminal (Custódia)”,
encaminhando os autos físicos para o juízo prevento ou por meio eletrônico válido, preferencialmente
via sistema Malote Digital. O juízo prevento receberá as informações e juntará ao processo principal,
sendo vetado à redistribuição;
VIII – Recursos e Incidentes deverão ser distribuídos por dependência ao feito
principal somente após o Cartório Distribuidor Criminal realizar a redistribuição dos autos principais à
Vara competente.
Art. 4º O estabelecido neste provimento se aplica somente à Comarca de Porto
Velho.
Art. 5º Deve ser dado conhecimento deste Provimento à Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional de Rondônia, à Defensoria Pública e ao Ministério Público do Estado de Rondônia.
Art. 6º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor Geral da Justiça

ANEXO I
Vide tabela do anexo I publicada no DJE n. 122, de 04/07/2019 (página 26)

PROVIMENTO N. 009/2019-CG
Publicado no DJE n. 122, de 04/07/2019.
Dispõe sobre a regulamentação e ordenação dos serviços no 1º e 2º Juízo da
Comarca de Machadinho d’Oeste do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e dá
outras providências”
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso
de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o texto integral da Lei Complementar n. 926/2016 e o art. 150-C
do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO o constante na Resolução n. 090/2019-PR, publicada no DJE n.
067, de 10.4.2019 de 2019;
CONSIDERANDO o Ato n. 1.118/2019, publicado no DJE n. 121, de 3.7.2019;
CONSIDERANDO o processo SEI n. 9140547-54.2016.8.22.1111
R E S O L V E:
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Art. 1º Efetivar a instalação do 2º Juízo na Comarca de Machadinho do Oeste.
I - competirá ao 1º Juízo de Machadinho d’Oeste processar, julgar e instruir os
feitos de competência cível em geral, registros públicos e da infância e juventude;
II - competirá ao 2º Juízo de Machadinho d’Oeste processar, julgar e instruir os
feitos de competência criminal em geral, execução penal, crimes dolosos contra à vida, juizado
especial criminal, juizado especial da fazenda pública e juizado especial cível.
Art. 2º A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), deverá
providenciar a alteração necessárias nos sistemas de processamento judiciais e administrativos
necessários:
I – Sistema de Automação Processual do Primeiro Grau (SAPPG): será mantido os
mesmos códigos das varas, devendo ser atualizado a nomenclatura dos juízos, conforme Anexo I deste
Provimento;
II – Processo Judicial Digital (Projudi): será mantido os mesmos códigos das varas,
devendo ser atualizado a nomenclatura dos juízos, conforme Anexo II deste Provimento;
III – Processo Judicial Eletrônico (PJE): serão criados novos órgãos julgadores,
denominados “Machadinho d’Oeste – 1º Juízo” e “Machadinho d’Oeste – 2º Juízo”.
Parágrafo único. No momento da instalação, a unidade com nomenclatura
“Machadinho d’Oeste – Vara Única” deve ser extinta do sistema PJE, e redistribuídos os respectivos
processos, da seguinte forma:
I - os processos ativos deverão ser redistribuídos automaticamente obedecendo a
competência de cada juízo.
II - os processos arquivados, caso seja necessário desarquivar, deverão ser
redistribuídos pelo Cartório Distribuidor responsável.
III - o processo que estiver em grau de recurso (remetido), quando devolvido
deverá ser redistribuído pelo Cartório Distribuidor responsável.
Art. 3º O juiz coordenador, referido no art. 3º da Resolução 090/2019-PR, deverá
providenciar a divisão equitativa dos servidores entre as serventias, encaminhando as informações à
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), que atualizará a lotação dos servidores nos sistemas
administrativos.
Art. 4º Os casos omissos serão tratados pela Corregedoria-Geral da Justiça.
Art. 5º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor Geral da Justiça

ANEXO I
SISTEMA SAPPG
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SAPPG - DESCRIÇÃO ANTIGA

SAPPG - DECRIÇÃO ATUAL

1ª Vara Cível
1ª Vara Cível (Juizado Infância e Juventude)
1ª Vara Criminal
1ª Vara Cível (Juizado Esp. Cível)
1ª Vara Criminal (Juizado Esp. Criminal)
1ª Vara do Juizado Esp. da Fazenda Pública
1ª Vara Cível (Posto Avançado da JR. – Vale do
Anari)

1° Juízo - (Cível)
1º Juízo - (Juizado Infância e Juventude)
2º Juízo - (Criminal)
2º Juízo - (Juizado Esp. Cível)
2º Juízo - (Juizado Esp. Criminal)
2º Juízo - (Juizado Especial da Fazenda Pública)
2º Juízo - (Posto Avançado da JR-Vale do Anari)

ANEXO II
SISTEMA PROJUDI
PROJUDI - DESCRIÇÃO ANTIGA
1ª Vara do Juizado Especial Cível - Machadinho
1ª Vara do Juizado Especial Criminal - Machadinho
1º Posto Vale do Anari - Machadinho

PROJUDI - DECRIÇÃO ATUAL
2º Juízo - (Juizado Esp. Cível)
2º Juízo - (Juizado Esp. Criminal)
2º Juízo - (Posto Avançado da JR-Vale do Anari)

PROVIMENTO CONJUNTO
PROVIMENTO CONJUNTO N. 001/2012-PR-CG
Republicação por erro material no DJE nº 193/2012, de 18/10/2012.

Dispõe sobre a gravação de inquirições, declarações e interrogatórios por meio de
sistema audiovisual.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional 45/2004, dispõe que a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação;
CONSIDERANDO que os artigos 13, § 3º, e 65, da Lei n. 9.099/95 permitem a
utilização de métodos de gravação para o registro da produção da prova oral em
audiência de instrução e julgamento;
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CONSIDERANDO que a digitalização de atos processuais se apresenta como
instrumento de efetivação do princípio da “duração razoável do processo”
introduzido pela Emenda Constitucional n. 45/2004;
CONSIDERANDO que com o advento da Lei n. 11.419/2006, foi adotada a mídia
eletrônica como mecanismo preferencial da prática de atos processuais, entendendose como tal “qualquer forma de armazenamento tráfego de documentos a arquivos
digitais” (art. 1º e § 2º, I);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 417, §§ 1º e 2º, do Código de Processo
Civil, c/c artigo 169, §§ 2º e 3º, com a redação dada pela Lei n. 11.419/2006;
CONSIDERANDO o Processo n. 0000016-52.2008;
CONSIDERANDO a Resolução n. 105/10, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que a realização de audiências com gravação em áudio e vídeo
se revela uma importante ferramenta de trabalho para o juiz, da qual poderá valer-se
para registrar a prova oral de forma mais célere, bem como obterá maior segurança
das informações e fidedignidade dos eventos ocorridos na colheita dos depoimentos,
preservando, ainda, sua devida conferência quando necessária;
CONSIDERANDO o custo de impressão e o consequente impacto ambiental da
redução a termo dos depoimentos prestados nas audiências;
CONSIDERANDO o elevado número de audiências realizadas, bem como o
crescente número de demandas, aliados ao desgaste físico e mental que a oitiva de
grande número de pessoas acarreta aos juízes e servidores envolvidos na realização
do ato,

R E S O L V E M:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do primeiro grau de jurisdição, o sistema
audiovisual para gravação de depoimentos, declarações e interrogatórios produzidos nas audiências e
sessões nos procedimentos criminais, cíveis, juizados especiais e juizado da infância e da juventude, que
será implementado em etapas.
Art. 2º Iniciados os trabalhos, o juiz noticiará as partes e fará constar na ata de
audiência que a coleta da prova oral terá registro audiovisual e solicitará que as manifestações sejam
feitas de modo a permitir a boa captação pelo sistema de gravação e a consequente qualidade do registro
sem prejudicar o exame da prova produzida.
§ 1º Iniciada a gravação dos depoimentos, declarações e interrogatórios, inclusive
acareações, o procedimento só será interrompido a critério do juiz, a quem incumbirá fazer constar na
gravação a justificativa da interrupção e a retomada da gravação.
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§ 2º Diante da complexidade da audiência, ou quando não se mostrar conveniente o
registro audiovisual ou qualquer outra circunstância que o recomende, a critério do juiz poderá ser
reduzida a termo parte dela, ou a íntegra da audiência ou sessão, dispensando-se o registro audiovisual.
§ 3º Caso a pessoa tenha dificuldade de se expressar, a audiência, ou ato
correspondente, poderá ser realizado na forma tradicional, registradas as razões na ata de audiência.
§ 4º Em situações excepcionais, para a preservação da honra, da imagem, intimidade
e identidade (lei n. 9.807/1999) do depoente, ou na hipótese do art. 217 do Código de Processo Penal, o
juiz poderá fundamentadamente autorizar que o registro seja feito apenas em áudio, ou, em último caso,
na forma tradicional.
§ 5º Os locutores/participantes da audiência deverão ser previamente identificados
no registro audiovisual.
§ 6º Durante as gravações, o juiz deverá utilizar os marcadores temáticos
disponibilizados pelo sistema, podendo ainda criar outros marcadores, para facilitar a localização de
trechos importantes do depoimento ou manifestação.
§ 7º O juiz, o representante do Ministério Público e a parte, ao citarem trecho de
depoimento ou manifestação para fundamentar decisão, sentença ou alegações, deverão indicar o tempo
exato em que o trecho ocorreu, utilizando o relógio marcador da gravação.
§ 8º O registro audiovisual estender-se-á às manifestações e alegações finais das
partes, quando cabíveis, manifestação do Ministério Público e proferimento da decisão ou da sentença,
devendo, neste último caso, constar necessariamente da ata de audiência o dispositivo do julgado.

CAPÍTULO II
DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
Art. 3º Para utilização do sistema serão instalados nas salas de audiências e plenários
dos tribunais do júri equipamentos de gravação compatíveis com o bom desenvolvimento dos trabalhos e
que garantam a segurança dos registros.
§ 1º A instalação e treinamento de que trata o caput serão realizados pela empresa
contratada com o apoio da Coordenadoria de Informática por meio da Divisão de Atendimento aos
Usuários – DIAPU.
§ 2º Após a instalação do equipamento para gravação e treinamento dos servidores,
as audiências de produção de prova oral em processos criminais, cíveis, juizados especiais e da infância e
da juventude serão realizadas com a utilização do sistema de gravação audiovisual.

CAPÍTULO III
DA GRAVAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS
Art. 4º Para o registro audiovisual das audiências, utilizar-se-á o módulo de
gravação de audiências integrado ao Sistema de Automação Processual-SAPPG e PROJUDI, com
armazenamento automático dos documentos digitais nos bancos de dados do TJRO.
Art. 5º Os depoimentos e manifestações da audiência serão registrados em arquivos
com formato padrão definido no manual do sistema e poderão ser ouvidos e visualizados sem a
necessidade de utilização do Sistema de Automação Processual-SAPPG ou PROJUDI.
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Art. 6º O arquivo da audiência, com os depoimentos e atos registrados por meio
audiovisual, em sua integralidade, será armazenado em banco de dados do TJRO, possibilitando sua
exportação para o microcomputador da sala de audiências, servidor local, ou para CD ou outro meio
apropriado, não regravável, o qual será identificado pela numeração dos autos, armazenado em invólucro
e juntado aos autos imediatamente após a ata de audiência.
§ 1º Para o armazenamento das audiências de processos originados do sistema
PROJUDI, as partes interessadas deverão apresentar dispositivo de armazenamento devidamente
identificados para gravação pelo secretário e retirá-los decorridas 48h de sua realização no cartório do
juízo.
§ 2º O sistema de gravação de audiências, por questão de política de segurança, não
possibilitará edição dos depoimentos e dos atos registrados.
Art. 7º A gravação em meio eletrônico será organizada da seguinte forma:
I – Os arquivos audiovisuais serão gerados durante a audiência ou sessão de
julgamento e exportados no microcomputador local do secretário em pasta específica denominada
“Audiências Gravadas” com permissão específica de leitura para o assessor.
II – Os arquivos audiovisuais serão publicados no banco de dados central do TJRO
em horário determinado pelo juízo e conforme parametrização do sistema para transmissão dos arquivos.
III - Os arquivos audiovisuais serão armazenados observando o padrão Comarca–
Vara–Ano–Mês–Dia–Número do Processo-Data-Hora-Minutos, gerado automaticamente pelo sistema no
banco de dados do TJRO.
IV – As audiências registradas pelo sistema de gravação audiovisual observarão
forma padronizada da numeração única processual utilizada conforme a Resolução n. 46/08-CNJ, e serão
armazenadas via sistema no banco de dados do TJRO, de forma centralizada com a finalidade de
preservação e a consulta de dados.
V – Para cada ato de audiência ou sessão gravada corresponderá uma marcação
distinta, identificada pelo tipo do ato e pelo interlocutor, bem como com a indicação de sua duração e data
da audiência, devendo ser inseridos os eventos de forma detalhada a possibilitar a identificação de trechos
menores, como marcadores, por exemplo, “qualificação, “compromisso”, “contradita”, “confissão”,
“leitura da denúncia”, “leitura depoimento policial”, “1º fato”, “2º fato”, etc.

CAPÍTULO IV
DAS DEGRAVAÇÕES
Art. 8º A parte interessada na degravação deverá realizá-la por conta própria,
responsabilizando-se pela correspondência entre o texto e as declarações registradas.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas em lei ou quando demonstrada a imperiosa
necessidade, a critério do juiz, poderá ser determinada a degravação da audiência ou de parte dela, a qual
será realizada por servidor afeto ao seu gabinete ou secretaria, que certificará a correspondência entre o
texto e as declarações registradas.

CAPÍTULO V
DAS CONSULTAS E EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS
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Art. 9º As partes, ou o Ministério Público na Ação Penal Privada, poderão obter
cópia do registro, mediante o fornecimento de mídia gravável.
Art. 10. A exportação do arquivo audiovisual será permitida no juízo do processo e
visualizada no sistema CINF em área específica denominada “audiência armazenada” e por meio do
sistema DRS Audiências.
Parágrafo único. Será permitida a exportação de arquivos somente na forma em que
estes foram gravados (audiovisual ou somente áudio), mesmo após a sua publicação, observando que,
gravado o audiovisual, a exportação deverá ser realizada somente em audiovisual.

