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Conversava com o Desembargador Alexandre Miguel também eleito para 
compor a cúpula diretiva do TJ-RO, quando ponderamos a necessidade de projeto de 
gestão à CGJ, compatível com a brevidade do mandato, se, não raro, o ritmo intenso e 
a natureza diversificada das demandas acabavam por congestionar a execução de 
planos, quase sempre relegando sua consecução ao arbítrio do sucessor.

Nessa perspectiva, e valendo-me de experiência como juiz auxiliar da 
corregedoria na gestão do Desembargador Sérgio Lima, concebi projeto voltado ao 
fortalecimento da atividade judicial e extrajudicial com ênfase na gestão de 
processos tanto quanto de pessoas.

Partilhei, então, o propósito com a equipe, iniciando a idealização de 
cenários da atividade judiciária aptos a observar rotinas, comparar resultados até 
então obtidos em unidades similares em condições e competências (unidades 
comparáveis) nas comarcas do Estado.

Transformar dados numéricos em gráficos proporcionou o cotejo entre os 
melhores e piores resultados, facilitando o diagnóstico e a reflexão sobre a forma 
mais adequada de intervir, emergindo, daí a proposta de trabalho voltada a observar, 
diagnosticar, orientar e reavaliar para, eventualmente, corrigir.

A proposta pareceu-me ousada, porque, conquanto tencionasse estimular 
os gestores da unidade a rever, em sua própria condição, a rotina de trabalho, 
acabaria por entoar verdadeiro grito de guerra em campo minado, se não se 
descartava o risco de melindres.

Resolvi aceitar o desafio! 

Então projetamos a gestão voltada à valorização do Poder Judiciário a partir 
do fortalecimento das atividades jurisdicionais nos fóruns e unidades judiciárias de 
1º Grau, a grande porção do Judiciário mesclada com a comunidade e sensível aos 
seus reclamos.
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Cúpula Administrativa

Desembargador ROWILSON TEIXEIRA - Presidente
Desembargador ALEXANDRE MIGUEL – Vice-Presidente

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS – Corregedor-Geral

Gabinete da Corregedoria

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS – Corregedor-Geral da Justiça
Juiz de Direito ÁUREO VIRGÍLIO QUEIROZ - Juiz Auxiliar
Juiz de Direito JOHNNY GUSTAVO CLEMES - Juiz Auxiliar

Juiz de Direito DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA - Juiz Auxiliar

Equipe Técnica

Chefe de Gabinete: OLIVIA ADNA SOARES BARATA
Assessoria Jurídica: ANA CECÍLIA TOYODA D'ANDRÉA E MARIA DO P. S. BRASIL BOTELHO

Assistente de Desembargador: CAROLINE DA SILVA MODESTO
Oficial de Gabinete: ELIANE CARVALHO ALVES

Motorista de Desembargador: FRANCISCO CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
Diretor do Departamento Correcional: KLAUBER GUEDES CARDOSO

Assistente da Corregedoria: MOISÉS PEREIRA CARLOS
Analista Judiciário: HAMISLEI SILVA BRITO

Matemático: ALISSON GLEIKE MORAES
Chefe de Seção de Processamento e Expediente: JAQUELINE DISSENHA LOPES

Diretora de Divisão de Processamento: PATRÍCIA LAISA DALLA VECCHIA
Assessora do Serviço de Informática: ALESSANDRA LIMA COSTA

Secretário Executivo: MARCELO DE FREITAS OLIVEIRA
Chefe de Serviço de Protocolo: MARISTELA PEREZ DE JESUS

Diretora da Divisão Administrativa: SELMA GOMES DE OLIVEIRA CASTOLDI
Seção de Documentação e Divulgação: LUCILENE PRESTES DE OLIVEIRA

Diretor da Divisão de Estatística: MOZART HO-TONG NOBRE
Seção de Levantamento de Dados: ANGELA CARMEM SZYMCZAK CARVALHO

Seção de Cadastro e Registro de Ativos Judicantes: WILLIAM PEREIRA GARCIA
Diretora da Div. de Cont. do Serviço Notarial e Registral: GISLAINE ALVES DA COSTA

Oficial Assistente: ADRIANA LUNARDI
Chefe da Seção do Interior: MISCELENE NUNES DOS SANTOS KLUSKA

Chefe da Seção da Capital: RENAN DA SILVA BARBOSA
Auxiliar do Desenvolvimento do SIGEXTRA: ALEX FABIAN COSTA DE AMORIM

Analista de Desenvolvimento do SIGEXTRA: VALTER MAIA DA SILVA
Coordenador das Receitas do FUJU: ALBERTO NEY VIEIRA SILVA
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Acorregedoria Geral propôs seu Plano de Gestão alinhado ao Plano Estratégico do 
Tribunal de Justiça/RO, metas, objetivos, programas e projetos para melhorar a qualidade 
dos serviços prestados à comunidade bem como a eficiência, eficácia e efetividade destes, 
resultante da identificação de demandas ávidas por mudanças, arrojo e inovação. Para 
tanto, foram desenvolvidos, nesta sistemática, programas, projetos e ações que, para 
alcançar as metas estabelecidas, primaram inclusive pela alteração de paradigmas. 

Diante deste cenário de transformações, para sustentar sua evolução, se 
estabeleceu ações para o alcance dos objetivos planejados, traçando os planos de trabalho 
para garantir maior agilidade e transparência na prestação jurisdicional, estabelecendo um 
canal permanente de diálogo com órgãos internos e externos, instalando intervenção 
proativa nos juízos com análise analítica, examinando situação pelos dados.

Assim sendo, todo o planejamento foi construído visando promover o alinhamento 
de seus projetos aos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça e aos do próprio 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, levando para sua atividade ações preventivas ou 
interventivas para melhoria do serviço jurisdicional. Dentre vários aspectos, o ponto central 
da proposta é o de aumentar a velocidade na prestação jurisdicional até um padrão 
compatível com as necessidades de uma sociedade globalizada e em desenvolvimento.
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Assegurar à sociedade a efetiva prestação
jurisdicional, por meio do controle,

orientação e fiscalização dos serviços
judiciais de 1º Grau e extrajudiciais

Ser reconhecido pela sociedade como
órgão acessível, ético e eficiente
na realização de suas atividades

Garantia dos Direitos da Cidadania

Celeridade e produtividade
na prestação jurisdicional
no 1º grau e nas atividades

extrajudiciais

Aperfeiçoamento e
controle dos serviços
prestados pela CGJ

Fortalecimento da aprendizagem
organizacional por meio as

unidades competentes

Promoção da valorização
e humanização da gestão
de pessoas no âmbito da

Corregedoria

Implantação da
reestruturação da

Corregedoria

Autonomia na gestão
do orçamento

disponiblilizado para
a Corregedoria

Garantia de
recursos

orçamentários
para execução das
atividades tipícas

Estabelecimento de
governança dos serviços

judiciários do 1º grau

Aperfeiçoamento da
comunicação interna e

externa

Promoção e
aperfeiçoamento dos
meios de soluções

alternativas de conflitos

Desenvolvimento de ações
que assegurem o

cumprimento das metas
nacionais.

Ética, comprometimento, inovação,
celeridade, publicidade, respeito,
solidariedade, responsabilidade
institucional, social e ambiental
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Aperfeiçoamento de Serviços prestados pela CGJ

Sistema de Apoio ao Magistrado

No intuito de manter comunicação direta com juízes e 
apoiá-los em situações de dificuldade, risco ou conflito, a 
partir de triagem para identificar a área a direcionar o auxílio 
(criminal, infância, cível, administrativa, informática, 
Juizados e extrajudicial), a CGJ implantou o Sistema de Apoio 
ao Magistrado - SAM, linha direta com o magistrado, 
assegurando-lhe resposta em 24 horas, diretamente pelo 
Corregedor ou pelos juízes auxiliares, “ajustando os 
serviços às necessidades da localidade e aprimorando 
relações”.

Apoio Itinerante às Unidades Judiciárias

Com o objetivo de aumentar o desempenho das unidades jurisdicionais, a CGJ 
implantou Grupo de Trabalho de Apoio, com equipe volante de dez estagiários, treinados 
dentro da metodologia de gestão cartorária com vista a dar suporte às atividades.

Sistema de Controle de Documentos

O Sistema de Controle de Documentos, desenvolvido 
com o objetivo controlar documentos expedidos pelas 
unidades internas da CGJ, além de cadastrar e numerar 
documentos permite a edição em formato Word e PDF para 
uso posterior, tornando a localização mais simplificada e 
ágil. O Sistema funciona de forma integrada, permitindo aos 
servidores conectados à rede fazer a criação e edição dos 
documentos. 

Procedimentos Disciplinares 

A atuação da CGJ foi centrada visando atender à , que Resol ão n. 135/2011-CNJuç
estabelece prazo de 140 dias para conclusão de processos administrativos apuratórios de 
eventual falta disciplinar atribuída a magistrados. Resultando, em 2014, no prazo médio de 
conclusão em 86 dias; havendo, em 2015, extensão do prazo, dada a complexidade de 
situações inéditas postas sob apuratório, que culminaram com o não vitaliciamento de juiz 
substituto. 

Encontro de Corregedores 

Com a finalidade de debater questões relevantes para a melhoria da prestação 
jurisdicional, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Rondônia participou de Encontros 
de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal: 

65º ENCOGE - São Luís/MA. Temática: “Corregedorias e Juízes: Um novo elo na valorização da 
magistratura de 1º grau”. 

66º - ENCONGE - São Paulo/SP. Temática: “Pensando a Corregedoria do Futuro”. 
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http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=95
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=95
https://www.tjro.jus.br/noticia/faces/jsp/noticiasView.jsp%3Bjsessionid=ac13022130d55e7e417ab4ec4f588c77871180174372.e3iRb3eTc310bN4Qe0?cdDocumento=19634&tpMateria=2
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=95
http://www.ccoge.com.br/#!cpia-de-64-encoge/c9jb
http://www.ccoge.com.br/#!cpia-de-65-encoge/c1x7b
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67 - ENCOGE - Salvador/BA. Temática: “Desafios e perspectivas para uma Justiça célere e 
acolhedora”. Nessa edição do Encoge foi eleita a nova Mesa Diretora do Colégio, composta, 
inclusive, pelo Des. Daniel Ribeiro Lagos (RO), como 2º secretário.

68º - ENCOGE - Teresina/PI. Temática: “Gestão da Informação – Garantia de Celeridade e 
Efetividade”, contou, também, com a presença da Corregedoria Geral da Justiça de 
Rondônia.

69º - ENCOGE - Rio de Janeiro/RJ. Temática: “Atuação Integrada do Sistema de Justiça: 
projetos e parcerias” debateram e propuseram medidas de aperfeiçoamento do poder 
judiciário.