CAPÍTULO VI
DA SEGURANÇA
Art. 11. O sistema de gravação de audiências descartará automaticamente os
arquivos correspondentes às gravações:
I – do Banco de Dados Central do TJRO, observada a política de temporalidade no
ato da incineração do processo.
II – do microcomputador da sala de audiência em memória cache, até 72 (setenta e
duas) horas após o armazenamento Banco de Dados Central do TJRO.
Art. 12. A Coordenadoria de Informática estabelecerá política de cópia de
segurança, que garantirá a preservação do conteúdo digital referente às audiências.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 13. Da ata de audiência, deverá constar:
I – o resumo dos fatos ocorridos na audiência conforme lei processual,
especialmente a forma de registro (audiovisual ou somente áudio), a ordem de produção da prova oral,
eventuais requerimentos, contraditas, recursos, alegações orais, decisões proferidas, o dispositivo da
sentença, facultando-se, quando a sentença for registrada oralmente por meio do sistema, que conste tão
somente sua parte dispositiva e eventual fundamentação relativa à aplicação da pena, de medida de
segurança ou de medida socioeducativa, se for o caso;
II – a advertência de que a gravação se destina única e exclusivamente para a
instrução processual, expressamente vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio (art. 20 da lei n.
10.406/202 – Código Civil), punida na forma da lei.
Art. 14. No termo de comparecimento constará obrigatoriamente a assinatura de
todos os presentes, além da comunicação às partes da adoção do sistema de registro audiovisual.
Art. 15. Aplica-se este provimento, no que couber, às cartas precatórias entre
comarcas deste Estado.
§ 1º Aplica-se integralmente este provimento às cartas precatórias oriundas de
procedimento cível, penal ou dos juizados, ainda que recebidas de outras unidades da federação.
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§ 2º Cumprida a carta precatória, o juízo deprecado providenciará a sua devolução
com a gravação em CD/DVD não regravável da coleta do depoimento.
Art. 16. Os arquivos de gravação serão mantidos até o trânsito em julgado da
sentença ou até o final do prazo para propositura de ação rescisória ou revisão criminal.
Parágrafo único. As sentenças gravadas pelo sistema não serão eliminadas,
equiparando-se este registro, para todos os fins, ao Livro de Registro de Sentença.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 17. Ocorrendo qualquer causa impeditiva da gravação no curso da audiência, os
depoimentos serão colhidos pelo sistema tradicional.
Art. 18. Em se tratando de cumprimento de cartas rogatórias ou de ordem, o registro
audiovisual poderá deixar de ser realizado, a critério do juízo deprecado.
Art. 19. Ficam convalidadas as gravações audiovisuais instrumentalizadas
anteriormente e na forma deste provimento, onde já houver sido implantado e se encontrar em
funcionamento o sistema oficial.
Art. 20. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se o
Provimento n. 006/2008-CG.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 16 de outubro de 2012.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Desembargador Miguel Monico Neto

PROVIMENTO CONJUNTO N. 001/2013-PR-CG
Publicado no DJE N. 025/2013, de 07/02/2013.
Porto Velho, 4 de fevereiro de 2013

Dispõe sobre a revogação dos provimentos conjuntos nº 005/2001/PR-CG e nº
001/2005/PR-CG referente ao afastamento previsto no art. 52 do COJE.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA E O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições regimentais.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Estadual n.689, de 03 de
dezembro de 2012.
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R E S O L V E M:

REVOGAR os Provimentos Conjuntos nº 005/2001/PR-CG e nº 001/2005/PR-CG.

Publique-se.
Cumpra-se.

Des. Roosevelt Queiroz Costa
Presidente do Tribunal de Justiça

Des. Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO N. 002/2013-PR/CG
Publicado no DJE N. 077/2013, de 26/04/2013.

Dispõe sobre Fracionamento de Recesso.
O Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de
Rondônia no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o parágrafo 3º do Art. 61 do COJE e a Lei Complementar Nº
395/2007, publicada no DOE em 21/11/2007, que regulamenta do recesso forense.
CONSIDERANDO a Resolução nº 08-CNJ, de 29 de novembro de 2005, que
dispõe sobre a regulamentação do expediente forense no período natalino e dá outras
providências.
CONSIDERANDO a sessão do Conselho da Magistratura, do dia 21 de março de
2013, Ata publicada no Diário 062/2013, de 05 de abril de 2013.
CONSIDERANDO o Ofício Circular Conjunto Nº 06/2013 de 04 de abril de 2013.

R E S O L V E:

Fica autorizado, mediante requerimento prévio do interessado, o fracionamento do
recesso forense em metade, sendo-lhe vedada a sua interrupção.
Porto Velho, 22 de abril de 2013.

Publique-se.
Cumpra-se.
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Des. Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO N. 003/2013-PR-CG
Publicado no DJE N. 174, de 18/09/2013.

Revoga o Provimento Conjunto n. 001/2008-PR-CG, que trata da escala de férias e
outras providências.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Lei Complementar n. 716/2013, de 20 de junho de 2013;
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno Administrativo, em sessão
realizada no dia 12 de agosto de 2013;
CONSIDERANDO o constante na Resolução n. 018/2013-PR, publicada no DJE n.
153/2013, de 20 de agosto de 2013, que regulamenta o fracionamento de férias,

R E S O L V E:
REVOGAR o Provimento Conjunto n. 001/2008-PR-CG, publicado no DJE n.
039/2008, de 29 de fevereiro de 2008.
Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 30 de agosto de 2013.

Des. Roosevelt Queiroz Costa
Presidente do Tribunal de Justiça

Des. Miguel Monico Neto
Corregedor-Geral da Justiça
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PROVIMENTO CONJUNTO N. 001/2015-PR-CG
Publicado no DJE N. 016, de 26/01/2015.

Institui o projeto piloto de Integração Bancária Depósito Judicial Eletrônico.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n. 1.917, de 4 de julho de 2008,
publicada no D. O. E. n. 1.039, de 17 de julho de 2008;
CONSIDERANDO a necessidade de dotar de maior eficiência no recolhimento e
gerenciamento das contas de depósitos judiciais à disposição da Justiça Estadual de
Rondônia;
CONSIDERANDO o Projeto de Integração Bancária – Depósito Judicial Eletrônico
amparado pelo Contrato de Prestação de Serviços n. 003/2014, celebrado entre o
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Caixa Econômica Federal-CAIXA,
assinado em 5 de fevereiro de 2014 e publicado no DJE n. 025, de 06/02/2014.
CONSIDERANDO os autos nº 0047291-89.2011.8.22.1111;

RESOLVEM:
Art. 1°. DEFINIR como vara piloto do Projeto de Integração Bancária - Depósito
Judicial Eletrônico, a 4ª Vara Cível e o 4º Juizado Especial Cível - da Comarca de Porto Velho/RO.
Parágrafo Único. O objeto do Projeto de Integração Bancária - Depósito Judicial
Eletrônico é a emissão de boleto bancário, vinculado a processo judicial ativo, por meio da troca de dados
entre o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, provenientes do Sistema de Acompanhamento
Processual – SAP ou PROJUDI, com retorno automático das informações dos depósitos judiciais
processados pela Caixa Econômica Federal.
Art. 2°. A partir de 26 de janeiro de 2015, a efetivação de depósitos judicias de
processos vinculados à 4ª Vara Cível e o 4º Juizado Especial Cível - da Comarca de Porto Velho/RO,
deverá ocorrer via boleto bancário, emitido por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, no endereço eletrônico www.tjro.jus.br/depositosjudiciais, que poderão ser recolhidos em
qualquer agência bancária e internet banking.
Art. 3°. A partir da data especificada no art. 2º, a geração de “Guia para Depósito
Justiça Estadual” por meio da página eletrônica da CAIXA, para as varas pilotos do Projeto da Integração
Bancária, estará inativa, de forma que o processamento de depósitos judiciais para essas varas será
exclusivo por intermédio do Depósito Judicial Eletrônico, via boleto bancário.
Art. 4°. Será considerado inexistente o depósito judicial realizado em instituição
financeira diversa daquela para a qual o sistema gera boleto ou atribuído à unidade judiciária diversa da
que deveria recebê-lo, de modo que a unidade judicial que recebeu depósito equivocado não fará
transferência para a unidade judiciária que seria correta, apenas devolvendo a quantia em favor do
depositante por meio de alvará à mesma instituição financeira.
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§ 1º. A ordem para devolução da quantia também poderá ser feita de ofício.
§ 2º. A intimação para retirada do alvará concederá o prazo de 5 dias, sob pena de
intimação pessoal da parte que no caso de manter-se inerte o valor será transferido para a conta
centralizadora.
Art. 5°. Em casos de omissão ou dúvida sobre a aplicação das regras do provimento
conjunto, a Presidência decidirá após parecer da Corregedoria.
Art. 6º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 19 de janeiro de 2015.

Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Rondônia

PROVIMENTO CONJUNTO N. 002/2015-PR-CG
Publicado no DJE N. 017, de 27/01/2015.
Adia a data de início do funcionamento da ferramenta prevista no Provimento
Conjunto 001/2015-PR-CG.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o Provimento Conjunto n. 001/2015-PR-CG, publicado no DJE
n. 016/2015, de 26/01/2015;
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes no sistema em razão de problemas
técnicos;
CONSIDERANDO os autos nº 0047291-89.2011.8.22.1111

R E S O L V E M:

Adiar a data de início do funcionamento da ferramenta prevista no Provimento
Conjunto n. 001/2015-PR-CG, para o dia 09/02/2015.
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Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, 26 de janeiro de 2015.

Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos
Corregedor-Geral da Justiça em Exercício

PROVIMENTO CONJUNTO N. 003/2015-PR-CG
Publicado no DJE N. 051, de 18/03/2015.

Dispõe sobre a remessa do relatório estatístico da Turma Recursal.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação para cumprimento da Lei
Complementar n. 782/2014;
CONSIDERANDO a necessidade de providências para funcionamento da Turma
Recursal unificada após a edição da Resolução n. 014/2014-PR;
CONSIDERANDO a necessidade de alimentar o Sistema Justiça em Números do
CNJ;
CONSIDERANDO o Provimento n. 010/2014-CG;
CONSIDERANDO o Processo n. 0039518-85.2014 instaurado no âmbito da
Corregedoria Geral da Justiça,

R E S O L V E M:
Art. 1º A Turma Recursal remeterá à Corregedoria-Geral da Justiça, até o dia 10
(dez) do mês subsequente, o relatório estatístico devidamente assinado pelo seu Presidente.
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Art. 2º A Turma Recursal está sujeita à correição periódica por parte da
Corregedoria-Geral da Justiça.
Art. 3º Este provimento conjunto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 17 de março de 2015.
(a) Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

(a) Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 006/2015-PR-CG
Publicado no DJE N. 115, de 25/06/2015.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n. 1.917, de 4 de julho de 2008,
publicada no D. O. E. n. 1.039, de 17 de julho de 2008;
CONSIDERANDO a necessidade de dotar de maior eficiência o acolhimento e o
gerenciamento das contas de depósitos judiciais à disposição da Justiça Estadual de
Rondônia;
CONSIDERANDO o Projeto de Integração Bancária – Depósito Judicial Eletrônico
amparado pelo Contrato de Prestação de Serviços n. 003/2014, celebrado entre o
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Caixa Econômica Federal-CAIXA,
assinado em 5 de fevereiro de 2014 e publicado no DJE n. 025, de 06/02/2014;
CONSIDERANDO a publicação dos Provimentos Conjuntos n. 001 e 002/2015PR-CG, publicados nos DJE n. 016/2015 e 017/2015, de 26/01/2015 e 27/01/2015,
respectivamente;
CONSIDERANDO o Processo Físico n. 0047291-89.2011.8.22.1111.
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RESOLVEM:
Art. 1°. EXPANDIR o Projeto de Integração Bancária - Depósito Judicial Eletrônico
para as demais Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Porto Velho/RO.
Parágrafo Único. O objeto do Projeto de Integração Bancária - Depósito Judicial
Eletrônico é a emissão de boleto bancário, vinculado a processo judicial ativo, por meio da troca de dados
entre o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, provenientes do Sistema de Acompanhamento
Processual – SAP, PROJUDI e PJe, com retorno automático das informações dos depósitos judiciais
processados pela Caixa Econômica Federal.
Art. 2°. A partir de 01 de julho de 2015, a efetivação de depósitos judiciais de
processos vinculados às Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis - da Comarca de Porto Velho/RO,
deverão ocorrer via boleto bancário, emitido por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, no endereço eletrônico www.tjro.jus.br/depositosjudiciais, que poderão ser recolhidos em
qualquer agência bancária e internet banking.
Art. 3°. A partir do dia 01 de julho do ano corrente, a geração de “Guia para
Depósito Justiça Estadual” por meio da página eletrônica da CAIXA, para as varas especificadas no caput
deste Provimento Conjunto, estará inativa, de forma que o processamento de depósitos judiciais para
essas varas será exclusivo por intermédio do Depósito Judicial Eletrônico, via boleto bancário.
Art. 4°. Será considerado inexistente o depósito judicial realizado em instituição
financeira diversa daquela para a qual o sistema gera boleto ou atribuído à unidade judiciária diversa da
que deveria recebê-lo, de modo que a unidade judicial que recebeu depósito equivocado não fará
transferência para a unidade judiciária que seria correta, apenas devolvendo a quantia em favor do
depositante por meio de alvará à mesma instituição financeira.
§ 1º. A ordem para devolução da quantia também poderá ser feita de ofício.
§ 2º. A intimação para retirada do alvará concederá o prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de intimação pessoal da parte que no caso de manter-se inerte o valor será transferido para a conta
centralizadora.
Art. 5º. Em casos de omissão ou dúvida sobre a aplicação das regras do provimento
conjunto, a Presidência decidirá após parecer da Corregedoria.
Art. 6º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 22 de junho de 2015.

Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Rondônia

257

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 007/2015-PR-CG
Publicado no DJE N. 115, de 25/06/2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n. 1.917, de 4 de julho de 2008,
publicada no D. O. E. n. 1.039, de 17 de julho de 2008;
CONSIDERANDO a necessidade de dotar de maior eficiência o acolhimento e o
gerenciamento das contas de depósitos judiciais à disposição da Justiça Estadual de
Rondônia;
CONSIDERANDO o Contrato de Prestação de Serviços n. 003/2014, celebrado
entre o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Caixa Econômica FederalCAIXA, assinado em 5 de fevereiro de 2014 e publicado no DJE n. 025, de
06/02/2014;
CONSIDERANDO a Centralização dos depósitos judiciais à disposição do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia na Caixa Econômica Federal - CAIXA.
CONSIDERANDO o Processo Físico n. 0047291-89.2011.8.22.1111.