 - Barreirinhas-MA. Temática: “O Futuro da Justiça: perspectivas em um 70º - ENCOGE
cenário desafiador”. O Corregedor Geral da Justiça do 
Estado de Rondônia, Des. Daniel Lagos foi um dos 
palestrantes, ocasião em que apresentou boas 
práticas desenvolvidas na gestão 2014/2015, 
abordando os “Paradoxos da Gestão Judiciária”; 
“Revisão do Modelo de Gestão da Atividade 
Judiciária”; “Redefinição dos Núcleos de Produção”; 
“Deliberações Correcionais”; e, por derradeiro, 
demonstrou os “Resultados alcançados” com 
enfoque na ascendência no  ranking nacional 92,9%

acima da média dos tribunais de pequeno porte, passando de 6º para 2º lugar, avançando 
10% do IPC-Jus. Durante o Encontro, foi feita a apresentação, também, do SIGEXTRA aos 
demais Corregedores-Gerais da Justiça.

Workshop: Regulamentação da Promoção por Merecimento na Magistratura

Juntamente com representantes de vários 
tribunais, a convite do CNJ, a Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Rondônia participou, em 
Brasília-DF, do Workshop de apresentação e debate 
da proposta de aperfeiçoamento da Resolução 106 
do CNJ,  sobre as diretrizes gerais à nova 
regulamentação da promoção por merecimento na 
magistratura; debatendo sobre aspectos materiais 
da promoção e critérios de escolha; aspectos 
procedimentais do processo de promoção e 
autonomia dos tribunais; aspectos materiais da promoção e questões complexas e, 
metodologia quanto à produtividade dos magistrados.

XVI e XVII Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro

A Corregedoria participou do XVI Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de 
Registro, em novembro/2014, na Cidade de Gramado/Rio Grande do Sul, bem como 
participou do XVII Congresso, em 2015, na Cidade de Camboriú/SC. Em ambos os eventos 
foram desenvolvidos painéis acadêmicos e oficinas abordando temas de interesse da 
classe de Notários e Registradores. 
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https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5335-tribunal-de-justica-de-rondonia-e-o-segundo-mais-produtivo-e-eficiente-do-pais
http://www.ccoge.com.br/#!67-encoge/c1sz2
http://www.ccoge.com.br/#!68-encoge/c2527
http://cgj.tjrj.jus.br/encoge69
http://www.ccoge.com.br/#!70-encoge/c24w2
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5335-tribunal-de-justica-de-rondonia-e-o-segundo-mais-produtivo-e-eficiente-do-pais
https://www.flickr.com/photos/cnj_oficial/sets/72157644036492750
http://www.anoreg.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=22606:anoreg-br-lanca-site-do-xvi-congresso-que-sera-realizado-em-gramado-rs&catid=19&Itemid=180
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-01.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-01.pdf


Reunião com Notários e Registradores

Encontro articulado 
pela Associação de Notários e 
Registradores no Estado – 
ANOREG,  contou com a 
presença de notár ios  e 
registradores das serventias 
extrajudiciais de Rondônia e 
o Corregedor-Geral da Justiça. 
A reunião, com muito debate e espaço aberto para sugestões, estreitou ainda mais o 
relacionamento desses profissionais do registro público com o Poder Judiciário, em 
especial, com o órgão responsável pela fiscalização e orientação do trabalho nas 
serventias para registros, protestos e outros serviços disponíveis à população. 

Reunião de Trabalho

Com a finalidade de debater temas de interesse da Magistratura Nacional, a 
Corregedoria-Geral participou de reunião de trabalho coordenada pelo CNJ, em 
Recife-PE, onde foram abordadas, entre vários assuntos, questões sobre os serviços 
cartorários extrajudiciais e a processos administrativos disciplinares.

Conselho dos Tribunais de Justiça

Visando discutir e buscar soluções 
conjuntas para as  questões que 
envolvem o Poder Judiciário dos Estados, 
encontro, que também contou com a 
presença  da  Cor regedor ia  do  T J 
rondoniense, foram debatidos diversos 
temas, dentre os quais o Cadastro 
Nacional de Bens Indisponíveis, os meios 
e x t r a j u d i c i a i s  d e  s o l u ç ã o  d e 
c o n t r o v é r s i a s  e  a  a t u a ç ã o  d a 
Corregedoria Nacional de Justiça. 

Fórum Nacional de Juizados Especiais

Realizado em parceria do Tribunal de 
Justiça com a Associação dos Magistrados 
Catarinense, com o tema "Juizados Especiais: 
20 anos de compromisso com a conciliação e 
novos desafios",  igualmente teve a 
participação da Corregedoria do TJRO.

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
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Justiça de Rondônia

Pag. 09

Relatório Bienal  |  2014-2015

A
LI

N
H

A
M

EN
TO

 E
 IN

TE
G

R
A

ÇÃ
O

02

https://www.tjro.jus.br/noticias/item/3372-corregedoria-reune-notarios-e-registradores-em-porto-velho
https://www.youtube.com/watch?v=IfEykamJ0Lo
http://www.colegiodepresidentes.jus.br/
http://portal.tjsc.jus.br/web/fonaje


Rede de Whatsapp

A  c r i a ç ã o  d e  g r u p o s  n o 
a p l i c a t i v o  w h a t s a p p  v e m 
promovendo integração no âmbito do 
Judiciário estadual, além de rápido 
atendimento da Administração; ora 
e s c l a r e c e n d o  d ú v i d a s ;  o r a 
p r o m o v e n d o  d e b a t e s ,  m a s , 
sobretudo, servindo à transmissão de 
conhecimento entre os participantes 

que utilizam o canal para passar instruções com prints de tela e vídeos para ensinar o 
passo a passo de tarefas; compartilhar dificuldades do PJe. O canal atende a grupos 
de servidores, como diretores e chefes de cartório; assessores, oficiais de justiça; 
contadores; e, principalmente, a magistrados, em especial ao Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização - GMF, trazendo notícias, informes, tanto quanto 
eventual providência em tempo real. O meio serve, principalmente, para priorizar 
chamados urgentes. Pretende-se com o recurso alcançar aproximadamente 2.400 
servidores.

Facebook

Criado em 2015, o canal da Corregedoria no Facebook teve 43 publicações; 
17.700 pessoas alcançadas (visualizações); 950 curtidas (532 delas em 
publicações); 93 compartilhamentos e esta obteve nota 4,9 em pontuação máxima 
de 5, firmando-se como conexão positiva ao fim a que se destina - estabelecer 
relação mais próxima com a sociedade. Mensagens postadas nesse canal têm 
facilitado a resolução de questões em plantão judiciário, tanto quanto servem para 
manifestar eventual insatisfação com a demora na prestação jurisdicional.
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Comunicação Interna
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Comunicação Externa
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Valorização e Humanização da Gestão de Pessoas

Homenagem ao Ex-Corregedor Miguel Mônico Neto

A Corregedoria-Geral da Justiça prestou 
homenagem ao desembargador Miguel Mônico 
Neto, Corregedor-Geral da Justiça no biênio 
2012/2013, em solenidade prestigiada pela 
comunidade judiciária e membros de órgãos 
parceiros da justiça do Estado, com aposição de 
fotografia na galeria dos ex-corregedores. O 
desembargador Daniel Ribeiro Lagos, que 
preparou a solenidade, registrou ao fazer uso 
da palavra que “a galeria de dirigentes da 
instituição é mais que um registro fotográfico, é 
uma expressão complexa de líder, liderados e 
projetos na história da atividade oficial”.

O Magistrado Líder

Em parceria com a Escola da Magistratura – EMERON, a CGJ realizou o curso Magistrado 
Gestor de Pessoas, com o propósito de identificar estilos de liderança, ampliar influências e 
formar equipe cooperativa. O curso objetivou fomentar a necessidade de gerir servidores 
profissionalmente submetidos ao magistrado, que passa da figura daquele que meramente 
exerce a atividade jurisdicional ao gestor administrativo. A atitude proativa na unidade 
contribui para superar desafios diários, a exemplo da melhoria de produtividade apesar da 
escassez de recursos humanos e material. 

O Cumprimento de Metas

A visão da CGJ propôs ver as metas não como número frio a cumprir. Mais que isso, 
buscou estimular através de incentivo aos servidores e magistrados com elogios, editando 
projeto que se destina às ações desenvolvidas no biênio, com vista a premiar, individual ou 
coletivamente, o melhor desempenho. Pendente de formalização de regras para avaliação e 
premiação, foi solicitado à DIGRAF o desenvolvimento de uma logo, a qual irá compor o 
certificado e boton de premiação. Espera-se a implantação pela próxima administração.

PJe  Passo a passo em Vídeos

O sucesso que vídeos postados no youtube tem conquistado, inclusive por sua 
eficiência ao ensino inicial e aperfeiçoamento, aliou-se ao advento do PJe, buscando 
disponibilizar, por esse meio, orientações de trabalho com base em roteiros operacionais de 
imagens de tela do sistema, gerando verdadeiro passo a passo. Assim, o TJRO tem 
contribuído com a capacitação de muitos servidores de forma rápida, barata e eficiente.
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Fortalecimento da Aprendizagem Organizacional
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Regime de Fóruns Permanentes

O , Fórum Permanente de Magistrados
coordenado pelo Juiz José Jorge Ribeiro da Luz, em 
parceria com a Escola da Magistratura do Estado de 
Rondônia (Emeron), reuniu magistrados, diretores 
de cartório e oficiais de justiça, e discutiu os novos 
fluxos de trabalho para a construção coletiva de 
propostas de remodelagem dos processos e rotinas 
de trabalho, com participação da Corregedoria-Geral, 

a partir de experiências trocadas no FONAJE, com vista a aplicar às normativas internas 
(Normatização de Custas, PJe, CEJUSC e Diretrizes Gerais Judiciais).

Já o Fórum Permanente dos 
Servidores do Judiciário, realizado em 
03/09/2015 em Ji-Paraná, buscou a 
criação de espaços de diálogo e 
p a r t i c i p a ç ã o  d e  s e r v i d o r e s  e 
magistrados das 23 comarcas do Estado 
na melhoria da gestão de processos e de 
pessoas, além da construção coletiva de 
propostas  de  remodelagem dos 
processos e rotinas. 

Atualização em Processo Penal

A Corregedoria-Geral da Justiça, em parceria com 
a Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), 
ofereceu curso de atualização em Processo Penal, 
voltado para magistrados e assessores das Varas e 
Juizados Criminais de todo o Estado. Ministrado pelos 
desembargadores do TJRO, Daniel Ribeiro Lagos, 
Valdeci Castellar Citon e pelo juiz Dalmo Antônio de 
Castro Bezerra, abordou os fundamentos do Código de 
Processo Penal; prisão em flagrante e preventiva; 

sentença e dosimetria de pena. A capacitação buscou alinhar os procedimentos técnico-
jurídicos à compreensão das Cortes Superiores, e assim, aperfeiçoar a prestação 
jurisdicional de feitos da área criminal.

Capacitação Prática em Direito Notarial e de Registro

Em parceria com a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, Escola de Direito 
Notarial e de Registro - ENNOR, ANOREG-BR e ANOREG-RO, a CGJ promoveu, em outubro de 
2014, Curso de Capacitação Prática em Direito Notarial e de Registro, destinado a juízes, 
notários, registradores e substitutos. Ante o sucesso do curso, em junho de , a CGJ 2015

03

Investindo em capacitação
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https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5298-ministra-nancy-andrighi-abre-primeiro-forum-permanente-dos-juizados-especiais-em-porto-velho
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5258-forum-permanente-de-servidores-do-judiciario-rondoniense-e-aberto-em-ji-parana
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5258-forum-permanente-de-servidores-do-judiciario-rondoniense-e-aberto-em-ji-parana
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https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5258-forum-permanente-de-servidores-do-judiciario-rondoniense-e-aberto-em-ji-parana
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5258-forum-permanente-de-servidores-do-judiciario-rondoniense-e-aberto-em-ji-parana
http://emeron.tjro.jus.br/capa/396-magistrados-do-tjro-serao-atualizados-em-processo-penal
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/3872-iniciou-hoje-o-curso-de-praticas-notariais-no-tribunal-de-justica-de-rondonia
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4878-magistrados-recebem-atualizacoes-em-direito-notarial-e-registral
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Infraestrutura

Unificação da Turma Recursal

Com a unificação das Turmas Recursais, foram 
revistas rotinas, normas e incremento à força de 
trabalho para que a produção jurisdicional fosse 
realizada com velocidade e qualidade compatível. 
Diante da necessidade de melhor atender ao 
jurisdicionado, a unificação da Turma Recursal foi 
t rat a d a  co m o  u m a  d a s  p r i o r i d a d e s  p e l a 

Corregedoria, com o apoio da Presidência que editou a Resolução n. 014/2014-PR. 

Revitalização do ARGE e Temporalidade Documental

O expressivo acervo de processos findos físicos no Arquivo Geral, tanto quanto nas 
varas, impôs a adoção de medida aos fins de transferência e eliminação desses feitos, por 
meio da Resolução n.  058/2015-PR e 059/2015-PR, que, dentre outros conteúdos, 
aprovou a tabela de temporalidade documental deste Poder, estabelecendo critérios, 
com a ressalva a documentos de guarda permanente. Essa medida constituiu estímulo à 
unidade que, com acervo expressivamente reduzido, pôde promover a revisão de suas 
rotinas e técnicas de arquivamento, além de contar com aumento no quadro de 
servidores, repercutindo positivamente na relação com instituições e o público em geral. 
A medida permitiu, ainda, a retirada de processos físicos das varas, desocupando espaço. 

Cartilha Rotina de processos com valor Histórico – CDH

Também foi criada rotina para identificação de processos de valor histórico, por 
orientação do CDH, assim compreendidos os que registram a presença da Justiça no 
Estado; os que causem profunda comoção social; os relativos à agressão perpetrada em 
razão do gênero; questões indígenas, pela necessidade de preservação de etnias; os de 
conteúdo político; os conflitos fundiários; os registros de processos imigratórios, 
religiosos ou que contenham curiosidades jurídicas. O intuito da identificação prévia, 
nesse caso, é preservar o valor histórico, mas também evitar a destruição pela 
degradação natural. 

Novo Sistema de Escala de Plantão

Diante de reivindicação de magistrados da Capital quanto à especialização do 
serviço, o plantão forense que antes era organizado em cível e criminal, passou a ser 
organizado em três escalas relativas a três grupos: 1º - Varas Cíveis (10) e Fazenda 
Pública; 2º - Varas de Família, da Infância e Juventude com apoio multidisciplinar, Juizados 
Especiais e Execuções Fiscais; 3º - Varas Criminais Genéricas e Especializadas, bem como 
Juizado Especial Criminal Provimento n. 0012/2015-CG.

Implantação do CEJUSC/RO 

Em 2015, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania tiveram a 
implantação concluída no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia com a 
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http://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/institucional/legislacao_e_normas/resolucoes/2014/Resolu%C3%A7%C3%A3o_n._014.2014_-_Turma_Recursal.pdf
https://www.tjro.jus.br/inst-provimentos/2015/item/5108-012-2015-cg
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http://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/institucional/legislacao_e_normas/resolucoes/2014/Resolu%C3%A7%C3%A3o_n._014.2014_-_Turma_Recursal.pdf
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5190-tribunal-pleno-publica-resolucoes-que-instituem-as-tabelas-de-temporalidade-documental-das-areas-administrativa-e-judiciaria
https://www.tjro.jus.br/inst-provimentos/2015/item/5108-012-2015-cg
https://www.tjro.jus.br/images/CCOM/relacao_cejusc_200815.pdf


finalidade de promover a prévia mediação ou conciliação entre as partes, nos processos 
judiciais provenientes dos Juizados Especiais Cíveis, Vara de Família e Varas Cíveis,  
Resolução n. 008/2013-PR, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, 
Resolução n. 125/2010-CNJ.

Implantação do Projeto Audiência de Custódia

O projeto Audiência de Custódia, lançado em setembro/2015, contou com a presença 
do Presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Ricardo Lewandowski. 
A audiência de custódia prevê que, em, no máximo, 24h, todo preso em flagrante seja 
apresentado a um juiz, para que avalie a necessidade da segregação. A decisão leva em 
consideração o depoimento do preso, o auto do flagrante, e as manifestações do Ministério 
Público e da Defensoria Pública (ou advogado constituído). A CGJ programou reuniões e 
capacitação de magistrados que atuam em Varas Criminais das Comarcas da Capital e do 
interior para a realização das audiências de custódia.

Novo Procedimento ao Projeto RESSOAR 

O projeto Ressoar, realizado desde 1998 sob a nomenclatura de Projeto Justiça 
Itinerante na Execução Penal, apesar de, à época, não ter formato bem definido, em 2007 
foi reestruturado passando a se chamar RESSOAR – Resgate Social dos Apenados em 
Rondônia.

O ano de 2014 foi o primeiro a modificar os moldes do Projeto RESSOAR, antes acontecia 
nas unidades prisionais, nessa etapa as audiências foram realizadas na própria Vara de 
Execuções Penais. Após todo o trabalho de revisão de penas, os servidores visitavam as 
Unidades Prisionais e apresentavam as respostas judiciais aos apenados. 

Houve outra mudança significativa no atendimento aos presos. Foram entregues 
questionários aos presos e, com base nesse questionário, pode se feito um mapeamento 
exato do sistema prisional do ponto de vista de quem está atrás das grades. Onde todos 
tiveram a possibilidade de responder. Assim, medidas efetivas e pontuais poderão ser 
tomadas com mais exatidão.

Criação da Vara Virtual Operação Justiça Rápida

A recorrente preocupação com o acúmulo de serviço gerado pela Operação Justiça 
Rápida no Cartório Distribuidor dos fóruns impulsionou a criação de sistema de automação 
da tarefa de distribuir feitos, deixando de demandar força de trabalho humano e 
acelerando a prestação jurisdicional, outrora retardada por falta de distribuição.

A operação importava distorções nas comarcas do interior, por designação de número 
excessivo de servidores, razão por que se instaurou procedimento para promover a 
padronização da execução da Justiça Rápida, do planejamento à prestação de contas, 
reduzindo folgas compensatórias e mitigando os prejuízos às unidades jurisdicionais 
envolvidas. 

Com a criação da Vara Virtual denominada Operação Justiça Rápida às comarcas, nela 
são registrados os casos, e, se necessário o cumprimento de sentença, o feito é 
redistribuído e enviado à unidade sorteada para que lá tramite. Espera-se a implantação 
pela próxima administração.
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Promoção e Remoção de Magistrados 

No decorrer do biênio, foram analisados e concluídos procedimentos de promoção e 
remoção de magistrados, tudo dentro dos termos regimentais, sendo promovidos por 
antiguidade Alencar das Neves Brilhante, Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti; 
promovidos por merecimento Kelma Vilela de Oliveira, Cristiano Gomes Mazzini, Rogério 
Montai de Lima; removidos por antiguidade Juliana Couto Matheus Maldonado Martins, João 
Valério Silva Neto.

No exercício de 2014 tomaram posse 03 (três) magistrados Gleucival Zeed Estevão, 
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro e Eugênia Amábilis Gregorius, esta última exonerada, a 
pedido, ainda em 06/08/2014. Em 2015 mais 03 (três) tomaram posse, Lucas Niero Flores, 
Marisa de Almeida e Luciane Sanches.

Os vitaliciados no biênio foram 14 (quatorze): Alencar das Neves Brilhante, Larissa 
Pinho de Alencar Lima, Hedy Carlos Soares, Denise Pipino Figueiredo, Jaires Taves Barreto, 
Angélica Ferreira de Oliveira Freire, Ligiane Zigiotto Bender, Márcia Adriana Araújo Freitas 
Santana, Maxulene de Sousa Freitas, Artur Augusto Leite Júnior, Muhammad Hijazi Zaglout, 
Fabrízio Amorim de Menezes, Ane Bruinjé e Simone de Melo. 

Implantação Integral do Pje

Com apoio do Comitê Gestor de 
Informática e após ritmo intenso de 
treinamento de magistrados, servidores e 
de agentes multiplicadores de outras 
instituições, foi possível implantar o 
Processo Judicial Eletrônico em todas as 
unidades cíveis de 1º e 2º graus (Juizados 
Especiais, Varas, Turma Recursal e Tribunal 
de Justiça), inclusive na comarca de 

Guajará-Mirim, em dezembro/2015. É de notar-se que a transição ao PJe, conquanto as 
dificuldades de adaptação, não apresentou reflexo negativo na produtividade das varas, 
que, inclusive, produziram proporcionalmente mais, atendendo a Meta 1 do CNJ (diminuição 
do acervo de processos). Também assim em relação à atividade dos cartórios judiciais. 

Business Intelligence

O Business Intelligence – BI, sistema desenvolvido 
pela CGJ, concluído no final de 2015, consistiu em alternativa 
para suprir deficiência do PJe, que não gera relatórios, 
impedindo que a Administração acompanhe a produtividade 
de servidores, magistrados ou da unidade, diariamente ou 
em períodos determinados, pelo sistema. A dificuldade 
operacional repercute negativamente na avaliação de 
rendimento das unidades, mas também em eventuais 
intervenções preventivas e pontuais; no processo de tomada 
de decisões inteligentes, mediante dados e informações que 
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deveriam ser recolhidas e armazenadas nos bancos de dados do PJRO (Sistema de 
Automação Processual – SAP e o Projudi). 

O aplicativo foi concebido para, dentre várias finalidades, gerar relatórios 
instantaneamente. A CGJ idealizou e desenvolveu o Sistema para operar em três áreas de 
conhecimento: no primeiro - “Procedimento” obter análises gráficas da produtividade e 
evolução das demandas, os processos ativos e arquivados no 1º grau; no segundo - 
“Judicância” gerar produtividade dos magistrados e, por último - “Justiça em Números”, 
permitindo o acompanhamento da evolução da taxa de congestionamento das unidades no 
1º grau.

Adaptação da CEM para o Pje

O PJe não foi concebido para controlar produtividade, de modo que foi necessário 
aprimorar a central de mandados, desenvolvida pelo TJRO (CEM), para que permitisse, em 
sistema paralelo, o controle desses dados aos fins de pagamento das diligências cumpridas 
pelos oficiais de justiça. Atualmente, cumprem mandados originados de processos no PJe o 
pagamento da diligência em virtude do desenvolvimento coordenado pela Corregedoria.