RESOLVEM:
Art. 1°. Determinar que, todas as Comarcas listadas no Anexo I deverão processar
os depósitos judiciais e respectivos saques somente nas agências da Caixa Econômica Federal-CAIXA.
Parágrafo Único. As Comarcas elencadas no Anexo II, provisoriamente, até que seja
instalada agência da CAIXA, deverão concentrar os depósitos judiciais e respectivos saques nas agências
do Banco do Brasil S/A-BB.
Art. 2°. Os depósitos efetivados a partir de 01/07/2015, em instituições financeiras
diversas das especificações contidas nos Anexos I e II deste Provimento Conjunto, será considerado
inexistente, de modo que a unidade judicial apenas devolverá a quantia em favor do depositante por meio
de alvará à mesma instituição financeira.
§ 1º. A ordem para devolução da quantia também poderá ser feita de ofício.
§ 2º. A intimação para retirada do alvará concederá o prazo de 5 dias, sob pena de
intimação pessoal da parte, que no caso de manter-se inerte, o valor será transferido para a conta
centralizadora.
Art. 3º. Em casos de omissão ou dúvida sobre a aplicação das regras deste
Provimento Conjunto, a Presidência decidirá após parecer da Corregedoria.
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Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 22 de junho de 2015.

Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Rondônia

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 007/2015-PR-CG
ANEXO I
COMARCAS QUE DEVERÃO CENTRALIZAR OS DEPÓSITOS
JUDICIAIS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA
ENTRÂNCIA
3ª Entrância

2ª Entrância

1ª Entrância

COMARCAS
Porto Velho
Ji-Paraná
Ariquemes
Buritis
Cacoal
Cerejeiras
Colorado do Oeste
Espigão D’Oeste
Guajará Mirim
Jaru
Ouro Preto do Oeste
Pimenta Bueno
Rolim de Moura
Vilhena
Alta Floresta D’Oeste
Nova Brasilândia D’Oeste
Presidente Médici
São Miguel do Guaporé

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 007/2015-PR-CG
ANEXO II
COMARCAS QUE DEVERÃO CONCENTRAR OS DEPÓSITOS JUDICIAIS
NO BANCO DO BRASIL S/A – BB
ENTRÂNCIA

COMARCAS
Alvorada D’Oeste
Costa Marques
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Machadinho D’Oeste
Santa Luzia D’Oeste
São Francisco do Guaporé

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 008/2015-PR-CG
Republicado no DJE N. 122, de 06/07/2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA E O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 185/2013/CNJ, que instituiu o
Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe como sistema obrigatório de
processamento de informações e prática de atos processuais e estabeleceu os
parâmetros para sua implementação e funcionamento;
CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 013/2014-PR, que regulamentou o
processo judicial eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos para a
efetivação do sistema de Plantão Judiciário no 1º e 2º graus, especialmente em face
da progressiva implantação do PJe neste Tribunal, que vem ocorrendo desde 07 de
julho de 2014;
CONSIDERANDO as normas sobre Plantão Judiciário em 1º e 2º graus previstas
nas Diretrizes Gerais Judiciais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Regimento
Interno TJRO, respectivamente;
CONSIDERANDO a implantação progressiva do PJe no Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia no dia 6.7.2015 e nas Varas Cíveis, Varas de Fazenda Pública,
Varas de Família e Sucessões, Varas de Execuções Fiscais e Varas dos Juizados da
Infância e da Juventude, todas da Comarca de Porto Velho, no dia 13.7.2015,

RESOLVEM:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
Art. 1º O Plantão Judiciário em primeira instância observará o formato do PJe, com
todas as diretrizes prescritas na Resolução n. 185/2013/CNJ e na Resolução n. 013/2014-PR.
Parágrafo único. As medidas urgentes nos processos que tramitam pelo sistema
anterior (SAP), e que não tramitam pelo PJe, deverão ser encaminhadas fisicamente ao Juiz Plantonista,
aplicando-se as normas a eles inerentes já fixadas anteriormente.
Art. 2º Às medidas que se destinam ao regime de plantão, a parte deverá registrar na
aba “Características” que se trata de processo com “Pedido de Antecipação de Tutela/Liminar”.
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Art. 3º A parte que ingressar com medida destinada ao regime de plantão deverá
manter contato telefônico com o servidor vinculado ao Juiz Plantonista, conforme números divulgados no
portal do Tribunal e no átrio do Fórum, e informar o número do processo distribuído.
Art. 4º Nas hipóteses de indisponibilidade do PJe ao usuário externo (partes,
procuradores, membros do Ministério Público), nos termos do art. 5º da Resolução nº 013/2014-PR, o
Juiz Plantonista receberá a petição e os documentos que a acompanham preferencialmente por meio
digital.
§ 1.º As peças deverão ser enviadas ao correio eletrônico institucional informado
pelo servidor plantonista e, alternativamente, apresentadas por mídia digital, ficando excepcionado, neste
caso, o art. 23 da Resolução 013/2014-PR.
§ 2º Os arquivos digitalizados deverão, sob pena de não recebimento, observar todos
os requisitos previstos na Resolução n. 185/2013/CNJ e na Resolução 013/2014-PR.
Art. 5º O Administrador local providenciará o cadastramento dos Juízes plantonistas
nas Varas que utilizam o Sistema PJe, sem inserção de data final no sistema.
Parágrafo único. Os servidores designados para prestar auxílio aos Juízes
Plantonistas deverão ser cadastrados previamente no sistema em todas as Varas que utilizam o Sistema
PJe no período do plantão respectivo.
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
Art. 6.º O Plantão Judiciário em segunda instância observará o formato do PJe, com
todas as diretrizes prescritas na Resolução n. 185/2013/CNJ e na Resolução n. 013/2014-PR.
Parágrafo único. As medidas urgentes nos processos que tramitam pelos sistemas
anteriores (SAP, SDSG), e que não tramitam pelo PJe, deverão ser encaminhadas ao Plantonista,
aplicando-se as normas a eles inerentes já fixadas anteriormente.
Art. 7º Às medidas que se destinam ao regime de plantão, a parte deverá registrar na
aba “Características” que se trata de processo com “Pedido de Antecipação de Tutela/Liminar”.
Art. 8º A parte que ingressar com medida destinada ao regime de plantão deverá
manter contato telefônico com o servidor vinculado ao Desembargador Plantonista, conforme números
divulgados no portal do Tribunal.
Art. 9º Nas hipóteses de indisponibilidade do PJe ao usuário externo (partes,
procuradores, membros do Ministério Público), nos termos do art. 5º da Resolução 013/2014-PR, o
Desembargador Plantonista receberá a petição e os documentos que a acompanham preferencialmente por
meio digital.
§ 1º As peças deverão ser enviadas ao correio eletrônico institucional informado
pelo servidor plantonista e, alternativamente, apresentadas por mídia digital, ficando excepcionado, neste
caso, o art. 23 da Res. 013/2014-PR.
§ 2º Os arquivos digitalizados deverão, sob pena de não recebimento, observar todos
os requisitos previstos na Resolução n. 185/2013/CNJ e na Resolução 013/2014-PR.
Art. 10. As disposições pertinentes ao plantão judiciário do PJe, em primeira e
segunda instâncias aplicam-se, no couber, aos Juizados Especiais e à Turma Recursal.
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Art. 11. Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
Porto Velho, 1º de julho de 2015.

Desembargador Rowilson Teixeira
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 009/2015-PR-CG
Publicado no DJE N. xxxx, de xx/xx/2015.

Dispõe sobre a expansão do Projeto de Integração Bancária – Depósito Judicial
Eletrônico para as Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis das Comarcas de
Ariquemes e Buritis/Ro.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n. 1.917, de 4 de julho de 2008,
publicada no D. O. E. n. 1.039, de 17 de julho de 2008;
CONSIDERANDO a necessidade de dotar de maior eficiência o acolhimento e o
gerenciamento das contas de depósitos judiciais à disposição da Justiça Estadual de
Rondônia;
CONSIDERANDO o Projeto de Integração Bancária – Depósito Judicial Eletrônico
amparado pelo Contrato de Prestação de Serviços n. 003/2014, celebrado entre o
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Caixa Econômica Federal-CAIXA,
assinado em 5 de fevereiro de 2014 e publicado no DJE n. 025, de 06/02/2014;
CONSIDERANDO a publicação dos Provimentos Conjuntos n. 001, 002 e
006/2015-PR-CG, publicados nos DJE n. 016/2015, 017/2015 e 115/2015, de
26/01/2015, 27/01/2015 e 25/06/2015, respectivamente;
CONSIDERANDO o Processo Físico n. 0047291-89.2011.8.22.1111

RESOLVEM:
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Art. 1°. EXPANDIR o Projeto de Integração Bancária - Depósito Judicial Eletrônico
para as Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis das Comarcas de Ariquemes e Buritis/RO.
Parágrafo Único. O objeto do Projeto de Integração Bancária - Depósito Judicial
Eletrônico é a emissão de boleto bancário, vinculado a processo judicial ativo, por meio da troca de dados
entre o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, provenientes do Sistema de Acompanhamento
Processual – SAP, PROJUDI e PJe, com retorno automático das informações dos depósitos judiciais
processados pela Caixa Econômica Federal.
Art. 2°. A partir de 10 de agosto de 2015, a efetivação de depósitos judiciais de
processos vinculados das Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis das Comarcas de Ariquemes e
Buritis/RO, deverão ocorrer via boleto bancário, emitido por meio do site do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, no endereço eletrônico www.tjro.jus.br/depositosjudiciais, que poderão ser
recolhidos em qualquer agência bancária e internet banking.
Art. 3°. A partir do dia 10 de agosto do ano corrente, a geração de “Guia para
Depósito Justiça Estadual” por meio da página eletrônica da CAIXA, para as varas especificadas no caput
deste Provimento Conjunto, estará inativa, de forma que o processamento de depósitos judiciais para
essas varas será exclusivo por intermédio do Depósito Judicial Eletrônico, via boleto bancário.
Art. 4°. Será considerado inexistente o depósito judicial realizado em instituição
financeira diversa daquela para a qual o sistema gera boleto ou atribuído à unidade judiciária diversa da
que deveria recebê-lo, de modo que a unidade judicial que recebeu depósito equivocado não fará
transferência para a unidade judiciária que seria correta, apenas devolvendo a quantia em favor do
depositante por meio de alvará à mesma instituição financeira.
§ 1º. A ordem para devolução da quantia também poderá ser feita de ofício.
§ 2º. A intimação para retirada do alvará concederá o prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de intimação pessoal da parte que no caso de manter-se inerte o valor será transferido para a conta
centralizadora.
Art. 5º. Em casos de omissão ou dúvida sobre a aplicação das regras do provimento
conjunto, a Presidência decidirá após parecer da Corregedoria.
Art. 6º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 31 de julho de 2015.

Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Rondônia
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PROVIMENTO CONJUNTO Nº 011/2015-PR-CG
Publicado no DJE N. 158, de 26/08/2015.
Regulamenta o Projeto Audiência de Custódia, do Conselho Nacional de Justiça, no
âmbito da justiça comum de primeira instância do Estado de Rondônia.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhes confere a
Lei,
CONSIDERANDO que o Estado Brasileiro submete-se à jurisdição da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, cujos precedentes exigem a apresentação da
pessoa presa à autoridade judicial;
CONSIDERANDO que o relatório do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária
da Organização das Nações Unidas - ONU e o diagnóstico do sistema prisional
apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, ambos publicados no ano de
2014, revelam o contingente desproporcional de pessoas presas provisoriamente no
país;
CONSIDERANDO que o Projeto de Lei n. 554, de 2011, do Senado Federal, altera
o art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, para incorporar na legislação
ordinária a obrigatoriedade da apresentação da pessoa presa, no prazo de 24 horas,
ao juiz de direito que, em audiência de custódia, decidirá pela manutenção da prisão
em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, pelo relaxamento ou sua
substituição por uma medida cautelar;
CONSIDERANDO que o Brasil, no ano de 1992, ratificou a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica) que, em seu art. 7º, item 5,
dispõe que “toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções
judiciais”;
CONSIDERANDO as atribuições do Poder Judiciário e seu protagonismo na
resolução de problemas relacionados com o sistema carcerário, principalmente nas
questões tocantes às prisões cautelares;
CONSIDERANDO que a prisão configura medida extrema, conforme previsão
constitucional, justificando-se, tão somente nos casos expressos em lei e quando não
comportar nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão;
CONSIDERANDO as conclusões encampadas pela Corregedoria-Geral da Justiça,
que avaliou a viabilidade da adoção, no âmbito da justiça comum de primeira
instância do Estado de Rondônia, do Projeto Audiência de Custódia, do CNJ;
CONSIDERANDO a necessidade de implantar, em absoluta sinergia com recentes
medidas do CNJ e do Ministério da Justiça, ferramenta para controle judicial mais
eficaz da necessidade de manutenção da custódia cautelar;
CONSIDERANDO a determinação do CNJ que exige a presença física de
magistrados e servidores no Fórum para a realização de audiência de custódia,
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RESOLVEM:
Art. 1º Este Provimento Conjunto regulamenta, no âmbito da justiça comum de
primeira instância do Estado de Rondônia, o Projeto Audiência de Custódia, do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ, que determina a apresentação da pessoa detida em flagrante delito ao juiz competente, até
24 horas após a sua prisão, para participar de audiência de custódia.
Parágrafo único. A implantação do Projeto Audiência de Custódia, a que se refere o
“caput” deste artigo:
I - nas comarcas do interior do Estado de Rondônia, será gradativa, conforme
cronograma a ser expedido oportunamente;
II - na comarca de Porto Velho, observará o disposto em ato normativo próprio.
Art. 2º A autoridade policial providenciará a apresentação da pessoa detida até 24
horas após a sua prisão ao juiz competente, para participar da audiência de custódia.
§ 1º O auto de prisão em flagrante será encaminhado na forma do art. 306, § 1º, do
Código de Processo Penal - CPP.
§ 2º O envio do auto de prisão em flagrante far-se-á, preferencialmente, por meio
eletrônico, observando regramento estatuído em ato normativo próprio.
§ 3º Fica dispensada a apresentação da pessoa detida quando, por decisão judicial,
forem reconhecidas circunstâncias pessoais que inviabilizem sua condução, bem como nos casos de
soltura já determinada judicialmente na fase do art. 306 do CPP.
Art. 3º A secretaria do juízo deverá:
I - registrar, distribuir e preparar o auto de prisão em flagrante para a audiência de
custódia;
II - juntar folha de antecedentes e certidão de antecedentes da pessoa presa; e
III - realizar os atos de praxe previstos nos arts. 91 e 92 das Diretrizes Gerais
Judiciais.
Art. 4° O autuado, antes da audiência de custódia, terá contato prévio e por tempo
razoável com seu advogado ou, na falta deste, com defensor nomeado, público ou dativo.
Art. 5º Na audiência de custódia, o juiz informará o autuado da possibilidade de não
responder perguntas que lhe forem feitas e o entrevistará sobre sua qualificação, condições pessoais, tais
como estado civil, grau de alfabetização, meios de vida ou profissão, local da residência, lugar onde
exerce sua atividade, e, ainda, sobre as circunstâncias objetivas da sua prisão.
§ 1º Na entrevista a que se refere o “caput” deste artigo, não serão feitas ou
admitidas perguntas que antecipem instrução própria de eventual processo de conhecimento.
§ 2º Após a entrevista do autuado, o juiz, de ofício ou a requerimento das partes,
decidirá, fundamentadamente:
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I - sobre o relaxamento da prisão em flagrante, sua conversão em prisão preventiva,
a revogação desta, mediante a concessão de liberdade provisória com imposição, se for o caso, das
medidas cautelares, ainda que tais questões tenham sido objeto de decisão prévia;
II - quanto à necessidade de manutenção da prisão.
§ 3º Da audiência será lavrado termo sucinto que conterá o inteiro teor da decisão
proferida pelo juiz, salvo se ele determinar a integral redução por escrito de todos os atos praticados.
§ 4º A audiência de custódia deverá ser registrada, preferencialmente, por meio
digital, sempre que tal medida seja viável, anexando-se a respectiva mídia ao auto de prisão em flagrante.
§ 5º O juiz ouvirá o Ministério Público e o defensor, quando estiverem presentes à
audiência, antes de proferir a decisão a que se refere o § 2º deste artigo.
Art. 6º O juiz competente, diante das informações colhidas na audiência de custódia,
requisitará exame clínico e de corpo de delito do autuado, quando concluir que a perícia é necessária para
a adoção de medidas, tais como:
I - apurar possível abuso cometido durante a prisão em flagrante ou a lavratura do
auto;
II - determinar o encaminhamento assistencial que repute devido.
Parágrafo único. Para fins de encaminhamento assistencial, o magistrado poderá se
valer dos órgãos do Poder Executivo Estadual ou Municipal, assim como das estruturas do próprio Poder
Judiciário.
Art. 7º Será elaborado pela secretaria do juízo relatório mensal, que deverá conter:
I - o número de audiências de custódia realizadas;
II - o tipo penal imputado, nos autos de prisão em flagrante, à pessoa detida e que
participou de audiência de custódia;
III - o número e o tipo das decisões proferidas (relaxamento da prisão em flagrante,
sua conversão em prisão preventiva, revogação desta, concessão de liberdade provisória com imposição,
se for o caso, das medidas cautelares ou conversão da prisão preventiva em domiciliar);
IV - o número e a espécie de encaminhamentos assistenciais determinados pelo juiz
competente.
Art. 8º A audiência de custódia será realizada em dias úteis e durante o horário do
expediente forense, conforme rotina de trabalho estabelecida pelo juízo competente.
Art. 9º A realização de audiência de custódia durante os fins de semana, feriados ou
em qualquer outro dia em que não houver expediente forense, será feita pelo juiz plantonista e pela equipe
cartorária da vara que responde.
Parágrafo único. A implementação das audiências e a rotina de trabalho na hipótese
do “caput” deste artigo serão estabelecidas pela Corregedoria-Geral da Justiça.
Art. 10. Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.
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Porto Velho, 25 de agosto de 2015.

Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 012/2015-PR-CG
Publicado no DJE N. 166, de 08/09/2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n. 1.917, de 4 de julho de 2008,
publicada no D. O. E. n. 1.039, de 17 de julho de 2008;
CONSIDERANDO a necessidade de dotar de maior eficiência o acolhimento e o
gerenciamento das contas de depósitos judiciais à disposição da Justiça Estadual de
Rondônia;
CONSIDERANDO o Projeto de Integração Bancária – Depósito Judicial Eletrônico
amparado pelo Contrato de Prestação de Serviços n. 003/2014, celebrado entre o
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Caixa Econômica Federal-CAIXA,
assinado em 5 de fevereiro de 2014 e publicado no DJE n. 025, de 06/02/2014;
CONSIDERANDO a publicação dos Provimentos Conjuntos n. 001, 002, 006 e
009/2015-PR-CG, publicados nos DJE n. 016/2015, 017/2015, 115/2015 e 143, de
26/01/2015, 27/01/2015, 25/06/2015 e 04/08/2015, respectivamente;
CONSIDERANDO o Processo Físico n. 0047291-89.2011.8.22.1111,

RESOLVEM:

Art. 1°. EXPANDIR o Projeto de Integração Bancária - Depósito Judicial Eletrônico
para as Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis das Comarcas relacionadas no Anexo I deste Provimento
Conjunto.
Parágrafo Único. O objeto do Projeto de Integração Bancária - Depósito Judicial
Eletrônico é a emissão de boleto bancário, vinculado a processo judicial ativo, por meio da troca de dados
entre o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, provenientes do Sistema de Acompanhamento
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Processual – SAP, PROJUDI e PJe, com retorno automático das informações dos depósitos judiciais
processados pela Caixa Econômica Federal.
Art. 2°. A partir de 14 de setembro de 2015, a efetivação de depósitos judiciais de
processos vinculados às Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis - das Comarcas elencadas no ANEXO I
– deste Provimento Conjunto, deverão ocorrer via boleto bancário, emitido por meio do site do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, no endereço eletrônico www.tjro.jus.br/depositosjudiciais, que poderão
ser recolhidos em qualquer agência bancária e internet banking.
Art. 3°. A partir do dia 14 de setembro do ano corrente, a geração de “Guia para
Depósito Justiça Estadual” por meio da página eletrônica da CAIXA, para as varas especificadas no caput
deste Provimento Conjunto, estará inativa, de forma que o processamento de depósitos judiciais para
essas varas será exclusivo por intermédio do Depósito Judicial Eletrônico, via boleto bancário.
Art. 4°. Será considerado inexistente o depósito judicial realizado em instituição
financeira diversa daquela para a qual o sistema gera boleto ou atribuído à unidade judiciária diversa da
que deveria recebê-lo, de modo que a unidade judicial que recebeu depósito equivocado não fará
transferência para a unidade judiciária que seria correta, apenas devolvendo a quantia em favor do
depositante por meio de alvará à mesma instituição financeira.
§ 1º. A ordem para devolução da quantia também poderá ser feita de ofício.
§ 2º. A intimação para retirada do alvará concederá o prazo de 5 dias, sob pena de
intimação pessoal da parte que no caso de manter-se inerte o valor será transferido para a conta
centralizadora.
Art. 5º. Em casos de omissão ou dúvida sobre a aplicação das regras do provimento
conjunto, a Presidência decidirá após parecer da Corregedoria.
Art. 6º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 02 de setembro de 2015.

Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Rondônia

ANEXO I DO PROVIMENTO CONJUNTO N. 012/2015
COMARCAS QUE DEVERÃO PROCESSAR OS DEPÓSITOS JUDICIAIS POR MEIO DO
DEPÓSITO JUDICIAL ELETRÔNICO
ENTRÂNCIA
COMARCAS
UNIDADES
JURISDICIONAIS
3ª Entrância
Ji-Paraná
Cacoal
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2ª Entrância

1ª Entrância

Cerejeiras
Colorado do Oeste
Espigão D’Oeste
Guajará-Mirim
Jaru
Ouro Preto do Oeste
Pimenta Bueno
Rolim de Moura
Vilhena
Alta Floresta D’Oeste
Alvorada D’Oeste
Costa Marques
Machadinho D’Oeste
Nova Brasilândia D’Oeste
Presidente Médici
Santa Luzia D’Oeste
São Francisco do Guaporé
São Miguel do Guaporé
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VARAS CÍVEIS E
JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 013/2015-PR-CG
Publicado no DJE N. 204, de 05/11/2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n. 1.917, de 4 de julho de 2008,
publicada no D. O. E. n. 1.039, de 17 de julho de 2008;
CONSIDERANDO a necessidade de dotar de maior eficiência o acolhimento e o
gerenciamento das contas de depósitos judiciais à disposição da Justiça Estadual de
Rondônia;
CONSIDERANDO o Projeto de Integração Bancária – Depósito Judicial Eletrônico
amparado pelo Contrato de Prestação de Serviços n. 003/2014, celebrado entre o
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Caixa Econômica Federal-CAIXA,
assinado em 5 de fevereiro de 2014 e publicado no DJE n. 025, de 06/02/2014;
CONSIDERANDO a publicação dos Provimentos Conjuntos n. 001, 002, 006,
009/2015-PR-CG e 012/2015 nos DJE n. 016/2015, 017/2015, 115/2015, 143 e 166,
de 26/01/2015, 27/01/2015, 25/06/2015, 04/08/2015 e 08/09/2015 respectivamente;
CONSIDERANDO o Processo Físico n. 0047291-89.2011.8.22.1111,
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RESOLVEM:
Art. 1°. EXPANDIR o Projeto de Integração Bancária - Depósito Judicial Eletrônico
para as Varas remanescentes, relacionadas no ANEXO I deste Provimento Conjunto, de todas as
Comarcas.
Parágrafo Único. O objeto do Projeto de Integração Bancária – Depósito Judicial
Eletrônico é a emissão de boleto bancário, vinculado a processo judicial ativo, por meio da troca de dados
entre o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, provenientes dos Sistemas Processuais – SAP,
PROJUDI e PJe, com retorno automático das informações dos depósitos judiciais processados pela Caixa
Econômica Federal.
Art. 2°. A partir de 16 de novembro de 2015, a efetivação de depósitos judiciais de
processos vinculados às Varas elencadas no ANEXO I – deste Provimento Conjunto, de todas as
Comarcas, deverão ocorrer via boleto bancário, emitido por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, no endereço eletrônico www.tjro.jus.br/depositosjudiciais, que poderão ser recolhidos em
qualquer agência bancária e internet banking.
Art. 3°. A partir do dia 16 de novembro do ano corrente, a geração de “Guia para
Depósito Justiça Estadual” por meio da página eletrônica da CAIXA estará inativa, de forma que, o
processamento de depósitos judiciais vinculados a processos da Justiça Estadual de Rondônia ocorrerá
exclusivamente por intermédio do Depósito Judicial Eletrônico, via boleto bancário.
Art. 4°. Será considerado inexistente o depósito judicial realizado em instituição
financeira diversa daquela para a qual o sistema gera boleto ou atribuído à unidade judiciária diversa da
que deveria recebê-lo, de modo que a unidade judicial que recebeu depósito equivocado não fará
transferência para a unidade judiciária que seria correta, apenas devolvendo a quantia em favor do
depositante por meio de alvará à mesma instituição financeira.
§ 1º. A ordem para devolução da quantia também poderá ser feita de ofício.
§ 2º. A intimação para retirada do alvará concederá o prazo de 5 dias, sob pena de
intimação pessoal da parte que no caso de manter-se inerte o valor será transferido para a conta
centralizadora.
Art. 5º. Em casos de omissão ou dúvida sobre a aplicação das regras do provimento
conjunto, a Presidência decidirá após parecer da Corregedoria.
Art. 6º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 29 de outubro de 2015.

Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
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Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Rondônia

ANEXO I DO PROVIMENTO CONJUNTO N. 013/2015-PR/CG

VARAS QUE DEVERÃO PROCESSAR OS DEPÓSITOS JUDICIAIS POR MEIO
DO DEPÓSITO JUDICIAL ELETRÔNICO
– DE TODAS AS COMARCAS

UNIDADES - 1ª GRAU

VARAS DE FAMÍLIA
VARAS DE FAZENDA PÚBLICA
VARAS DE EXECUÇÕES FISCAIS
VARAS CRIMINAIS
VARAS DO TRIBUNAL DO JÚRI
VARAS DE AUDITORIA MILITAR
VARAS DE DELITOS DE TÓXICOS
VARAS DAS EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS – VEPEMA
VARAS DE EXECUÇÕES E CONTRAVENÇÕES PENAIS - VEP
POSTOS AVANÇADOS
JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA

UNIDADES - 2ª GRAU

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
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CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
CONSELHO DA MAGISTRATURA
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
SEGUNDA CÂMARA ESPECIAL
PLENO ADMINISTRATIVO
PLENO JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECATÓRIOS

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 001/2016-PR-CG
Publicado no DJE N. 033, de 22/02/2016.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e normatizar o controle de
certificados digitais; e
CONSIDERANDO o protocolo digital n. 001561-79.2016.8.22.1111.