Acesso Remoto

O ritmo intenso das mudanças impostas pela vida moderna repercute nas leis. Se de 
um lado, não se pode impedir o magistrado de ausentar-se da Comarca para atualizar-se, 
participando de cursos, conhecendo novas realidades auxiliares da judicatura; por outro, 
não pode a tutela jurisdicional ficar à mercê dessas vicissitudes, protraindo no tempo a 
distribuição da justiça. Como solução ao impasse, o Poder Judiciário, por esta CGJ, 
ponderando a nova realidade do processo eletrônico, editou o  a Provimento n. 13/2015-CG,
possibilitar ao magistrado acessar à distância os processos, em caso de deslocamento para 
cursos, desde que regularmente afastado da Comarca, mas não da jurisdição, facultando-
lhe despachar em processos do SAP através da internet, sem prejuízo do fluxo normal de 
serviços na unidade judiciária.

Reformulação das Regras do ICV

A criação e/ou instalação de unidades judiciárias dentro do processo de expansão, 
com vista a atender as necessidades sempre crescentes de tutela jurisdicional no Estado, 
constitui anseio de qualquer gestor do Poder Judiciário. Para se aumentar, no entanto, o 
número de varas é necessário mais que a só constatação de demanda crescente. Antes, é 
preciso estabelecer limite máximo de feitos por unidade, a tornar exequível a entrega da 
prestação jurisdicional em tempo razoável e de forma eficaz. Para tanto, a Coordenadoria 
de Planejamento - COPLAN por meio de estudo, chegou a cálculo que revela a ordem de 
priorização, a partir do número máximo tolerável de processos por unidade jurisdicional, 
correspondente ao limite anual de feitos suportável por uma unidade judiciária padrão, o 
ICV - Índice de Carência de Varas. Todavia, suscitada a controvérsia pela CGJ, nesse biênio, 
novos estudos norteados por critérios concretos, como número de atos do gabinete 
(sentenças, registradas com ou sem exame de mérito; sentenças homologatórias); o 
quantitativo de atos do cartório (processos baixados, remetidos e entregues à parte e 
arquivados) obtidos pela média de cada unidade ao longo de 5 anos, com as peculiaridades 
decorrentes da implantação do PJe, tornaram o indexador mais objetivo, repercutindo 
alteração da norma de regência, com a edição Provimento Conjunto n. 04/2015-PR-CG. 
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Revisão das Diretrizes Gerais Judiciais

Em fase final de elaboração, a revisão das Diretrizes Gerais Judiciais se tornou 
inadiável à conta do processo de modernização da Justiça, com a implantação dos CEJUSCs e 
do PJe; além do advento do novo Código de Processo Civil, tornando as normas de serviço 
obsoletas e por vezes incompatíveis com o regramento jurídico vigente.  é fruto O trabalho
da participação de representantes dos servidores e dos magistrados e visa atualizar 
rotinas, por meio de normas para mitigar impactos da transição entre os sistemas físico e 
virtual.

Construção de Fluxos e Normatização do Pje

Ao pleno funcionamento do PJe,  cuja 
implantação se pretendia concluir até o fim de 2015, 
foi necessário criar mapas de fluxos de rotinas, com 
modelos de documentos a serem utilizados no novo 
sistema, construídos conforme o rito de cada 
unidade judiciária e abrangendo a competência das 
varas cíveis de  e , com a 1º Grau Turma Recursal
colaboração de grupos de trabalho, formados por 

magistrados, sob a coordenação da Corregedoria.

Enunciados de Execução Penal no Estado de Rondônia

Do Encontro de Juízes da 
Execução Penal, idealizado com 
o intuito de uniformizar os 
procedimentos divergentes no 
âmbito da execução penal, 
surgiram enunciados adotados 
pelos magistrados atuantes na 
Execução Penal em Rondônia.

Central de Registro Eletrônico de Imóveis

Em cumprimento à  e ao  a Lei Federal n. 11.977/2009 Provimento n. 47/2015 do CNJ,
Corregedoria-Geral da Justiça editou o , implantando a Central Provimento n. 021/2015-CG
de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, Indisponibilidade de 
Bens e Penhora on-line. A Central utiliza o sistema informatizado da Associação dos 
Registradores de Imóveis de São Paulo – ARISP e oportuniza a consulta sobre imóveis, por 
parte do usuário do serviço, com a possibilidade de pedido e/ou emissão de certidão on-
line. Magistrados também poderão acessar a ferramenta, e com informação obtida na 
consulta, encaminhar, via formulário eletrônico, a determinação de penhora dos bens 
imóveis detectados. Futuramente, será possível aos usuários acessarem a íntegra das 
matrículas para consultas imediatas. Aos magistrados, o sistema permitirá, além da 
penhora on-line, todas as demais indisponibilidades. 
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Normatizações
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https://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/corregedoria/Diretrizes_Gerais_judiciais/Diretrizes_Judiciais_alterada_em_31-12-2015.pdf
https://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/PJe/legislacao/Portaria/Poraria_n_018-2014PR.pdf
https://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/Sistemas_PJRO/Pje/Legislacao/Portaria_0032014PR.pdf
http://www.tjro.jus.br/noticias/item/4651-juizes-estabelecem-novas-diretrizes-para-a-execucao-penal
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5481-corregedoria-geral-da-justica-implantara-central-de-servicos-eletronicos-dos-registradores-de-imoveis
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm
http://www.colegioregistralrs.org.br:10091/imagens/Provimento 47-2015-CNJ_143471821937.pdf
http://www.tjro.jus.br/inst-provimentos/2015/item/5548-021-2015-cg
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4666-corregedoria-geral-da-justica-rondoniense-revisara-diretrizes-gerais-judiciais-de-1-grau


Criação de Banco de Interinos e Concurso Público para Outorga de Delegações de 
Notas e Registro do Estado de Rondônia

Em agosto de 2014, também foi destaque a criação de um “Banco de Interinos” para 
auxiliar a indicação e a designação dos responsáveis pelas serventias vagas até a 
realização de concurso público. Por conseguinte, o  durante o ano de IV Concurso Público,
2015 foi concluído e promoveu o preenchimento de 24 Serviços Extrajudiciais através dos 
critérios de Admissão e Remoção.

Atualização Constante das Diretrizes Gerais Extrajudiciais

Diante de várias novidades postas em prática no segmento extrajudicial no curso do 
biênio 2014/2015, importante trabalho foi desenvolvido visando a constante atualização 
das Diretrizes Gerais Extrajudiciais. Disponibilizadas on-line na página da Corregedoria, 
contém todas as alterações incorporadas ao seu texto, transformando-se em excelente 
ferramenta de consulta para todos aqueles que operam na seara extrajudicial.

Demais Normatizações

Considerando que o Poder Judiciário passa por um período de reorganização e um dos 
requisitos para eficiência é a clareza das regras e uniformização de rotinas de trabalho, 
muitos foram os atos normativos e instruidores elaborados; além de requisições e 
comunicações, internas e externas. Tendo resultando no seguinte quantitativo:
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https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4698-corregedoria-cumpre-mais-uma-etapa-no-concurso-de-cartorios
https://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/corregedoria/Diretrizes_extrajudiciais/Provimento_018-2015-CG_-_Diretrizes_Gerais_Extrajudiciais_-_Revis%C3%A3o_2014-2015_-_Vers%C3%A3o_DJE.pdf
https://www.tjro.jus.br/menu-corregodria-provimentos


Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania no âmbito deste Poder Judiciário foram 
instituídos a fim de promoverem prévia mediação ou 
conciliação como meios consensuais à solução de 
conflitos, disseminar a cultura entre os cidadãos, 
acrescentando o plus de celeridade e eficiência, 
contribuindo com a pacificação social. Integram o 
conjunto de serviços oferecidos pelos CEJUSCs/RO às 
demandas pré-processuais que envolvem pessoas 
físicas, jurídicas ou instituições conveniadas.

Incentivo ao Protesto de Dívidas Ativas 

Em janeiro de 2014, a CGJ iniciou projeto de 
incentivo ao protesto de dívidas ativas municipais, 
mediante assinatura de ato recomendatório 
conjunto da Presidência e Corregedoria-Geral da 
Justiça do TJRO, Presidência do Tribunal de Contas e 
Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas.

O objetivo do projeto é dinamizar a cobrança da 
dívida ativa, substituindo, em alguns casos, a execução judicial pela extrajudicial, elevando 
o índice de recuperação de créditos, com benefícios ao cidadão pela simplicidade e 
celeridade do procedimento.

A recomendação se lastreia no implemento de lei municipal a regulamentar as 
cobranças extrajudiciais de títulos executivos; estabelecendo valor de alçada às execuções 
fiscais, a exemplo da  Estado de Rondônia, otimizando procedimentos Lei n. 2.913/2012 do
de cobrança da dívida pública no menor tempo possível, utilizando-se o protesto 
extrajudicial como medida prévia ao ajuizamento das execuções judiciais. 

Ao longo do biênio 2014/2015, em correições judiciais e extrajudiciais, houve a 
realização de reuniões com Prefeitos dos Municípios do Estado de Rondônia, incentivando a 
prática e os resultados já começaram a aparecer.

Teia Social da Pacificação

O Projeto visa estimular a participação de empresas locais na Operação Justiça 
Rápida, bem como desenvolver sistema de composição de litígios nas empresas por meios 
alternativos à solução de conflitos. A Corregedoria promoveu palestra no auditório do 
SEBRAE, para empresários e representantes de entidades de classe. 
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https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5175-cejuscs-ro-estao-prontas-para-atender-jurisdicionados
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5175-cejuscs-ro-estao-prontas-para-atender-jurisdicionados
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5175-cejuscs-ro-estao-prontas-para-atender-jurisdicionados
https://www.tjro.jus.br/images/RESOLU%C3%87%C3%83O_N._008.2013-PR_-_Consolidada.pdf
https://www.tjro.jus.br/noticia/faces/jsp/noticiasView.jsp%3Bjsessionid=ac13022130d9178e0c662c11415fa22dcc4e5591a596.e3iRb3eTc310bxiNe0?cdDocumento=19466&tpMateria=2
http://sapl.al.ro.leg.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=6005
http://diariodaamazonia.net/tribunal-de-justica-apresenta-projeto-de-pacificacao/
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Projeto Governança Diferenciada

E m  s et e m b ro  d e  2 0 1 5 ,  fo i 
realizada a apresentação do Programa 
Nacional de Governança Diferenciada 
das Execuções Fiscais. A reunião no 
Palácio do Governo contou com a 
presença da Ministra Fátima Nancy 
Andr ighi ,  do  Pres idente e  Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça, do 
Cor regedor -Gera l  da  Just i ça ,  da 
Procuradoria-Geral do Estado e dos 
Juízes das Varas de Execuções Fiscais da 
Capital.

O projeto proposto pela presidente da Corregedoria Nacional de Justiça prevê a 
implantação do “Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais”, 
com vista à solução de conflitos fiscais, por ação conjunta dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, aos fins de que, em mutirão, possa incentivar a quitação de dívida 
oferecendo descontos.