R E S O L V E M:
Art. 1º – Instituir mecanismo de controle de certificação digital do Poder Judiciário
que será realizado por sistema automatizado.
Parágrafo único – O Sistema de Gerenciamento de Certificados Digitais do Tribunal
de Justiça (SGCD) destina-se a registrar e gerenciar os certificados emitidos aos Magistrados e servidores
do Poder Judiciário de Rondônia.
Art. 2º – O SGCD deverá ser alimentado pelo usuário, a fim de que haja seu registro
e controle de dados cadastrais pelos Departamentos do Conselho da Magistratura e de Recursos
Humanos, bem como pelas unidades responsáveis pelo controle dos certificados digitais junto à
instituição certificadora.
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§ 1º – Terá o uso do certificado digital bloqueado nos sistemas, o usuário que deixar
de registrá-lo no SGCD. A liberação será feita somente pela Coordenadoria de Informática após o devido
registro.
§ 2º – Os certificados serão classificados por status no SGCD, da seguinte forma:
a) Ativo: nos casos das certificações emitidas e que estejam dentro do prazo de
validade de 3 (três) anos;
b) Renovado: nos casos de revalidação da certificação por mais 2 (dois) anos, a qual
será permitida uma única vez;
c) Bloqueado: nos casos de erro de senha, perda, roubo, danificação do certificado
ou pelo interesse da administração;
d) Revogado: nos casos de exoneração e/ou aposentadoria;
e) Expirado: nos casos de certificações que expiraram ou não haja possibilidade de
renovação.
§ 3º – Os usuários exonerados e/ou aposentados, quando do desligamento do Poder
Judiciário, deverão devolver aos Departamentos do Conselho da Magistratura e/ou de Recursos Humanos
o dispositivo para a revogação do certificado digital concedido pelo Tribunal.
§ 4º – As unidades responsáveis pelo controle dos certificados digitais junto à
instituição certificadora, ao receberem a solicitação de emissão de certidão para fins de certificação
digital, deverão consultar no SGCD a existência de registro em nome do usuário, providenciando, caso já
estejam registrados, a alteração do seu status antes da liberação da certidão, devendo, ainda, informar à
instituição certificadora, nos casos das alíneas “c” e “d”, do § 2º do artigo 2º.
§ 5º – O SGCD manterá registrado, por usuário, o histórico das informações de
certificação com os respectivos status e, nos casos de perda, roubo ou danificação do certificado, as
alterações necessárias serão realizadas pelas unidades responsáveis pela emissão da certidão para nova
certificação.
§ 6º – O SGCD deverá gerar relatórios com o fim de realizar o controle dos
certificados ativos, renovados, bloqueados, revogados e expirados.
Art. 3º – O usuário deverá proceder à renovação ou emissão de novo certificado no
site da autoridade certificadora, observando-se:
a) antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, se for para renovação do
certificado, não havendo necessidade de apresentação de documentação.
b) antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, se for necessária a emissão de novo
certificado, exigindo-se a apresentação de documentação de cadastramento.
Art. 4º – Os usuários que se enquadrarem nas alíneas “c”, “d” e “e” do § 2º, do
artigo 2º deste Provimento Conjunto, deverão comunicar às unidades responsáveis pelo controle dos
certificados digitais, a fim de que procedam ao registro no sistema e adotem as medidas cabíveis para
emissão ou não de nova certificação.
§ 1º – No caso de perda, o usuário deverá comunicar o ocorrido na própria
repartição responsável pela liberação da certidão que possibilitará a emissão de novo certificado.
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§ 2º – Tratando-se de roubo ou furto, o usuário procederá ao registro de ocorrência
policial, devendo apresentar cópia desse documento à unidade responsável pela expedição da certidão
para emissão de novo certificado.
§ 3º – O acompanhamento da emissão do certificado é de responsabilidade do
interessado, o qual deverá realizar contato diretamente com a instituição certificadora, mantendo-se
informado do trâmite da sua solicitação.
Art. 5º – Este Provimento Conjunto entrará em vigor a partir do dia 07 de março de
2016.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 15 de fevereiro de 2016.

Desembargador Sansão Batista Saldanha
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 003/2016-PR-CG
Publicado no DJE N. 087, de 11/05/2016.
Dispõe sobre a realização de audiências de conciliação e o funcionamento inicial
do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), área cível, nas
dependências do Fórum Cível de Porto Velho.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA e
o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO que compete à Presidência dispor sobre o horário de
funcionamento e a jornada de trabalho no Poder Judiciário Estadual;
CONSIDERANDO que incumbe à Corregedoria-Geral da Justiça velar pela
estrutura das unidades com ferramenta para efetivar a melhor prestação
jurisdicional;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, as
atividades do Poder Judiciário devem atender ao princípio da eficiência;
CONSIDERANDO que, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil,
aumentará consideravelmente o número de audiências de conciliação cível;
CONSIDERANDO o art. 15 da Resolução n. 008/2013-PR, a qual dispõe sobre a
criação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania no âmbito deste
Poder Judiciário, estabelece suas competências e procedimentos, bem como de seus
juízes coordenadores, conciliadores e pessoal de apoio;
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CONSIDERANDO o art. 3º da Resolução n. 011/2016-PR, a qual alterou
dispositivos da Resolução n. 008/2013-PR;
CONSIDERANDO a reunião realizada no dia 28 de março de 2016, às 15h30min,
na sala de audiências da 2ª Vara da Fazenda Pública;
CONSIDERANDO que as atividades do Cejusc, área cível, iniciarão a partir do dia
2/5/2016 nas dependências do Fórum Cível desta capital até a conclusão das
instalações do prédio que lhe foi destinado, com previsão para o mês de agosto do
corrente ano;
CONSIDERANDO o Processo n. 12836-25.2016,
R E S O L V E M:
Art. 1° O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Porto
Velho, área cível, criado por meio da Resolução n. 008/2013-PR, funcionará, a partir do dia 2/5/2016, nas
dependências do Fórum Cível, até que sejam concluídas as instalações do prédio que lhe foi destinado,
cuja previsão é para o mês de agosto do corrente ano.
Art. 2° As audiências de conciliação serão realizadas nas varas cíveis, considerando
a necessidade e a disponibilidade de cada uma delas no horário das 13h às 18h.
Art. 3° Os trabalhos no Cejusc serão desempenhados por 8 (oito) conciliadores,
sendo um desses designado à função de chefe, que auxiliará o juiz coordenador na sua fiscalização,
organização e funcionamento.
Art. 4° As salas de conciliação terão identificação em números arábicos de 1 (um) a
7 (sete) e serão representadas por placas, a fim de facilitar a localização pelas partes.
Art. 5° Ao promover o despacho inicial, o juiz designará dia, hora e sala em que
ocorrerá a audiência de conciliação, utilizando-se do sistema de fluxo, automaticamente, pelo PJe, após
alteração deste pela Coordenadoria de Informática (Coinf).
Parágrafo único. Os conciliadores atuarão indistintamente em todos os juízos,
vedada a vinculação a uma única unidade jurisdicional, e conduzirão as audiências apresentando as
cláusulas do acordo em obediência aos seguintes limites:
I – da ata constará apenas o cabeçalho, com os dados do processo e das partes, as
cláusulas do acordo e o pedido de homologação;
II – as partes serão orientadas de que o percentual razoável para a cláusula penal será
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da avença, não sendo admitida a cumulação daquela com a multa
do art. 423, § 1º, do CPC;
III – o conciliador deverá constar em ata todos os termos do acordo livremente
pactuado entre as partes (valor, condições, local e forma de pagamento), submetendo-o à apreciação e
avaliação do magistrado, que poderá ou não homologá-lo;
IV – estipulada cláusula de obrigação de fazer, o valor das perdas e danos, em caso
de descumprimento, deverá ser, desde então, fixado pelas partes;
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V – na hipótese de parcelamento, o pagamento será realizado mediante depósito em
conta-corrente indicada pelo credor ou seu advogado, a fim de evitar o prolongamento desnecessário do
processo;
VI – a ausência de procuração do advogado ou defensor não impedirá a celebração
do acordo, devendo o conciliador constar no termo que sua homologação ficará condicionada à juntada do
instrumento de mandato ou substabelecimento no prazo de 5 (cinco) dias;
VII – na hipótese de negócio jurídico formulado pelas partes, o conciliador o
reduzirá a termo e encaminhará para análise do magistrado;
VIII – a sentença homologatória não constará da ata de audiência;
IX – homologado o acordo, o magistrado providenciará o lançamento da sentença no
sistema.
Art. 6º Considerando que o Cejusc-Cível da capital funcionará provisoriamente no
Fórum Cível, valendo-se das salas de audiência das varas até que seja instalado em novo prédio,
excepcionalmente, os conciliadores a ele vinculados terão o horário de expediente das 13h às 19h, de
segunda a sexta-feira.
Art. 7º Este provimento conjunto entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 10 de maio de 2016.

Desembargador Sansão Saldanha
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 005/2016-PR-CG
Publicado no DJE N. 244, de 19/12/2016.

Dispõe sobre o protesto das custas judiciais nos termos da Lei Estadual n. 3.896,
de 24 de agosto de 2016.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA e
o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
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CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n. 3.896, de 24 de agosto de 2016,
que autoriza o protesto das custas dos serviços forenses no âmbito do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia,
CONSIDERANDO que protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a
inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros
documentos de dívida, na conformidade do que dispõe o art. 1º da Lei nº
9.492/1997,
CONSIDERANDO a decisão do Processo Digital n. 8000122-91.2016.8.22.1111,

RESOLVEM:
Art. 1º Nos feitos em que houver custas judicias pendentes de pagamento, o
arquivamento do processo somente ocorrerá após a sua quitação ou envio do comprovante da certidão de
débito judicial para fins de inscrição na dívida ativa.
§ 1º O cálculo das custas do processo será elaborado, após o trânsito em julgado,
pela escrivania, secretaria da unidade judiciária ou Central de Processos Eletrônicos - CPE.
§ 2º Antes de proceder-se ao arquivamento do processo, o devedor será
intimado, para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, via Diário de Justiça
Eletrônico (DJe) ou no portal do PJe, sob pena de protesto e de inscrição na dívida ativa.
§ 3º O pagamento do débito relativo às custas do processo será realizado,
exclusivamente, por meio de boleto bancário e o seu recolhimento ocorrerá em favor do Fundo de
Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU.
§ 4º Transcorrido o prazo do § 2º sem recolhimento a escrivania, secretaria ou
Central de Processos Eletrônicos expedirá a certidão de débito judicial, instruída com cópia do ato
judicial correspondente, que deverá conter os seguintes itens:
I - o Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços
Judiciários – FUJU como credor, com o respectivo CNPJ e endereço;
II - o nome do devedor ou a razão social, CPF/CNPJ e, sempre que conhecido, o
endereço completo;
III - o valor discriminado do débito e a data de sua última atualização;
IV – o número do processo, as partes envolvidas e o juízo de origem;
V - a menção de que a certidão é título hábil para o protesto extrajudicial, nos
termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal nº 9.492/1997;
VI - a menção de que a parte sucumbente não é beneficiária da assistência judiciária;
VII - a informação de que, não ocorrendo o pagamento da obrigação após o protesto,
o respectivo débito será inscrito na Dívida Ativa para fins de cobrança judicial.
§ 5º - A certidão mencionada no parágrafo anterior será encaminhada ao
Distribuidor de Protesto ou Tabelionato da comarca em que o processo tramitou.
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Art. 2º A serventia providenciará a remessa da certidão de débito judicial por meio
da Central de Remessas de Arquivos do Estado de Rondônia (CRA-RO), do Instituto de Estudo de
Protesto de Títulos do Brasil/Seção Rondônia (IEPTB-RO).
§ 1º O recolhimento dos emolumentos, custas extrajudiciais e valor dos selos de
fiscalização, relativos ao protesto das custas processuais será postergado para o momento do pagamento
ou do cancelamento do protesto, às expensas do devedor.
§ 2º O pagamento do débito e das despesas cartorárias extrajudiciais serão efetuados
diretamente no Tabelionato de Protesto competente, por meio de boleto bancário.
§ 3º Competirá ao Tabelionato de Protesto transferir os valores recebidos ao FUJU,
no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, informando à serventia todas as quitações ocorridas,
inclusive as informações necessárias à baixa e ao arquivamento do processo, por meio de arquivo
eletrônico postado na CRA-RO.
§ 4º Os valores relativos aos emolumentos, custas extrajudiciais e selos serão pagos
pelo devedor no momento do pagamento elisivo do débito das custas judiciais levadas a protesto.
§ 5º Ocorrendo desistência do protesto, cancelamento voluntário ou judicial e
sustação, não incidirá cobrança de emolumentos, custas extrajudiciais e selos, salvo se o apontamento foi
motivado por ato do devedor.
Art. 3º Após o protesto da certidão de débito judicial, o Tabelionato de Protesto,
imediatamente, deverá comunicar à unidade judiciária solicitante sobre a certidão protestada.
Parágrafo único. Recebido o comunicado do protesto e decorrido o prazo de 15
(quinze) dias, o débito será inscrito na dívida ativa, com a informação de que foi protestado, e o processo
será arquivado.
Art. 4º O pagamento poderá ser efetuado na unidade judiciária competente até a
inscrição na dívida ativa, na forma do § 3º do art. 1º.
§ 1º É vedado o recebimento de valores já inscritos em dívida ativa pelas unidades
judiciárias.
§ 2º Realizada a solicitação de inscrição na dívida ativa, competirá ao devedor
comprovar o pagamento da dívida perante a unidade judiciária competente, que ficará responsável por
encaminhar, por meio da CRA-RO (Central de Remessas de Arquivos do Estado de Rondônia), tal
quitação e a declaração de anuência ao Tabelionato de Protesto competente, no prazo de 15 dias,
independentemente de decisão judicial.
§ 3º A declaração de anuência será assinada pelo chefe da unidade judiciária.
§ 4º Cabe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto no Tabelionato de
Protesto, pagando as despesas postergadas, nos termos do § 1º do art. 2º.
Art. 5º Aprovar os modelos de certidão de débito judicial, de notificação, de carta de
anuência e de solicitação de desistência (retirada e cancelamento), conforme anexos I a V.
Art. 6º O presente Provimento entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.
Publique-se.
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Registra-se.
Cumpra-se.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 28 de Dezembro de 2016.

(a) Desembargador SANSÃO BATISTA SALDANHA
Presidente

(a)

Desembargador ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Corregedor-Geral da Justiça em exercício

Obs. Anexos I, II, III, IV e V encontram-se disponibilizados no DJE n. 244, de 29/12/2016, páginas 3
a 5.

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 001/2017-PR-CG
Publicado no DJE N. 104, de 06/06/2017.

Define medidas de aprimoramento relacionadas ao Sistema dos Juizados
Especiais Cíveis, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Recomendação n. 01 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, de 06 de dezembro de 2005, que estabelece medidas de aprimoramento dos
serviços prestados pelos Juizados Especiais;
CONSIDERANDO o crescente volume de demandas submetidas aos Juizados
Especiais e a necessidade de garantir sua eficiência;
CONSIDERANDO que a prestação jurisdicional deve privilegiar a facilitação do
acesso e, além de uma ordem jurídica justa, o efetivo atendimento da pretensão
ajuizada;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalização do rito processual e da
redução de atos cartorários, por meio de um sistema informal, simples, célere e
capaz de absorver a demanda atribuída;
CONSIDERANDO a necessária mudança de paradigmas para a adoção de uma
cultura de otimização dos recursos disponíveis, através de uma gestão planejada e
eficaz;
CONSIDERANDO que a efetivação de tais medidas pressupõem a padronização
de rotinas, concentração de atos processuais e a mudança do fluxo processual no
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âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflito e de Cidadania (CEJUSC) e da
Central de Processamento Eletrônico (CPE);
CONSIDERANDO o
12.2017.8.22.8800.

processo n. 9141513-17.2016.8.22.1111 e

n.