O projeto constitui boa oportunidade que atende ambas as partes. De um lado, a 
Fazenda Pública recebe seus créditos com maior brevidade; de outro, o contribuinte quita 
débitos com desconto e resgata credibilidade. E há também benefício ao Judiciário que 
reduz significativamente o número de processos de execução fiscal, que hoje, no Estado, 
gira em torno de 36 mil; mas também à sociedade, porque a arrecadação retorna à 
população. Mesmo que o cidadão ainda não seja parte do processo de execução, sabendo 
da existência da dívida, poderá participar e beneficiar-se do desconto. Na capital, o projeto 
está sob a coordenadoria da Juíza Fabíola Inocêncio, Titular da 1ª Vara de Execução Fiscal. 
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https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5281-presidente-do-tjro-vice-e-corregedor-recebem-corregedora-nacional-de-justica
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5281-presidente-do-tjro-vice-e-corregedor-recebem-corregedora-nacional-de-justica
https://www.youtube.com/watch?v=GbaQFiQ5Dg0
https://www.youtube.com/watch?v=GbaQFiQ5Dg0
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4383-regularizacao-fiscal-e-estimulada-pela-justica
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4383-regularizacao-fiscal-e-estimulada-pela-justica
http://www.cnj.jus.br/corregedoriacnj/governanca-diferenciada-das-execucoes-fiscais


Megaoperação Justiça Rápida nas Comarcas do Interior

A Corregedoria-Geral da Justiça, em , 2014
realizou duas  a primeira, em Megaoperações;
junho; e a segunda, em novembro, em todo 
Estado. O objetivo do projeto é democratizar o 
acesso à Justiça, com assistência jurídica 
integral e irrestrita ao hipossuficiente 
financeiro na posição de demandante. Os 
s e r v i ço s  ofe re c i d o s 
incluem reconhecimento 
de paternidade; divórcio 
consensual; justificação 
d e  u n i ã o  e s t á v e l ; 

cobranças de valor não excedente a 40 salários mínimos; visitas para 
filhos e pensão alimentícia. A megaoperação também abrange o 
projeto “Pai Presente” que visa facilitar o reconhecimento da 
paternidade, intensificando a divulgação do projeto, com devida 
orientação quanto aos procedimentos necessários àqueles que 
pretendem ajuizar ação.

Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho 

Em setembro de , a 2015
Operação Justiça Rápida Itinerante 
– OPJR, atendeu aproximadamente 
a 25 localidades, em algumas o 
atendimento foi feito duas vezes. 
O atendimento ao Baixo Madeira 
ganhou feição de resgate da 
cidadania de muitas famílias 
r i b e i r i n h a s  afet a d a s  p e l a s 
enchentes,  e contou com a 
participação da Ministra Fátima 
Nancy Andrighi, Corregedora-Geral 
do Conselho Nacional de Justiça. 

A Corregedora visitou a 
localidade do Baixo Madeira, o 
distrito de São Carlos, onde duas 
vezes por ano passa o barco da 
Justiça para realizar a operação 
Justiça Rápida Itinerante, programa 
pioneiro do Poder Judiciário de 
Rondônia que leva atendimento 
onde a população está. Entusiasta 
da justiça informal, a ministra se 
encantou com o comprometimento 
dos magistrados rondonienses.
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Acesso ao Judiciáro
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https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-02.pdf
http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/justica-rapida-realiza-1116-audiencias-de-conciliacao,71606.shtml
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/3621-programa-pai-presente-ja-facilitou-mais-de-42-mil-casos-de-reconhecimento-espontaneo-de-paternidade
http://www.cnj.jus.br/corregedoriacnj/nosso-aplauso/80472-a-justica-em-todos-os-lugares-em-rondonia
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qp1cLEEBWqk
https://www.youtube.com/watch?v=qp1cLEEBWqk
https://www.youtube.com/watch?v=Cou5eg90NMM
https://www.youtube.com/watch?v=7gjkoKo8I1s
https://www.youtube.com/watch?v=7gjkoKo8I1s
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O atendimento da alcançou do Município OPJR 
de Itapuã do Oeste ao Distrito de Extrema (BR 364 - 
sentido Rio Branco/Acre), passando por Nova Vila 
Samuel (próximo à Usina de Samuel), Nova Aliança e 
Cujubim Grande. Além das audiências também foram 
realizados  "Projeto casamentos dentro do
Casamento Comunitário", como oportunidade para a 
população ribeirinha oficializar uniões. 

Em ofício endereçado ao Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Rondônia, 
desembargador Daniel Ribeiro Lagos, a Ministra Nancy Andrighi, Corregedora Nacional de 
Justiça, destacou o trabalho desenvolvido pelo magistrado no “refinamento dos trabalhos 
judiciários” nas instâncias do Poder Judiciário. Nancy Andrighi traça um paralelo com o 
esforço realizado pela equipe da Corregedoria de Rondônia, trabalho que ela conferiu de 
perto quando esteve no Estado em setembro de 2015.

“É impressionante o diálogo assertivo e 
fácil que os juízes mantêm com a população. 
Eu fiquei impressionada com a facilidade que 
o cidadão aqui pode pedir Justiça. As pessoas 
exteriorizam, em momentos de verdadeira 
emoção, suas experiências e sabem que daqui 
a 60 dias eles poderão contar com o barco da 
Justiça. Muitos juízes, no conforto de seus 
gabinetes, precisam conhecer o que está 
acontecendo nas barrancas dos r ios 
brasileiros”. Min. Nancy Andrighi.

Orientada pela Corregedoria-Geral da Justiça, a Comissão Estadual Judiciária de 
Adoção-CEJA, instituída pela Portaria n. 403/93-PR, investida do poder de fiscalizar, 
autorizar e orientar as adoções internacionais em Rondônia, bem como orientar, quando 
necessário, o procedimento concernente às adoções nacionais, trabalhou durante todo o 
biênio 2014/2015 no desenvolvimento de ações para estimular e disseminar projetos de 
proteção, desenvolvimento e formação de crianças e adolescentes, estrutura e atribuições 
definidas na Portaria n. 01/2013-CEJA/RO, DJE. n. 161/2013, de 30/08/2013, p. 5.

Projeto Minha Historia Minha Vida

O projeto Minha História Minha Vida, implementado pela Corregedoria-Geral de 
Justiça, tem por objetivo definir e estabelecer plano de ação para a digitalização e guarda de 
processos relacionados à Infância, proporcionando informações que venham a permitir 
confrontação de dados para o aprimoramento do processo. 

Comissão Estadual Judiciária De Adoção–CEJA
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Projeto “Pelo Direito de 
Viver em Família”

Em 2015, a Comissão 
Estadual de Adoção (CEJA) e o 
2 º  Ju i zado  da  Infânc ia  e 
Juventude de Porto Velho 
promoveram campanha alusiva 
ao Dia Nacional da Adoção (25 
de maio), com o tema Adoção 
Legal. O objetivo foi alertar 
g ráv i d a s  q u e  p ret e n d e m 
entregar à adoção o futuro filho 
e as famílias interessadas em 
adotar sobre as vantagens de 
optar pelo meio legal, com 
acompanhamento do Juizado da Infância e do Ministério Público, além da formação e 
avaliação psicossocial, como determina a lei. Com a distribuição de cartazes com mensagem 
de estímulo à adoção, segundo os critérios da lei, em órgãos públicos, hospitais, escolas e 
empresas, o evento culminou com a “1ª Caminhada pelo Direito de Viver em Família”.

Campanha Anual de Adoção “Deixe-Se Adotar”

A CEJA deu continuidade ao movimento 
permanente pelo acolhimento de crianças em novos 
lares, planejando para 2014 campanha voltada à 
adoção tardia, buscando desmitificar o tabu em 
relação à criança em faixa etária avançada, que, de 
um modo geral, não corresponde à expectativa dos 
pretendentes sobre o “filho ideal”. A campanha foi 
lançada oficialmente no auditório do TJRO, no dia 
23.5.2014, marcando o mês de mobilização pela 
adoção e enfocando a adoção tardia.

Com identidade visual própria, pautada nos preceitos inclusivos e na realidade de 
famílias que adotaram essa ideia, a campanha foi composta de ; vídeo institucional VT 
institucional para exibição em intervalos 
comerciais nas emissoras de TV e spot com texto 
semelhante para as emissoras de rádio; além de 
folders, adesivos, bottons, outdoors, totem para 
stand de mobilização montado em shopping, 
cartazes A3, camiseta e banner. E instituições 
parceiras da campanha, como a Associação dos 
Magistrados do Estado de Rondônia - AMERON, 
Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia - 
CAARO, ainda patrocinaram outdoors pela cidade.
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https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4790-caminhada-em-prol-da-adocao-sera-neste-domingo-no-espaco-alternativo
https://www.youtube.com/watch?v=luRVzAHE-nM
https://www.youtube.com/watch?v=hxBOdl-KoNI
https://www.youtube.com/watch?v=hxBOdl-KoNI
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Os casais que participaram dos vídeos e das fotos têm 
histórias reais de vitória sobre o preconceito, com adoção de 
crianças em faixa etária superior a três anos. O slogan da 
campanha “Deixe-se adotar” propaga a concepção de que o 
adotante, na verdade, é adotado também pela criança, que o 
“escolhe” por amor à nova família. 

Também houve divulgação no Porto Velho 
Shopping, promovendo-se informação à população 
sobre processos de adoção; perfil de crianças e 
adolescentes em acolhimento institucional e 
condição de vida nos abrigos. O evento que contou 
com a parceria da Escola de Inglês Yázigi. 

Projeto Apadrinhando Uma História

Em reunião Ordinária realizada em abril de 
2014 foi apresentada minuta do projeto de 
apadrinhamento afetivo pela equipe técnica da CEJA. 
O apadrinhamento de crianças e adolescentes é 
atividade de assistência social, de conformidade com 
as Orientações Técnicas para os Serviços de 
Acolhimento de Crianças e Adolescentes, e constitui 
foco do Projeto Apadrinhando uma História, 
idealizado por atuação conjunta do 2º Juizado de 
Infância e Juventude, Serviço de Acolhimento Institucional – SAIN da Secretaria de 
Assistência Social do Município de Porto Velho, Centro de Apoio Operacional da Infância e 
Juventude do Ministério Público e Comissão Estadual Judiciária de Adoção.

O pré-lançamento do projeto ocorreu durante o  evento “Brincando no Parque”,
realizado no dia 18.4.2014, no parque circuito (Parque das Seringueiras), para proporcionar 
a crianças e adolescentes um  junto à comunidade, em homenagem ao Dia das dia de lazer
Crianças. 
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https://www.tjro.jus.br/noticias/item/3321-corregedoria-da-justica-avalia-como-positiva-a-campanha-de-adocao
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/3321-corregedoria-da-justica-avalia-como-positiva-a-campanha-de-adocao
https://www.tjro.jus.br/apadrinhando-uma-historia
https://www.tjro.jus.br/apadrinhando-uma-historia
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/3943-criancas-tem-dia-de-festa-no-pre-lancamento-do-projeto-apadrinhando-uma-historia
https://www.youtube.com/watch?v=6aYDVAda5qo


O projeto final, denominado de “Apadrinhando 
uma História”, instituído pela Corregedoria Geral, 
Provimento n. 014/2014, foi lançado oficialmente 
em 28.10.2014 no auditório do Tribunal de Justiça e 
implantado pelo 2º JIJ/PVH, Portaria 004/2014. 

Em síntese, o projeto visa estimular o 
apadrinhamento de crianças e adolescentes em 

situação de acolhimento institucional, advindos de famílias cujos vínculos encontram-se 
total ou parcialmente rompidos; em faixa etária avançada; com doenças crônicas ou 
necessidades especiais, características que reduzem as possibilidades de inserção em lar 
substituto. Oferece possibilidades de apadrinhamento AFETIVO, com visitas regulares à 
criança ou adolescente, podendo passar finais de semana, feriados ou férias escolares na 
companhia do padrinho; PROVEDOR: em que o padrinho dá suporte material ou financeiro à 
criança e ao adolescente (material escolar, calçados, brinquedos), financiando cursos 
profissionalizantes, reforço escolar, prática esportiva dentre outros; e PRESTADOR DE 
SERVIÇOS: serviço que pode ser prestado por profissional liberal, empresas especializadas 
para atender necessidades de crianças e adolescentes, conforme a especialidade de 
trabalho. 

Em agosto de 2015, o projeto foi e lançado na Comarca de , expandido Pimenta Bueno
sob a organização do Núcleo Psicossocial do Poder Judiciário Estadual, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e do Ministério Público. Foi produzido material publicitário 
aos fins de divulgação, com a confecção de cartilhas, blocos de anotações, pastas e 
cartazes A3. 

Ao completar o primeiro ano, os parceiros do 
“Apadrinhando Uma História” realizaram evento no 
auditório do Ministério Público de Rondônia, reunindo 
autoridades dos órgãos envolvidos, servidores ligados 
diretamente à gestão do projeto; padrinhos e 
apadrinhados para relatar e avaliar experiências. Como 
resposta foi relatado os ganhos dos afilhados, mas, 
sobretudo, dos próprios padrinhos, agraciados com o 
carinho e o afeto de seus protegidos.
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“O Poder Público não pode
continuar apenas traçando

diretrizes e impondo obrigações”. 
“É necessário estabelecer laços,

vínculos; o restante é uma
consequência”. 

Des. Daniel Ribeiro Lagos.
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https://www.tjro.jus.br/submenu-provimentos/menu-provimentos-2014/item/4033-14-2014-cg
https://www.youtube.com/watch?v=eD2Bi2MEtbQ
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5235-projeto-apadrinhando-uma-historia-e-lancado-na-comarca-de-pimenta-bueno
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Integração de Depósitos Bancários

Em relação aos depósitos judiciais vinculados a processos, promoveu-se a correção 
de duas distorções, decorrentes do trâmite processual ocasionando falta de controle da 
arrecadação gerada. Decidiu-se criar sistema de integração de depósitos (SISDEJUD) 
interligado ao controle processual, permitindo às unidades judiciárias estabelecer relação 
entre o processo e cada depósito. Aludido sistema constitui mecanismo a facilitar a 
expedição de alvará de levantamento de quantias depositadas e evitará o arquivamento de 
processos com depósitos pendentes. Transferidos os depósitos existentes no Banco do 
Brasil à Caixa Econômica Federal, passarão a ser controlados pelo sistema SISDEJUD. O 
sistema está implantado em todas as unidades judiciárias do Estado e o próximo passo será 
disponibilizar o alvará eletrônico e um sistema de depósitos e levantamentos às varas 
criminais (fiança, valores apreendidos e outros).

SIGEXTRA – Sistema de Informações Gerais do Extrajudicial

O Tribunal de Justiça de Rondônia já colhe os frutos da implantação nos cartórios do 
Estado do SIGEXTRA, programa de informatização do monitoramento das receitas e 
despesas dos serviços extrajudiciais, cujo objetivo é reduzir o risco de sonegação tributária 
por parte das serventias, e impor o cumprimento da tabela de preços dos serviços notariais 
e registrais estabelecida pela Lei Estadual n. 2.936/2012. 

Além de implantar a emissão de guia de pagamento dos valores devidos ao FUJU 
exclusivamente pela internet, o SIGEXTRA também inova ao garantir o cálculo automático 
dos valores em cada taxa, tornando obrigatório o pagamento na rede bancária.

Para o TJRO, o sistema também facilita a fiscalização da atividade cartorial, pois 
permite o acompanhamento diário da arrecadação dos cartórios em emolumentos, selos e 
FUJU. Além disso, detalham valores, separando da arrecadação o quanto devido ao cartório 
e ao FUJU, facilitando, inclusive, o repasse da verba no primeiro dia útil seguinte à prática do 
ato.

Segunda maior fonte de receita do 
Tribunal de Justiça, o recolhimento de 20% dos 
emolumentos extrajudiciais para o FUJU é 
fiscalizado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 
com apoio da Coordenadoria de Receitas do 
FUJU. 

Dentre as diversas funcionalidades do 
SIGEXTRA, destaca-se o “SELO DIGITAL DE 
FISCALIZAÇÃO”, código de garantia de 
autenticidade que deve constar em todos os 
atos expedidos pelos Cartórios Extrajudiciais, 
e que possibilita consulta no site do TJRO aos 

fins de confirmação. Foi implantado na gestão 2012/2013 pelo então Corregedor-Geral 
Miguel Mônico Neto (Provimento n. 002/2013-CG). Os Serviços Extrajudiciais compram os  
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https://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/corregedoria/Cartilhas_e_Manuais/cartilha-depositos-judiciais-ultima-edicao.pdf
http://siga.tjro.jus.br/selo/restrito/principal.jsf
http://sapl.al.ro.leg.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=6024
https://www.tjro.jus.br/selo/externa/consultaSelo.jsf
https://www.tjro.jus.br/selo/externa/consultaSelo.jsf


selos de fiscalização através do SIGEXTRA - Sistema de Informações Extrajudiciais no site 
do Tribunal de Justiça.

Com a ferramenta, a CGJ, na gestão 2014/2015, aprimorou os recursos de 
certificação dos atos dos Notários e Registradores do Serviço Extrajudicial do Estado de 
Rondônia; propiciou ao cidadão maior comodidade, transparência, rapidez e segurança nas 
operações feitas nas Serventias Extrajudiciais de Rondônia; e garantiu maior efetividade 
no desempenho da fiscalização das atividades dos Cartórios Extrajudiciais.

Garantia de Renda Mínima aos Serviços Extrajudiciais

Hoje se pode afirmar que não existem mais Serviços Extrajudiciais deficitários no 
âmbito do Estado de Rondônia, pois a renda mínima dos Serviços de RCPN está garantida 
através do reembolso das gratuidades, permitindo o fomento à cidadania através do 
Registro Civil. No âmbito do Estado de Rondônia, o Selo de Fiscalização é regulado pela Lei 
nº  e  que disciplina a gratuidade do registro de 918/2000 Resolução n. 005/2011-PR
nascimento, assentos de óbitos e das primeiras certidões, bem como das subsequentes 
relativas a esses atos, garantidos aos reconhecidamente pobres. Com sistema próprio para 
efetuar o reembolso dos atos gratuitos praticados pelos Serviços de RCPN, o saldo 
remanescente é acrescido ao FUJU, nos termos da  (Art. 3º, Lei Estadual n. 1963/2008
inciso VI).

Revisão Normativa da Cobrança do ISSQN dos Interinos 

A CGJ, em 23/10/2014, editou a Portaria 564/2014-CG, revogando a cobrança de 
ISSQN sobre serviços notariais de serventias extrajudiciais vagas, até então recolhido por 
força do Provimento 034/2013-CG e Orientação 006/2013-CNJ, por considerar que o 
recolhimento viola a imunidade recíproca de tributos constante do art. 150, inciso VI, letra 
“a” da Constituição Federal, por ausência de fato gerador do tributo, em vista da condição 
de provisoriedade dos interinos, prepostos do Estado e não delegatários. 

Teto Remuneratório

A fixação pelo Conselho Nacional de Justiça do teto remuneratório para os 
Responsáveis pelo Expediente de Serviços Extrajudiciais Vagos exigiu da Corregedoria um 
aumento da fiscalização da Prestação de Contas mensalmente encaminhada à CGJ. Passou-
se a controlar também os valores que antes não eram declarados, em relação à receita 
líquida dos Serviços vagos a ser recolhida para o FUJU. 

Importante esclarecer que em 2015 a arrecadação foi menor porque, com o 
encerramento do concurso e consequente provimento das serventias vagas, o encargo 
decorrente das obrigações trabalhistas dos prestadores de serviços ficou sob a 
responsabilidade do Estado, que estornou parte da receita às serventias para cobrir a 
despesa. Além disso, um grupo de 8 interinos moveram ações individuais na Justiça Federal 
e os excedentes remuneratórios respectivos estão sendo questionados na justiça. Em tais 
processos, a Justiça Federal determinou saque de valores nas contas do FUJU a fim de quitar 
as rescisões trabalhistas dos funcionários das serventias vagas.
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http://sapl.al.ro.leg.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1441
http://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/institucional/legislacao_e_normas/resolucoes/2011/RESOLU%C3%87%C3%83O N%C2%BA 005.2011 -PR.pdf
http://sapl.al.ro.leg.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=4270
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As  apresentam comportamentos distintos no biênio receitas judiciais e extrajudiciais
2014 e 2015. Enquanto as judiciais mantiveram tendência de crescimento, as 
extrajudiciais apresentaram variação – crescimento, em 2014; e queda na arrecadação no 
segundo semestre de 2015.

A título de exemplo citemos que, em janeiro de 2014, os grupos das receitas judiciais 
e extrajudiciais participavam com 44% e 47% respectivamente, apenas 9% das receitas do 
FUJU eram de origem administrativa. Já em janeiro de 2015 o cenário é muito diferente, as 
receitas administrativas responderam por 38% da arrecadação do FUJU, enquanto as 
receitas judiciais e extrajudiciais reduziram sua participação para 29% e 33%. 

O resultado se deve ao fato de que em janeiro de 2014 não houve repasses oriundos 
do contrato de prestação de serviços 003/2014, firmado em fevereiro de 2014, sobre o 
saldo de depósitos judiciais e saldos das contas correntes do FUJU e TJRO, repassados em 
março de 2014. 

Concluímos, portanto, que somados aos rendimentos das aplicações dos saldos 
financeiros, elevou-se a participação das receitas administrativas. A privatização em 2015 
de várias serventias ocupadas interinamente obstou o repasse de valores que 
extrapolavam o teto remuneratório, reduzindo o total das receitas extrajudiciais. 

Os processos de correição/fiscalização e inspeção, visita e monitoramento virtual 
também influenciaram na variação da receita. Se, por um lado, promoveram a recuperação 
de créditos extrajudiciais, em 2014, na ordem de 8,32%; de outro, em 2015, esse 
percentual caiu para 1,24% do total da receita. A queda vertiginosa, no período, sobrevém 
como consequência da fiscalização, a inibir práticas em desacordo com as normas vigentes.
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Evolução das Receitas Judiciais e Extrajudiciais

Fonte: COREF/FUJU

JANEIRO 2014

Judiciais
1.748.287,26;

44%
Extrajudiciais
1.838.120,04;

47%

Administrativas
366.513,79;

9%

JANEIRO 2015

Judiciais
1.609.789,52;

29%

Extrajudiciais
1.823.788,56;

33%

Administrativas
2.153.010,05;

38%

https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-04.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-04.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-05.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-05.pdf
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Sistema de Inspeções e Correições Judiciais

Para bem cumprir sua função institucional, a Corregedoria-Geral da Justiça, no biênio 
2014/2015, voltou suas ações à gestão de pessoas, com o fortalecimento das lideranças, 
tanto quanto à gestão de processos e rotinas, identificando gargalos e eliminando 
retrabalhos que obstruem o fluxo processual.