0000006-

R E S O L V EM :

Art. 1º Regulamentar a alteração dos procedimentos adotados no Centro Judiciário
de Solução de Conflito e de Cidadania (CEJUSC) e na Central de Processamento Eletrônico (CPE), em
processos de competência dos Juizados Especiais Cíveis.
Art. 2º O CEJUSC fixará a pauta de audiência de conciliação disponibilizada aos
Juizados Especiais Cíveis, a qual será designada com interregnos de 40 (quarenta) minutos, conforme
orientação do CNJ.
Art. 3º Nos expedientes relativos às comunicações processuais deverão constar as
informações e advertências de que:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, contam-se da
data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços,
sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer munidos de poderes específicos para
transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e
demais documentos de comprovação servem para efetiva constatação da personalidade jurídica e da
regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob
pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente
consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão
comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado mediante pagamento de custas e
despesas processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências designadas
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de documentos de
identificação válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata
e efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua
completa qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas
até o ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 (dez)
minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente apresentados;
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XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá
solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da
Defensoria Pública da respectiva Comarca.
Art. 4º Após a inauguração do ato solene, havendo ausência das partes, o
conciliador deverá observar o seguinte roteiro:
I – na ausência de uma, ou de ambas as partes, justificada ou injustificadamente, o
conciliador encaminhará os autos conclusos diretamente ao gabinete;
II – acaso a ausência tenha ocorrido em virtude da inexistência de citação válida, o
conciliador intimará o autor para informar novo endereço da parte demandada, no prazo de 5 (cinco)
dias.
III – havendo necessidade de outros adiamentos, os autos permanecerão no
CEJUSC, com os presentes já intimados da nova data.
IV – instalada a audiência, não havendo acordo ou mediação, a parte requerida
apresentará, desde logo, sua defesa oral ou escrita e, na mesma oportunidade, será concedida à parte
autora o prazo de até 10 (dez) minutos para se manifestar sobre os documentos e preliminares arguidas,
na forma da lei.
V – caso a matéria discutida nos autos envolva questões de fato, cuja elucidação
dependa de prova oral, será designada outra data para audiência de instrução e julgamento, devendo o
conciliador intimar as partes, agendar a data no calendário próprio e encaminhar os autos ao gabinete.
Nos demais casos, deverá encaminhar os autos diretamente ao gabinete para sentença.
VI – o conciliador promoverá inserção de defesa e documentos apresentados no ato
solene, no Processo Judicial eletrônico (PJe).
VII – havendo necessidade de intimação das testemunhas, os autos deverão ser
encaminhados pelo conciliador à Central de Processamento Eletrônico (CPE).
Art. 5º Este Provimento Conjunto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 07 de junho de 2017.

Desembargador Sansão Saldanha
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Desembargador Hiram Souza Marques
Corregedor-Geral da Justiça
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PROVIMENTO CONJUNTO Nº 002/2017-PR-CG
Publicado no DJE N. 114, de 26/06/2017.

Dispõe sobre os procedimentos cartorários do protesto das custas judiciais nos
termos da Lei Estadual n. 3.896, de 24 de agosto de 2016 e revogação do
Provimento Conjunto n. 005/2016-PR/CG, publicado em 29/12/2016.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual n. 3.896, de 24 de agosto de 2016,
que autoriza o protesto das custas dos serviços forenses no âmbito do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia;

CONSIDERANDO que protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a
inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros
documentos de dívida, na conformidade do que dispõe o artigo 1º, da Lei nº
9.492/1997;

CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações no Provimento Conjunto
n. 005/2016-PR/CG, visando padronização dos procedimentos para a cobrança dos
débitos decorrentes dos serviços judiciais e a sua remessa ao protesto extrajudicial;

CONSIDERANDO o Termo de Cooperação n. 1/2017 (Processo n. 000113297.2017), firmado entre Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e o Instituto de
Estudo de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Rondônia – IEPTB/RO;

CONSIDERANDO a decisão exarada no Processo n. 8000122- 91.2016,

R E S O L V E M:

Art. 1º Adequar, uniformizar e orientar quanto aos procedimentos decorrentes da
prática cartorária judicial e extrajudicial da cobrança e protesto das custas judiciais, nos termos da Lei
Estadual n. 3.896, de 24 de agosto de 2016.

Art. 2º Nos feitos em que houver custas judicias pendentes de pagamento, o
arquivamento do processo somente ocorrerá após a sua quitação ou após o protesto da certidão de débito
judicial e encaminhamento para fins de inscrição na dívida ativa.
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§ 1º O cálculo das custas do processo será elaborado, após o trânsito em julgado,
pela unidade judiciária (cartório, escrivania, departamento, secretaria ou Central de Processos Eletrônicos
– CPE) ou, se necessário, pela contadoria judicial.

§ 2º Antes de proceder-se ao arquivamento do processo, o devedor será intimado,
para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, via Diário de Justiça Eletrônico (DJE)
ou no portal do PJe, sob pena de protesto e de inscrição na dívida ativa.

§ 3º O pagamento do débito relativo às custas do processo será realizado,
exclusivamente, por meio de boleto bancário emitido por sistema mantido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, e o seu recolhimento ocorrerá em favor do Fundo de Informatização, Edificação e
Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários (FUJU).

§ 4º Transcorrido o prazo do § 2º sem o recolhimento devido, a unidade judiciária
expedirá a certidão de débito judicial, que deverá conter os seguintes itens:

I - o Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços
Judiciários (FUJU) como credor, com o respectivo CNPJ e endereço;
II – O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia como apresentante, identificação
do cartório e do responsável pela unidade judiciária e pela informação: diretor, escrivão ou secretário
(cartório, escrivania, departamento, secretaria ou CPE);

III - o nome do devedor ou a razão social, CPF/CNPJ e, sempre que conhecido, o
endereço completo;

IV - o valor discriminado do débito, a data de sua última atualização e os nomes ou
códigos das custas judiciais em aberto;
V – o número do processo, as partes envolvidas e o juízo de origem, a data da
distribuição do processo, a data do trânsito em julgado e a data do prazo final para pagamento do título
(vencimento do título);

VI - a menção de que a certidão é título hábil para o protesto extrajudicial, nos
termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal nº 9.492/1997;
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VII - a menção de que a parte sucumbente não é beneficiária da assistência
judiciária;

VIII - a informação de que, não ocorrendo o pagamento da obrigação após o
protesto, o respectivo débito será encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para a inscrição do valor
em Dívida Ativa do Estado de Rondônia e futura cobrança judicial, com a informação de que o débito já
foi protestado;

§ 5º A certidão mencionada no parágrafo anterior será encaminhada ao Distribuidor
de Protesto ou Tabelionato da comarca em que o processo tramitou, com cópia do ato judicial
correspondente (sentença ou acórdão) e com o boleto para pagamento da dívida.

Art. 3º A unidade judiciária providenciará a remessa da Certidão de Débito Judicial
por meio do sistema Controle de Custas Processuais, que se comunicará com a Central de Remessas de
Arquivos do Estado de Rondônia (CRA-RO), do Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do
Brasil/Seção Rondônia (IEPTB-RO), sendo esta a responsável pela distribuição da certidão para o
cartório de protesto.

§ 1º O recolhimento dos emolumentos, das custas extrajudiciais e do valor dos selos
de fiscalização, relativos ao protesto das custas processuais, será postergado para o momento do
pagamento ou do cancelamento do protesto, às expensas do devedor.

§ 2º O devedor será informado e orientado pela unidade judiciária quanto a sua
responsabilidade pelo cancelamento do protesto e da inscrição na dívida ativa.

§ 3º O pagamento do débito e das despesas cartorárias extrajudiciais serão efetuados
diretamente no Tabelionato de Protesto competente, cujo débito será quitado por meio de boleto bancário
emitido encaminhado pelo cartório judicial ao cartório extrajudicial, nos termos do § 5º do art. 2º deste
Provimento.

§ 4º Competirá ao Tabelionato de Protesto repassar ao FUJU os valores recebidos,
no primeiro dia útil subsequente ao recebimento, informando à unidade judiciária todas as quitações
ocorridas, por meio de arquivo eletrônico postado na CRA-RO.

§ 5º Os valores relativos aos emolumentos, custas extrajudiciais e selos serão pagos
pelo devedor no momento do pagamento elisivo do débito das custas judiciais levadas a protesto.
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§ 6º Ocorrendo desistência do protesto, cancelamento voluntário ou judicial e
sustação não incidirá cobrança de emolumentos, custas extrajudiciais e selos, salvo se o apontamento foi
motivado por ato do devedor.

Art. 4º Após o protesto da certidão de débito judicial, o Tabelionato de Protesto,
imediatamente, deverá comunicar à unidade judiciária solicitante sobre a certidão protestada.

Parágrafo único. Recebido o comunicado do protesto e decorrido o prazo de 15
(quinze) dias, o débito será encaminhado para a inscrição na dívida ativa, com a informação de que já foi
protestado, e o processo será arquivado.

Art. 5º O pagamento poderá ser efetuado na unidade judiciária competente após o
protesto e até a inscrição na dívida ativa, na forma do § 3° do art. 2º.

§ 1º Inscrito o débito na Dívida Ativa, o interessado deverá recorrer à Secretaria de
Estado de Finanças (SEFIN), ou a própria unidade judiciária para a emissão do Documento de
Arrecadação do Estado (DARE), e pagamento do débito judicial.

§ 2º Realizado o pagamento da dívida, competirá ao devedor comprová-lo perante a
unidade judiciária competente, que ficará responsável por emitir a Declaração de Anuência e entregá-la
ao devedor no prazo de 05 (cinco) dias.

§ 3º A declaração de anuência será assinada digitalmente pelo chefe da unidade
judiciária, dispensada a firma reconhecida.

§ 4º Cabe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto no Tabelionato
competente, pagando as despesas postergadas, nos termos do § 1º do art. 3º.

Art. 6º Aprovar os modelos de certidão de débito judicial, de notificação, de carta de
anuência e de solicitação de desistência (retirada e cancelamento), conforme anexos I a V.

Art. 7º Revogar o Provimento Conjunto n. 005/2016-PR/CG, publicado no DJE 244
em 29/12/2016.

Art. 8º O presente Provimento Conjunto entrará em vigor na data da publicação.

Publique-se.
Registre-se.
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Cumpra-se.

(a) Desembargador SANSÃO BATISTA SALDANHA
Presidente

(a) Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 006/2017-PR-CG
Publicado no DJE N. 180, de 28/09/2017.

Dispõe sobre a alienação antecipada de bens apreendidos em procedimentos
criminais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido na Resolução n. 63, de 16 de dezembro de 2008, que
institui o Sistema Nacional de Bens Apreendidos, bem como o teor da
Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, que orienta a alienação antecipada
de bens apreendidos em procedimentos criminais, ambas oriundas do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ);

CONSIDERANDO a publicação do Manual de Bens Apreendidos, elaborado pela
Corregedoria Nacional da Justiça, objetivando auxiliar os magistrados quando da
prolação de decisões judiciais atinentes à recepção, guarda e destinação de bens;

CONSIDERANDO o volume e a importância dos bens apreendidos em processos
criminais em tramitação perante o Poder Judiciário rondoniense, sendo encargo dos
magistrados, em cada caso, prover sobre a proteção, manutenção e oportuna
restituição ou destinação desses bens na mesma quantidade, qualidade ou
funcionalidade em que foram apreendidos;

CONSIDERANDO a possibilidade de deterioração de bens apreendidos
judicialmente, gerando sua desvalorização e onerando a respectiva guarda, com
prejuízo às partes, além de desprestígio ao Poder Judiciário, bem como a dificuldade
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de obtenção de locais para o correto armazenamento, o que provoca elevado custo
para sua manutenção;

CONSIDERANDO a necessidade de preservar os valores correspondentes aos bens
apreendidos,

naturalmente

sujeitos

à

depreciação,

desvalorização

ou

descaracterização pelo tempo, pelo desuso, pela defasagem ou pelo simples
envelhecimento inevitável;

CONSIDERANDO a possibilidade de alienação antecipada de bens apreendidos
que estiverem sujeitos a qualquer grau de depreciação ou deterioração, ou quando
houver dificuldade para a sua manutenção, conforme previsão no art. 144-A, caput,
do Código de Processo Penal Brasileiro e, ainda, a previsão no art. 63, § 4º, da Lei n.
11.343/2006;

CONSIDERANDO a Resolução n. 023/2017-PR, que institui o CPTEC e o CELC,
bem como comissão para gerenciamento de ambos cadastros, no âmbito do PJRO;

CONSIDERANDO o Processo n. 9141268-06.2016,

RESOLVEM:

Art. 1º Determinar aos magistrados, com competência criminal, que mantenham
rigoroso acompanhamento do estado de bens móveis - automotores, aeronaves, embarcações e quaisquer
outros meios de transporte, maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza apreendidos em procedimento criminal.

§1º No recebimento da denúncia, o magistrado deverá aplicar extremo rigor e
reflexão sobre a necessidade de manutenção e guarda dos objetos apreendidos, além de avaliar sua
relação com o crime e instrução processual.

§2º Tratando-se de bens, coisas perecíveis, armas, explosivos, pólvora ou outros
objetos de natureza similar, e que ainda estejam apreendidos, o magistrado deverá, a qualquer momento
após sua perícia, avaliar a pertinência de sua guarda após ouvir, sempre que possível, o titular da ação
penal.

Art. 2º Cabe aos juízes, com competência penal, nos autos dos quais existam bens
apreendidos:
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I – ordenar de ofício, em cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada dos
bens apreendidos sob sua ordem, com o intuito de preservar seu valor diante do risco de qualquer grau de
deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção;

II - observar, quando verificada a conveniência, oportunidade ou necessidade da
alienação antecipada, as disposições da lei processual penal e da respectiva jurisprudência, bem como o
Manual de Bens Apreendidos do Conselho Nacional de Justiça;

III - depositar as importâncias apuradas em dinheiro em conta judicial remunerada, à
disposição do juízo, vinculada ao processo, e ali as conservar até a sua restituição ou decreto de
perda/destinação por ordem judicial;

IV - adotar as medidas de rotina cartorária no sentido de impedir que os autos dos
processos ou procedimentos criminais sejam arquivados antes da efetiva destinação do produto da
alienação, já que proibida a baixa definitiva dos processos sem a prévia destinação de bens nele
apreendidos.

Art. 3º Determinar aos juízos com competência criminal que, na medida do possível
e visando acautelar situações de risco de deterioração, depreciação ou dificuldade na manutenção e
armazenamento, promovam periodicamente leilões para alienação antecipada de bens nos processos sob a
sua jurisdição, com ampla divulgação, permitindo maior número de interessados, nos termos da
Resolução n. 023/2017-PR e Provimento n. __/2017-CG.