Em contexto de restrições financeiras a tolher implementos de ampliação da 
estrutura física e humana na mesma proporção da crescente demanda pela peculiar 
condição do Estado em desenvolvimento, com expansão populacional, criou-se cenário de 
oportunidades, com soluções viáveis para aperfeiçoar o fluxo de atividades sem impor aos 
magistrados e servidores trabalho excessivo, nem onerar a Administração.

Com esse olhar sobre as unidades jurisdicionais, foi possível diagnosticar 
irregularidades e deficiências; desmitificar a frequente confusão entre falhas operacionais 
com contingente insuficiente de mão de obra, e sugerir estratégias para otimizar o fluxo de 
atividades modificando, inclusive, a forma de realizar tarefas rotineiras, dentro do 
propósito de bem orientar durante as Inspeções e evitar a intervenção mais enérgica em 
Correições.

Desenhado o  d iagnóst ico  das unidades 
jurisdicionais, identificou-se gestão judiciária paradoxal. 
A produtividade estável se contrapõe à crescente 
demanda. O pleito comum de expansão de varas e 
reforço de implemento humano se choca com a limitação 
orçamentária, dentro de um cenário de crise econômica e 
política do País, enfraquecendo qualquer perspectiva de 
solução.

Revendo-se o modelo de gestão, apurou-se o 
desnível de produção entre unidades assemelhadas, 
desafiando a utilização de ferramentas de T.I., com vista 

a melhor identificar dificuldades, e, sobremodo, introduzir boas práticas, possibilitando a 
indicação concreta de resolução, partilhando saídas mais eficientes, como o sistema de 
liderança proativa, na atividade cartorária, tanto quanto na jurisdicional, nas audiências.

Apuração Geral de Inspeções e Correições Judiciais

O Judiciário de Rondônia conta hoje com 103 unidades no 1º grau e uma Turma 
Recursal unificada. Em contexto de parcos recursos, a CGJ promoveu deslocamentos por via 
terrestre, com equipe correcional mínima, invariavelmente com a presença do 
Desembargador Corregedor, concretizando já no primeiro ano de gestão 65,04% das 
inspeções e 40,59% das correições virtuais. No ano seguinte, atingiu 100% das unidades, 
superando a meta de nivelamento n. 3 do Conselho Nacional de Justiça que estabelece o 
percentual mínimo de 34%.

A estratégia consistiu em elaborar previamente, a partir de dados colhidos nos 
sistemas de automação processual, relatório de análise à distância, detectando pontos 
críticos a gerar mapeamento - base à inspeção presencial.

https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-06.pdf
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Instituída no biênio 2012/2013, pelo Provimento n.0007/2013-CG, a correição on-line 
constitui possibilidade de análise não presencial das condições da unidade judiciária, 
representando relevante ferramenta tecnológica adotada a bem da eficiência e economia 
dos gastos públicos.

O sistema informatizado permitiu construir a proposta, com significativas mudanças, 
acrescentando à tradicional análise presencial também a etapa virtual, realizada três meses 
após a inspeção física, aos fins de verificação de cumprimento de determinações, tanto 
quanto de avaliação de resultados. A inovação além de favorecer o implemento máximo da 
correição virtual, 100%, também importou expressiva redução de gastos com 
deslocamentos.

Durante os trabalhos correcionais foram vistoriados cerca de 14.000 processos nas 
unidades judiciárias da capital e do interior, selecionados por amostragem sob os seguintes 
critérios:

A - processos paralisados na serventia, por mais de 60 dias aos do procedimento 
comum; e 30 dias aos tramitados perante os Juizados Especiais; B - processos conclusos há 
mais de 60 dias; C - processos da meta ENASP; e D – os das metas nacionais 2, 4 e 6.

A presença do Corregedor nas inspeções contribuiu para estreitar laços, mais 
aproximando as unidades à Administração do Tribunal, pois conhecendo peculiaridades pôde 
esclarecer dúvidas administrativas e judiciais, além de sugerir soluções.

Já ponderando o prejuízo na análise de produtividade, em vista na implantação do novo 
sistema de automação de processos, PJe, por não dispor de ferramenta de geração de 
relatório estatístico, além do tempo à adaptação à nova tecnologia, com reflexo direto na 
produtividade, foi possível extrair resultados favoráveis, por sensível melhora no 
desempenho geral das unidades, a exemplo da desobstrução do fluxo de feitos em trâmite 
no cartório.

Nesse cenário se destacaram no ano de 2014, entre outras, as varas Cíveis; de Família 
e Sucessões; de Execuções Fiscais e Fazenda Pública da Capital. Essa desobstrução teve 
reflexo direto no acervo das unidades, que reduziu consideravelmente.

Estabelecer paralelo entre as chamadas unidades comparáveis, aos fins de 
produtividade, emerge como prática salutar, a fomentar a adoção de soluções, pela 
divulgação de boas práticas cartorárias.

Como reflexo positivo da desobstrução cartorária sobreveio ascendência do Tribunal 
de Justiça de Rondônia no ranking Nacional do IPC - Jus - Índice de Produtividade Comparada 
da Justiça, passando do 6º para o 2º lugar, ao avançar 10% no índice de 2013, acima da média 
dos Tribunais de Pequeno Porte - categoria em que é enquadrado, com taxa de 92,9%.

O resultado se deve à dedicação e esforço conjunto de magistrados e servidores que 
pelo espírito de corpus, superaram dificuldades, venceram resistências ao abraçar novas 
perspectivas de modernização de rotinas, adotando estratégias de valorização da gestão de 
pessoas e processos.

Regime de Exceção

A eficácia do método de avaliação inaugurado nas inspeções contribuiu ao diagnóstico 
de grave problema em unidade de 3ª entrância. Conquanto os esforços aos fins de sanar as 
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causas do problema (taxa de congestionamento na fase de conhecimento na ordem de 
79,4% e 74,8%, e, na fase de execução, na ordem de 87,3% e 90,5%, em 2014, revelando 
gestão deficiente, causando descontentamento de jurisdicionados e de advogados, 
inclusive) em maio de 2015, a Corregedoria promoveu intervenção em regime de exceção, 
previsto no RI-TJ/RO e COGE, e referendado pelo Conselho da Magistratura; elaborou plano de 
trabalho, designando juízes e servidores para atuarem na escrivania. O processo, dividido em 
etapas, incluiu reavaliação, tendo sido concluído com sucesso em setembro de 2015, após 
visita da CGJ.

O Sistema de Correição Extrajudicial, desenvolvido por servidor da Corregedoria em 
2015, funciona com base em questões previamente cadastradas no sistema. 

O Sistema auxilia na elaboração das , tornando as correições mais simplificadas, atas
além de padronizar o controle da Corregedoria, por reunir o cadastro de todas as informações 
em banco de dados unificado. Também viabiliza e reduz o tempo de trabalho dos servidores 
in loco, possibilitando a apuração simultânea de irregularidades e em única plataforma 
integrada.

Apuração Geral de Inspeções e Correições Extrajudiciais

Foram 165 dias acumulados de fiscalização in loco.  E, apesar de contar com estrutura 
enxuta - pois a equipe de correição em campo é composta por um Juiz Auxiliar e 5 
funcionários (incluído o motorista), atuando na fiscalização de serviços extrajudiciais de todo 
o Estado -, a Corregedoria procedeu a inspeções em 117 Serventias Extrajudiciais (109 após 
a conclusão do concurso público), das quais 110 foram correicionadas, perfazendo um total 
de 117% dos serviços fiscalizados.

Semana Nacional de Conciliação

A CGJ realizou o Mutirão Concentrado de 
Conciliação, em novembro de , por meio da Central 2014
de Conciliação de Porto Velho – CEJUSC. Em todo o 
Estado, apurou-se o atendimento a cerca de 2.386 
pessoas, com a realização de 37 audiências de 
conciliação pré-processuais; 216 audiências de 
conciliação em fase de execução; 860 audiências de 
conciliação em fase de conhecimento; 118 audiências 
criminais.

Já em novembro de ,  o 2015 estimou-se
atendimento a 2.313 pessoas, em 60 audiências de 
conciliação pré-processuais; 915 audiências de 
conciliação em fase de conhecimento, 124 audiências 
em fase de execução; e 165 audiências criminais.
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Sistema de Inspeções e Correições Extrajudiciais

Acompanhamento de Projetos Estaduais e Nacionais

https://www.tjro.jus.br/extrajudicial-2014-2015
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5333-correicoes-extrajudiciais-atingem-100-das-serventias
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-07.pdf
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4098-judiciario-de-rondonia-mobilizado-pela-semana-nacional-de-conciliacao
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-08.pdf
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5399-tjro-convida-partes-para-a-semana-nacional-da-conciliacao
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Mutirão Nacional de Instrução e Julgamento nos Juizados Especiais

Em comemoração aos 20 anos da Lei n. 
9.099/1995 que criou os Juizados Especiais, a CGJ do 
Estado de Rondônia, por orientação da Corregedoria 
Nacional de Justiça, designou a realização do Mutirão. 
Ao longo de todo mês de setembro/2015, as unidades 
do PJRO estiveram concentradas em ampliar o 
atendimento aos cidadãos e em reduzir o acervo de 
processos e recursos. 

Mutirão de Conciliação Temático

Com a finalidade de voltar a gestão à redução de 
estoque de processos, satisfazendo a expectativa das 
partes quanto à celeridade da prestação jurisdicional, a 
Corregedoria-Geral realizou mutirões temáticos de 
conciliação.

O 1º Mutirão de Conciliação do Seguro DPVAT nos 
Juízos das Varas Cíveis da Capital contou com o empenho 

de Juízes e servidores, cuja colaboração foi fundamental ao sucesso do evento, em especial 
pela seleção de processos relacionados ao tema e passíveis de acordo para elaborar a pauta. 

A Corregedoria disponibilizou médicos especialistas que atuaram como peritos em 
local reservado aos exames. O percentual de 45,83% de acordos alcançados no 1º Mutirão 
DPVAT do Fórum Cível foi considerado satisfatório para justificar o evento, levando-se em 
conta os processos em que o autor não fez acordo, não compareceu ou desistiu. Em 43,45% 
foram proferidas decisões/despachos e em 10,71% dos processos, foram proferidas 
sentenças pelos juízes. 

2º Mutirão de Conciliação do Seguro DPVAT - A Corregedoria Geral da Justiça designou a 
realização de mutirão dos 462 processos relativos à cobrança do seguro obrigatório DPVAT 
em trâmite nas Varas Cíveis da Comarca de Ji-Paraná. No mutirão, foram designadas 483 
audiências, sendo realizadas 422, culminando em 92 acordos, 200 julgamentos com mérito, 
01 julgamento sem mérito, dentre outros atos praticados. 