Art. 4º No caso de alienação judicial de bem apreendido em processo destinado a
apurar crime de tóxicos, após o trânsito em julgado, os valores apurados deverão ser revertidos em favor
do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD), mediante Guia de Recolhimento da União (GRU Simples),
obtida e impressa na internet em http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, no
Banco do Brasil, Unidade Favorecida (UG) 200246, Gestão 00001, Código 20202-9 (receita referente à
tutela cautelar), juntando-se comprovante nos autos.

Art. 5º No caso de bens apreendidos em processos criminais de outra natureza, após
o trânsito em julgado da sentença onde ocorreu o perdimento, os valores apurados em alienação judicial
serão revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), CNPJ 00.394.494/0008-02, mediante Guia
de Recolhimento da União (GRU Simples), no Banco do Brasil, Unidade Favorecida (UG) 200333,
Gestão 00001, com o código 20230-4 (receita referente à Alienação de Bens Apreendidos), juntando-se
comprovante nos autos.
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Art. 6º Os objetos/bens apreendidos oriundos de crimes tipificados na Lei n.
11.343/06 serão alienados conforme exigências disciplinadas na lei especial, aplicando-se,
suplementarmente, quando possível, o disposto nas Leis n. 12.683/2012, n. 12.694/2012 e outras que
sejam aplicáveis ao tema.

Art. 7º Excetuam-se na classificação deste Provimento Conjunto as armas, que têm
o disciplinamento em norma específica.

Art. 8º Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Desembargador SANSÃO BATISTA SALDANHA
Presidente

Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 007/2017-PR-CG
Publicado no DJE N. 232, de 18/12/2017.

Regulamenta o recolhimento e a destinação dos valores oriundos de prestações
pecuniárias objeto de transações penais e sentenças condenatórias, em
consonância com a Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho
Nacional de Justiça.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o recebimento, manejo e a destinação dos recursos
oriundos das penas e medidas alternativas de prestação pecuniária tem natureza
jurídica penal e judicial, sua destinação deverá observar os caros princípios
constitucionais inerentes à Administração Pública, sem olvidar a indispensável e
formal prestação de contas perante à unidade gestora, asseguradas a publicidade,
transparência e destinação dos recursos;
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CONSIDERANDO que a destinação desses recursos não se sujeita à fiscalização
típica e aplicável às verbas de natureza orçamentária;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 154, de 13 de julho de 2012, do
Conselho Nacional da Justiça, que dispõe sobre a política institucional do Poder
Judiciário na utilização dos recursos oriundos das medidas e penas de prestação
pecuniária;
CONSIDERANDO o teor das decisões proferidas pelo plenário do CNJ, no Pedido
de Providências 0002460-96.2014.2.00.0000, e pelo Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Rondônia, nos autos 0000911-19.2017.8.22.8800, que trata das verbas
oriundas da aplicação de penas e medidas alternativas oriundas de práticas ilícitas
em desfavor do meio ambiente;
CONSIDERANDO a decisão proferida no Acórdão n. APL-TC 00276/17, do
Tribunal de Contas do Estado – TC-RO;
CONSIDERANDO que compete aos Tribunais a regulamentação da matéria quanto
ao procedimento referente à forma e apresentação dos projetos, prestação de contas e
condições e vedações necessárias, nos termos do artigo 5º da mencionada
Resolução, de modo a assegurar a indispensabilidade da adequação dos
procedimentos atinentes à Administração dos valores oriundos da aplicação da pena
de prestação pecuniária às peculiaridades locais;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a regulamentação interna da
destinação dos recursos arrecadados, com a aplicação de penas e medidas
alternativas pecuniárias, para entidades públicas ou privadas, com finalidade social,
e para atividades de caráter essencial à segurança pública, inclusive ao sistema
prisional, à educação e à saúde.
CONSIDERANDO a necessidade de manter práticas que garantam publicidade e
transparência na destinação dos recursos mencionados;

RESOLVEM:

Art. 1º. O recolhimento dos valores oriundos das penas e medidas alternativas de
prestação pecuniária, verbas de natureza estritamente penal, será feito mediante depósito em conta
judicial, vinculada ao juízo de cada comarca, com movimentação apenas por meio de Alvará Judicial,
com a consequente entrega e juntada nos autos judiciais do comprovante junto ao respectivo Cartório.
§ 1º. É vedado o recolhimento dos valores de que trata o caput deste artigo,
diretamente em Cartório ou Secretaria da respectiva vara ou juízo.
§ 2º. A Secretaria de Tecnologia deverá desenvolver sistema próprio que identifique
e vincule a guia de pagamento ao indivíduo e seu processo, tornando o pagamento e sua quitação
automáticos, aliviando, assim, usuário e o serviço de atendimento nas comarcas.
§ 3º. Os valores monetários que forem apreendidos, ou depositados em juízo, e
convertidos em prestação pecuniária, na comarca de Porto Velho, deverão ser destinados para à Vara de
Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA). Nas comarcas do interior deverão ser destinadas
à vara criminal com competência para o processamento das execuções penais.
§ 4º. A unidade gestora, assim entendida como o Juízo de Execução da pena ou
medida alternativa de prestação pecuniária, ficará responsável pela fiscalização e regularidade da contacorrente junto à instituição financeira estadual ou federal, de uso exclusivo para o fim a que se destina.
§ 5º. O juízo deverá requisitar, junto a instituição financeira, para que haja a remessa
mensal, até o 5º dia útil de cada mês, extrato discriminado com toda a movimentação de entrada e saída
de recursos.
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§ 6º Fica vedado o depósito na conta-corrente, a que se refere este artigo, de
quaisquer valores não previstos no caput deste artigo, especialmente aqueles destinados às vítimas ou a
seus dependentes, oriundos de prestações pecuniárias objeto de transações penais e sentenças
condenatórias, devendo o juiz da causa especificar a forma de recolhimento e destinação desses recursos.

DOS BENEFICIÁRIOS DOS RECURSOS

Art. 2º. Os valores depositados na forma deste Provimento Conjunto, quando não
destinados às vítimas ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente, destinados à entidade pública ou
privada com finalidade social, previamente cadastrada junto ao juízo para atividades de caráter essencial à
segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a
critério da unidade gestora, priorizando-se o repasse desses valores aos beneficiários que:
I. Atuem diretamente na execução penal, na assistência à ressocialização de
apenados, e na assistência às vítimas de crimes e para prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos
da comunidade;
II. Prestem serviços de maior relevância social;
III. Apresentem projetos com viabilidade de implementação segundo a utilidade e a
necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas específicas.
Parágrafo único. É proibida a escolha arbitrária e aleatória da entidade pública a ser
beneficiada. Cabe ao Juiz, mediante motivada decisão, legitimar o ingresso das entidades beneficiárias no
Órgão Jurisdicional.
Art. 3º. Os valores monetários decorrentes das infrações ambientais, bem assim
ao patrimônio cultural e urbanístico, deverão servir, preferencialmente, para o custeio de medidas
protetivas ao meio ambiente ou patrimônio cultural e urbanísticos lesados, tais como programas e projetos
de fiscalização, proteção e reparação de bens ambientais; ações de capacitação técnico-ambiental ou
educação ambiental; de apoio a entidades, cuja finalidade institucional inclua a proteção ao meio
ambiente; ou depósito em fundos públicos específicos para projetos de relevância ambiental.
Parágrafo único. Deverá ser desenvolvido pela Coordenadoria das Receitas do FUJU
(COREF) controle que garanta a identificação dos valores, seu quantitativo, com a finalidade de ser dado
efetivo cumprimento ao preceito acima fixado.

DO CADASTRAMENTO DAS ENTIDADES

Art. 4º. O Juízo responsável pela administração das contas judiciais, em que se
encontram depositadas as verbas decorrentes de prestações pecuniárias, deverá publicar edital anual de
chamamento às instituições interessadas na captação dos recursos regulamentados neste Provimento,
preferencialmente até a 1ª quinzena de fevereiro, fixando prazo inicial e final para a apresentação dos
projetos pelas entidades, os quais serão submetidos à sua apreciação, para o cadastramento perante a
Unidade Judiciária responsável pela destinação dos recursos.
Art. 5º. O cadastramento anual das entidades interessadas será precedido de
apresentação de documentos que comprovem a regular constituição da mesma, sua finalidade e ao que
propõe a ser beneficiada:
I. Ato constitutivo;
II. Cópia de documentos (CPF, RG e comprovante de endereço) dos dirigentes
responsáveis pela entidade, mediante apresentação de ato no qual tenha sido deliberada a atribuição;
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III. Cópia de documentos (CPF, RG e comprovante de endereço) da pessoa
responsável pela elaboração e execução do projeto, caso não coincida com o dirigente da entidade,
hipótese em que deverá haver a indicação expressa;
IV. Comprovação de que atende a pelo menos uma das condições contidas nos
artigos 2º e 3º deste Provimento;
V. Cópia do estatuto, comprovante de endereço da entidade, número da contacorrente da entidade.
VI. Certidões das Justiças Estadual e Federal de que a instituição ou seus dirigentes
não ostentam ação em trâmite, condenação criminal ou por ato de improbidade administrativa que os
proíbam de contratar com o Poder Público, expedidas há menos de 30 dias;
VII. Declaração assinada pelo administrador ou procurador com poderes especiais,
com firma reconhecida, de que os documentos correspondem a atual situação jurídica da empresa;
Art.6º. Os projetos apresentados deverão conter a identificação de sua destinação,
seu objetivo, justificativa resumida, o custo, cronograma para a execução e ser assinado pelo
representante da Instituição, juridicamente qualificado para tanto, além de individualizar o responsável
pela execução e termo de responsabilidade para a aplicação do recurso em conformidade ao projeto.
Parágrafo único. Os recursos que, eventualmente, não forem utilizados deverão ser
restituídos à conta judicial da unidade, mediante depósito que será informado nos autos com a juntada da
guia de depósito até, no máximo, o prazo estipulado para a prestação de contas, sendo vedada atualização
ou alteração unilateral do projeto de forma que o descaracterize.

DA ANÁLISE DOS PROJETOS E DESTINAÇÃO DOS VALORES

Art. 7º. Após a autuação, deverá ser procedida à verificação de regularidade formal
do projeto, prévia existência de todos os documentos exigidos pelo provimento e edital, sendo vedado
pedido com destinação ao custeio do Poder Judiciário, para fins político-partidários, a entidades que não
estejam regularmente constituídas, para promoção pessoal de agentes públicos e políticos, integrantes das
entidades beneficiadas e, no caso destas, para pagamento de quaisquer espécies de remuneração aos seus
membros, funcionários e colaboradores.
§ 1º. É vedada, ainda, a destinação de todo o recurso arrecadado a uma única
entidade, devendo haver, preferencialmente, uma distribuição dos valores de acordo com o número de
entidades cadastradas com projetos aprovados, considerando a abrangência e a relevância social de cada
projeto.
§ 2º. Após a verificação da regularidade formal do projeto, os autos serão
encaminhados ao Ministério Público, que deverá ter conhecimento de todos atos procedimento de
escolha.
Art. 8º. A alocação de recursos às entidades selecionadas ficará condicionada ao
montante disponível na conta judicial no período de um ano, a contar da data da publicação do edital e
obedecerá às destinações constitucionais, legais e regulamentares do Conselho Nacional de Justiça e deste
Tribunal.
Parágrafo único. O prazo para a conclusão da execução do projeto poderá ser
prorrogado em até 30 (trinta) dias desde que haja deferimento do juízo, após análise de requerimento
motivado e encaminhado em até 10 (dez) dias do término daquele, inicialmente estabelecido, excetuados
casos específicos que tenham reconhecida sua complexidade.
Art. 9º. O juiz da unidade gestora poderá constituir comissão com a função
exclusiva de avaliar os projetos e opinar sobre eles, antes da emissão do parecer do representante do
Ministério Público a que alude o parágrafo segundo do art. 7° deste Provimento Conjunto.

292

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETRIZES GERAIS JUDICIAIS

Compilado em
setembro/2019

Parágrafo único. A comissão, cujo presidente será designado pelo juiz da unidade
gestora, poderá ser composta por membro do Conselho da Comunidade.
Art. 10. A concessão do recurso dar-se-á após análise de projeto apresentado pela
entidade, a partir de decisão fundamentada do juiz da unidade gestora e deverá conter, obrigatoriamente:
I – Indicação da finalidade;
II – Indicação da pessoa física responsável pelo saque do alvará e pela execução do
projeto;
III – Indicação da pessoa física responsável pela prestação de contas;
IV – Prazo de execução do Projeto;
V – Prazo final para prestação de contas;

DA EXECUÇÃO DO PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 11. O projeto deverá ser executado no prazo estipulado, sob pena de sua
interrupção, cancelamento e adoção de providências judiciais e extrajudiciais para sua estabilização,
recomendando-se, conforme o caso, a remessa de peças para a polícia judiciária e Ministério Público.
Parágrafo único. Acaso a decisão do juizo tenha estabelecido o levantamento de
valores por etapa, a execução obedecerá às exigências estabelecidas, que serão apresentadas no prazo
determinado, com a finalidade de liberação dos valores seguintes, sob pena da adoção das mesmas
providências estipuladas na cabeça do artigo.
Art. 12. Finalizado o projeto, a entidade beneficiada deverá prestar contas da verba
recebida, no prazo estabelecido na decisão, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, enviando à
unidade gestora relatório de execução do projeto e, ainda:
I. Demonstrativo de Prestação de contas conforme anexos I e II;
II. Notas fiscais, ou cupons fiscais, em ordem cronológica, de todos os produtos e
serviços custodiados com os recursos destinados pelo Poder Judiciário;
III. Nos casos excepcionais, em que for necessária a utilização de recibo, é
obrigatório o nome completo, CPF, endereço, telefone (caso tenha) da pessoa que o emitir e a descrição
do produto/serviço;
IV. Declaração assinada pelo representante da Instituição e pelo executor do Projeto
que ateste a efetiva utilização do recurso e autenticidade dos documentos (modelo anexo III).
V. Comprovante do depósito de devolução, caso haja sobra de recursos.
§ 1º. Os processos e arquivos atinentes à destinação de valores de que trata esse
provimento deverão ser guardados por um período mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir do
exercício posterior ao da homologação da prestação de contas.
§ 2º. O processo deverá conter, também, os extratos mencionados no §4º do artigo 1º
deste Provimento.
§ 3º. Este procedimento será apenas de uso interno, não havendo necessidade de
remessa ao Tribunal de Justiça e de Contas.
Art. 13. A prestação de contas deverá ser encaminhada à contadoria, ou outro órgão
técnico, caso haja determinação do juízo, em seguida ao Ministério Público e, ao fim, ao magistrado, para
sua análise, homologação, determinação de esclarecimentos ou rejeição.
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§ 1º. Eventuais esclarecimentos ou correções deverão ser realizadas conforme prazo
estipulado pelo juízo, que não poderá exceder o limite de prorrogação estabelecido no parágrafo único do
artigo 8º, excetuados casos específicos que tenham reconhecida sua complexidade.
§ 2º. Na hipótese de rejeição das contas pelo juízo, a documentação relativa ao
processo deverá ser encaminhada ao Ministério Público para as providências legais cabíveis, sem prejuízo
da exclusão do beneficiário do cadastro de beneficiados.
Art. 14. As informações da destinação de valores e da prestação de contas
homologadas serão remetidas, mensalmente, para a COREF, até o 5º dia útil do mês subsequente ao de
referência, na forma dos modelos I e II, disponibilizados no sistema SEI.
§ 1º. A COREF, para fins de registro, acompanhamento, controle e contabilização
das destinações e prestações de contas, criará um SEI em cada exercício financeiro para a unidade gestora
informar o disposto no caput.
§ 2º. Considerando o encerramento do exercício e o tempo necessário para
elaboração da prestação de contas anual do Tribunal de Justiça, não será realizada destinação de recursos
no mês de dezembro.
§ 3º. As prestações de contas homologadas durante o mês de dezembro serão
informadas até o 10º dia útil do mês de janeiro, na forma do modelo II.
§ 4º. A COREF encaminhará anualmente à Presidência do Tribunal de Justiça, até
20 de fevereiro, Relatório Circunstanciado dos recursos provenientes da aplicação de penas e medidas
alternativas de prestação pecuniária, contemplando o montante dos recursos arrecadados, os valores
aplicados e as entidades beneficiadas, a fim de possibilitar sua prestação de contas anual à Egrégia Corte
de Contas Estadual.
§ 5º. As unidades publicarão, anualmente, até o último dia útil do mês de fevereiro,
no Diário da Justiça Eletrônico, extrato resumido que dê conta do nome das entidades beneficiadas ao
longo do exercício anterior, e a soma de valores disponibilizados, encaminhando relatório circunstanciado
ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, para acompanhamento.
§ 6º. A COREF disponibilizará o procedimento do SEI, criado para cada unidade
gestora, ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, para conhecimento.
§ 7º. A Corregedoria Geral da Justiça disponibilizará cartilha orientativa às unidades
com informações básicas de prestação de contas e elaboração de projetos, cabendo ao juízo gestor da
conta centralizadora do recurso, em eventuais dúvidas, buscar apoio junto às unidades administrativas
competentes do Tribunal de Justiça.

DA CONTA ESTADUAL DE DESTINAÇÃO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS

Art. 15. Deverá ser aberta a Conta Estadual de Destinação de Prestações Pecuniárias
(CEDPP), fiscalizada pelo Supervisor do GMF, composta por conta bancária em nome do Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia - TJRO, para a qual serão transferidos os valores depositados nas contas
mencionadas no art. 2º deste Provimento Conjunto e que não tenham sido destinados no exercício
anterior, assim constatados no evento previsto no §5º do artigo 14 desse provimento.
Art.16. Serão também transferidos para a Conta Estadual de Destinação de
Prestações Pecuniárias os valores recolhidos em conta bancária vinculada à unidade jurisdicional:
I – se não houver entidade cadastrada durante o ano anterior;
II – se, em razão de seu pequeno valor, o quantitativo de recursos arrecadados
inviabilize regular destinação;
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III – se não dispuser de condições de promover a eficaz aplicação dos recursos, caso
em que eles serão imediatamente transferidos para a conta regional;
IV – se for para a destinação e execução de projetos de abrangência regional ou
estadual, assim reconhecidos pelo GMF.
Parágrafo único: Nas hipóteses dos incisos I, II, III desse artigo, o juiz de direito
titular da respectiva unidade judiciária comunicará ao GMF a circunstância ensejadora e promoverá a
transferência dos valores respectivos para a conta bancária a que se refere o art. 15 deste Provimento
Conjunto, no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 17. Constatado o protocolo de projeto com as características mencionadas no
inciso IV, o magistrado reconhecerá a extensão regional ou estadual por decisão fundamentada e, em
seguida, comunicará ao supervisor do GMF, mencionando, inclusive, os valores que têm à sua disposição
e que, em conformidade com o disposto no § 1º do artigo 7º, poderá dispor ao projeto.
Art. 18. Recebida a comunicação e verificada sua adequação, o Supervisor do GMF
poderá indicar um juízo em que, a partir de então, tramitará o projeto para todas as finalidades
estabelecidas nesse provimento, desde o cadastramento e reunião de propostas até sua prestação de
contas.
Parágrafo único. O Supervisor do GMF poderá optar por utilizar a estrutura da
VEPEMA na capital com a finalidade de captar, executar, fiscalizar e acompanhar as prestações de contas
de projetos de âmbito estadual ou regional, acaso o colegiado entenda pertinente.
Art. 19. Os valores que subsidiarão o projeto, integral ou parcialmente, poderão ser
obtidos a partir da CEDPP, autorizando-se, ainda, que haja a reunião de recursos de outras contas
judiciais de todo o Estado, ou região beneficiada, a partir de provocação de qualquer magistrado titular
das unidades de execução penal do Estado, ouvido o GMF.
§ 1º. No caso de ser verificada a pertinência da unificação de valores, o Supervisor
do GMF encaminhará expediente as unidades potencialmente envolvidas, devendo ser instaurado
procedimento administrativo para seu regular trâmite.
§ 2º. Recebido e autuado o expediente, ouvido o representante do Ministério
Público, o magistrado decidirá o incidente.
§ 3º. Reunidos os valores na CEDPP, ou na conta indicada pelo supervisor do GMF,
aplicar-se-ão as mesmas regras de tramitação destinadas aos demais projetos.
Art. 20. Aos projetos apresentados diretamente ao GMF, para utilização dos
recursos já recolhidos na CEDPP, serão aplicadas as mesmas regras impostas aos demais projetos
apresentados no âmbito do Poder Judiciário, inclusive as permissões mencionadas nos artigos 17, 18 e 19.
Parágrafo único. O GMF fará publicar, anualmente, edital de chamamento de
entidades de abrangência estadual que se interessem em captar recursos, observadas as peculiaridades e
exigências deste ato normativo.
Art. 21. O GMF solicitará à Procuradoria-Geral de Justiça a indicação de membros,
para que se manifestem quanto aos projetos apresentados e para que acompanhem as respectivas
prestações de contas.
Art. 22. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário, especialmente os provimentos n.s 020/2013 e 019/2014 da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de Rondônia.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, dezembro de 2017.

Desembargador SANSÃO BATISTA SALDANHA
Presidente

Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES
Corregedor-Geral da Justiça

Obs.: Os anexos deste provimento conjunto 007/2017, encontram-se disponibilizados no DJE n. 232,
de 18/12/2017, páginas de 06 a 08

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 002/2018-PR-CG
Publicado no DJE N. 034, de 22/02/2018.

Institui o Comitê Gestor da Central de Processos Eletrônicos (CGCPE).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 2º da Resolução n.
029/2016-PR, de 28 de novembro de 2016, que criou a Central de Processos
Eletrônicos (CPE) para executar os atos processuais judiciais eletrônicos das
serventias de primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO que a Central de Processos Eletrônicos visa padronizar os
procedimentos processuais e administrativos buscando otimizar a utilização de
mão de obra, com vista a atender aos princípios da celeridade, economia, eficiência
e isonomia;
CONSIDERANDO a multiplicidade de áreas envolvidas na implantação e
aperfeiçoamento de práticas processuais e rotinas administrativas, a fim de
assegurar a padronização das formas sem, contudo, ferir a independência de
julgamento pelos magistrados;
CONSIDERANDO necessidade de criação de um grupo gestor da orientação,
fiscalização e aplicação das práticas e rotinas processuais;
CONSIDERANDO o Processo n. 0000240-57.2018.8.22.8800,

RESOLVEM:
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Art. 1º. Instituir o Comitê Gestor da Central de Processos Eletrônicos (CGCPE),
subordinado à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Rondônia, formado por magistrados e
servidores.

Art. 2º. O Comitê Gestor da Central de Processos Eletrônicos tem por competência
receber sugestões, reclamações, opinar sobre o ingresso de novas unidades, encaminhar a CorregedoriaGeral da Justiça (CGJ) propostas de alteração de procedimentos e padronizações de procedimentos,
mediar conflito de atribuições na Central, conciliar divergências de entendimentos na Central e realizar
interlocução com servidores, magistrados, integrantes do sistema de justiça e jurisdicionados.

Art. 3º. O Comitê Gestor será formado pelos seguintes membros:
I - um Juiz Auxiliar da Corregedoria,
II - um Juiz Titular de uma das varas cíveis genéricas pertencentes à Central de
Processos Eletrônicos;
III - um Juiz Titular de uma das varas de família pertencentes à Central de
Processos Eletrônicos;
IV - um Juiz Titular de um dos Juizados Especiais pertencentes à Central de
Processos Eletrônicos;
V - Titular da Central de Processos Eletrônicos; e
VI - um Juiz Titular de uma das varas criminais genéricas pertencentes à Central
de Processos Eletrônicos
VII - O Secretário de Tecnologia, Informação e Comunicação
VIII - Secretário do CGCPE – servidor indicado pela CGJ.

Parágrafo único. O Juiz Auxiliar da Corregedoria presidirá a comissão e
coordenará os trabalhos desenvolvidos pelo CGCPE.

Art. 4º. Os juízes de direitos serão indicados por ato do Corregedor-Geral da
Justiça do Estado de Rondônia para um período de dois anos, podendo ser reconduzidos para mais um
período.

Art. 5º. O Comitê Gestor se reunirá ordinariamente trimestralmente, em data a ser
fixada pelo juiz presidente, podendo ser convocada reuniões extraordinárias.
Parágrafo único. As reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê Gestor
ocorrerão na sede da Corregedoria Geral da Justiça.

Art. 6º. Este Provimento Conjunto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, fevereiro de 2018.
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Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 003/2018-PR-CG
Publicado no DJE N. 075, de 24/04/2018.

Altera o inciso I, do artigo 3º e o parágrafo único do artigo 3º, ambos do
Provimento Conjunto 02/2018-PR-CGJ.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Resolução
029/2016-PR, de 28 de novembro de 2016, que criou a Central de Processos
Eletrônicos (CPE) para executar os atos processuais judiciais eletrônicos das
serventias de primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Rondônia;

CONSIDERANDO que a Central de Processos Eletrônicos visa padronizar os
procedimentos processuais e administrativos buscando otimizar a utilização de
mão de obra, com vistas a atender aos princípios da celeridade, economia,
eficiência e isonomia;

CONSIDERANDO a multiplicidade de áreas envolvidas na implantação e
aperfeiçoamento de práticas processuais e rotinas administrativas, a fim de
assegurar a padronização das formas sem contudo ferir a independência de
julgamento pelos magistrados;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização e parametrização dos atos
judiciais;

CONSIDERANDO necessidade de criação de um grupo gestor da orientação,
fiscalização e aplicação das práticas e rotinas processuais;

CONSIDERANDO a necessidade de participação no Comitê Gestor dos três
Juízes Auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça;

CONSIDERANDO o Processo n. 0000240-57.2018.8.22.8800,
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RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar o inciso I do artigo 3º do Provimento Conjunto 002/2018-PRCGJ que passará a ter a seguinte redação:

I - Três Juízes Auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça.

Artigo 2º - Alterar o parágrafo único do artigo 3º do Provimento Conjunto
002/2018-PR-CGJ que passará a ter a seguinte redação:

Parágrafo Único: O Corregedor Geral da Justiça indicará o Juiz Auxiliar da CGJ
que presidirá e coordenará os trabalhos desenvolvidos pelo CGCPE.

Artigo 3º. Este Provimento Conjunto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, fevereiro de 2018.

Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 005/2018-PR-CG
Publicado no DJE N. 227, de 06/12/2018.

Altera a redação do art. 4º do Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria n.
002/2017, referente à automatização e fluxo do procedimento de expedição
eletrônica de Certidão de Instrumento de Protesto de Custas Judiciais

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
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CONSIDERANDO que compete ao Poder Público promover o ambiente
ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225, VI, da Constituição Federal de
1988, com a redução do uso do papel;
CONSIDERANDO a necessidade de integrar as informações entre o Poder
Judiciário Estadual e os Ofícios e Tabelionatos de Protestos, em busca da celeridade
na prestação jurisdicional;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o fluxo da Certidão Eletrônica
de Protesto de Custas Judiciais;
CONSIDERANDO o Processo n. 0001016-57.2018.8.22.8800,

R E S O L V E:

Art. 1º Alterar o art. 4ª do Provimento Conjunto n. 002/2017 e suprimir o
parágrafo único, dando-lhe a seguinte redação:

Art. 4º Efetivado o protesto do débito relativo ao inadimplemento das custas
judiciais, o Tabelionato de Protesto encaminhará a informação por meio da Central de Remessa de
Arquivo do Estado (CRA) para o Sistema de Custas Judiciais, que por sua vez, emitirá
automaticamente a Certidão de Instrumento de Protesto de Custas Judiciais.
I - As informações encaminhadas via CRA são de exclusiva responsabilidade do
Tabelionato de Protesto.
II - O Instrumento de protesto físico deverá ser encaminhado ao Cartório
Distribuidor, que promoverá seu arquivamento.
III - O Juízo, motivado pela parte, poderá ter acesso ao instrumento de protesto,
devendo solicitá-lo ao Cartório Distribuidor, que terá prazo de 30 (trinta) dias para atender à
solicitação, salvo necessidade excepcional e justificada.
IV - Recebido o comunicado do protesto por meio eletrônico e decorrido o prazo
de 5 (cinco) dias, o débito será encaminhado para a inscrição na dívida ativa com a informação de que
já foi protestado, e o processo será arquivado.

Art. 2º Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
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RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N. 031/2010-PR
Publicado no DJE N. 135/2010, 27/07/2010, pág.2

Regulamenta o pagamento do adicional de produtividade aos Analistas Judiciários
na especialidade Oficial de Justiça deste Poder e dá outras providências.

RESOLUÇÃO N. 002/2012-PR
Publicada no DJE nº 067, de 12/04/2012.
Altera dispositivos da Resolução nº 031/2010-PR, que dispõe sobre o adicional de
produtividade aos Analistas Judiciários – Oficial de Justiça.
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