Semana Nacional da Campanha “Justiça Pela Paz em Casa”

No ano de , o TJRO participou das três 2015
edições da Campanha Nacional Justiça Pela Paz em Casa 
proposta pela Ministra do STF, Carmem Lúcia.  A primeira 
realizada entre os dias 09 a 13/03, a segunda de 03 a 
07/08 e a terceira ocorreu no período de 30/11 a 04/12. 
As varas criminais, juizados especializados e Tribunais 
do Júri estabeleceram como prioridade o julgamento de 
casos de violência doméstica contra a mulher, 
especialmente aqueles que envolvem homicídio. Além 

de promover as citadas audiências concentradas,  de conscientização da outras iniciativas
sociedade para uma cultura de paz nos lares também foram realizadas, como palestras, 
exposições, distribuição de material informativo, montagem de stand no shopping; que 
ocorreram sob a coordenação estadual do Juiz Álvaro Kalix Ferro, nomeado pela CGJ. 
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https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-09.pdf
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/2889-mutirao-de-conciliacao-da-celeridade-a-solucao-de-processos-de-seguro-dpvat
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-10.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-10.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-11.pdf
http://www.rondonoticias.com.br/noticia/geral/8556/judiciario-rondoniense-se-mobiliza-na-campanha-justica-pela-paz-em-casa
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-12.pdf
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4935-2-semana-da-campanha-justica-pela-paz-em-casa-sera-em-agosto
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5482-judiciario-realiza-3-semana-da-campanha-justica-pela-paz-em-casa
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Regularidade das Audiências de Custódia

Dada a criação do Núcleo de Custódia na Capital, 
houve a designação de magistrado para fazer as 
audiências de custódia, em período de segunda a 
sexta-feira. O Resultado atual é que Rondônia é a 
unidade da Federação com a menor taxa de presos 

provisórios do país, com apenas 16% dos detentos à espera de julgamento, bem abaixo do 
índice nacional, que é de 40%.

Mutirão Carcerário – Presos Provisórios

Em esforço da Justiça para rever a situação de 
p re s o s  p rov i s ó r i o s ,  re a l i z a d o  e m  j u n h o  e 
setembro/2015, o mutirão atingiu 42 unidades entre 
varas criminais, tribunais de júris e varas de delitos de 
tóxico de todas as comarcas. No  foram 1º Mutirão
atendidos 1.568 presos provisórios, sendo que 1.278 
passaram pela revisão de suas prisões, 1.126 tiveram a 
segregação mantida pelo Poder Judiciário, 64 presos 
tiveram prisão provisória substituída por medidas 
alternativas de prisão e 88 foram postos em liberdade. 

No  foram atendidos 1.639 presos provisórios, tendo sua situação revista em 2º mutirão
montante de 1.263, teve sua segregação mantida 1.137, enquanto outros 48 receberam 
medida alternativa como substituição de prisão e 79 alvarás de soltura.

Mutirão em Execução Penal - RESSOAR

O Projeto Ressoar - Resgate Social dos 
Apenados em Rondônia, com o novo 
formato, atendeu no biênio cerca de 8.794 
apenados que se encontram no sistema 
penitenciário da capital ,  real izando 
procedimentos de elaboração de novos 
cálculos de pena, progressão e regressão de 
re g i m e s ,  l i v ra m e nto s  co n d i c i o n a l , 
autorização para estudo e trabalhos externos, saída temporária pelo prazo de sete dias, 
entre outros. 

Como na 11ª etapa do projeto, ocorrida em  não foram constatados benefícios 2014,
em atraso pendentes de concessão e apenas 13 benefícios na ordem do dia dos trabalhos 
da vara, para o ano seguinte, chegou-se a cogitar a interrupção do programa.  

O Corregedor ponderou os prós e os contras e decidiu que é razoável insistir no 
Projeto, criando estratégias para mitigar as dificuldades dele recorrentes, e, se for o caso, 
encaminhar planejamento com vista a paulatinamente substituí-lo por política mais 
eficiente, haja vista que como política social que é, projeta preocupação social deste Poder, 
que contribui para com o processo de pacificação do ambiente prisional, porque o 
atendimento também se reveste de cuidado e preocupação com cada situação concreta 
posta sob revisão, o que, a priori, já justifica a realização do projeto. Razão pela qual em 
2015 ocorreu, com satisfação, a 12ª etapa do projeto.

https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5303-rondonia-recebe-projeto-audiencia-de-custodia-nesta-segunda-feira
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/5365-corregedoria-consolida-dados-do-mutirao-carcerario
https://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/corregedoria/Cartilhas_e_Manuais/MANUAL_-_PRESO_PROVIS%C3%93RIO_2015_-_Provimento_N._0008-2015-CG-14-05.pdf
https://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/corregedoria/Cartilhas_e_Manuais/MANUAL_-_PRESO_PROVIS%C3%93RIO_2015_-_Provimento_N._0008-2015-CG-14-05.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-13.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-14.pdf
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4122-vep-divulga-balanco-da-operacao-ressoar-em-porto-velho
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/3870-projeto-ressoar-atende-mais-de-2-600-processos
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/3870-projeto-ressoar-atende-mais-de-2-600-processos
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-15.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-16.pdf
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Projeto Justiça Plena

O  monitora e dá Programa Justiça Plena
transparência ao andamento de processos de grande 
repercussão social. Lançado pela Corregedoria 
Nacional de Justiça em novembro de 2010, a 
iniciativa apoia a gestão dessas causas, relacionadas 
a questões criminais, ações populares; ações civis 
públicas declaratórias de ato de improbidade 
administrativa, além das relativas à defesa do direito 
do consumidor e do meio ambiente.

Em referido programa, é atribuição de a CGJ manter alimentado o Sistema de 
Acompanhamento de Processos de Relevância Social (SAPRS) com dados dos autos 
0028955-68.2004.8.22.0501, acusados que apura a responsabilidade dos  pelos fatos 
ocorridos durante o motim de abril 2004, no Presídio Urso Branco.  Tais dados são 
acompanhados por diversos órgãos, incluindo a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), o 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e 
demais representantes cadastrados.

Fiscalização das Unidades Prisionais

Esta Corregedoria determinou como requisito 
obrigatório a visita mensal às unidades prisionais do 
Estado, inclusive centros de internação de 
adolescentes em conflitos com a lei, e envio dos 
relatórios de acompanhamento, com o fito de 
possibilitar que juntamente com o GMF-RO sejam 
concitados o  Estadual para Poder Executivo
estabelecimento de políticas públicas apropriadas ao 
sistema prisional.

Semana Nacional do Júri (Meta Enasp) 

A Justiça de Rondônia levou a júri popular, em 
2015, 64 processos durante a Semana Nacional do 
Júri (processos contra acusados de crimes dolosos 
contra a vida), números repassados ao Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ. Mas informemos que a 
maioria dos processos com julgamentos realizados, 
53 deles, não pertencem à meta Enasp. Isso porque a 
Justiça estadual é ágil e quase não há processos 
antigos pendentes de julgamentos. Assim, nessa 
edição, foram apenas 11 dentro da meta. Portanto, 
dos 76 julgamentos agendados, 12 não foram 
realizados, destes resultaram 42 condenações, 14 

absolvições e 8 desclassificações (6 por condenações e 2 por absolvição). 

Em relação à Semana do Júri realizada em  na qual foram realizados 70 2014,
julgamentos, o evento de 2015 no Estado teve menos processos. “Isso significa que a Justiça 
de Rondônia tem cumprido com seu papel na agilização do fluxo, sobretudo na área criminal”, 
justificou o desembargador Daniel Ribeiro Lagos, Corregedor-Geral da Justiça.

Relatório Bienal  |  2014-2015

Pag. 34

AT
U

A
ÇÃ

O
 IN

ST
IT

U
CI

O
N

A
L

08

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-plena
https://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/appgProcesso.jsp
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4676-um-dos-acusados-da-chacina-de-2004-no-presidio-urso-branco-sera-julgado-nesta-quinta
http://www.jornalorondoniense.com.br/textos.asp?cd=64309
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4730-corregedoria-divulga-balanco-da-semana-nacional-do-juri-em-rondonia-2015
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-17.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-18.pdf
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O que ocorre é que, como busca da melhoria do quadro do Tribunal de Justiça do Estado foi 
realizada fiscalização física em cada processo da  ENASP, concitando os magistrados a meta
efetivarem buscas nos sistemas disponíveis na tentativa de localização dos acusados; e 
ainda, além da semana nacional do júri, também instituiu a semana estadual do júri para 
julgamento dos processos da meta ENASP. 

Por consequência, no ano de 2015, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia alcançou o 
percentual de 40,5% de cumprimento da meta, passando da 16ª (32,3%) para a 7ª posição 
no ranking nacional. 
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A iniciativa é de mobilização nacional contra a 
violência e a impunidade. Criada pelo comitê gestor da 
Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública 
(Enasp), integrado pelo CNJ, o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) e o Ministério da Justiça (MJ), a 
Meta Enasp, prevista na Recomendação CNJ n. 47, visa 
cumprimento das Metas de Persecução Penal e de 
Efetividade da Execução da Estratégia Nacional de 
Justiça e Segurança Pública para o Poder Judiciário 
relativamente aos crimes contra a vida. 

Referida Meta dispõe que os tribunais 
realizem, pelo menos, uma sessão do Júri por 
dia durante a semana e levem a julgamento, 
especialmente réus de processos antigos, 
referentes a crimes praticados há pelo menos 
cinco anos.

Em observância da Meta, no ano de 
2014,  comarcas do Estado receberam o cinco
Selo Bronze ENASP, ou seja, cumpriram a meta 
estabelecida de quantitativo de julgamentos 
durante a semana nacional do Júri. 

As unidades judiciárias contempladas com o Selo Bronze são a Vara Única de Santa 
Luzia D´Oeste, 1ª Criminal de Ouro Preto do Oeste, Vara Única de São Francisco do Guaporé 
e 2ª Vara do Tribunal de Júri de Porto Velho. 
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Meta ENASP

https://www.youtube.com/watch?v=xrpXD5bN0zo
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/3428-cnj-entregara-selo-bronze-a-5-unidades-judiciarias-de-rondonia-por-desempenho-na-semana-nacional-do-juri
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O Fórum Nacional de Comunicação & Justiça 
(FNCJ), entidade que promove o CONBRASCOM, 
anualmente estimula, meio de debates, painéis e 
conferências, o desenvolvimento de uma política de 
comunicação voltada para o esclarecimento do 
cidadão e contribui para a democratização das 
instituições e o acesso à Justiça.

Em o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça ocorreu na cidade de Aracaju-2014 
SE e teve recorde de inscrições, foram 232 trabalhos inscritos, com 47 finalistas, onde 
concorrem ao prêmio tribunais federais, superiores e estaduais, além de Defensorias, 
Seccionais da OAB, Ministério Público e Tribunais de Contas de todo o país.

Na categoria Vídeo Institucional, o resultado 
foi conhecido após a disputa com trabalhos do TJ do 
Rio Grande do Sul e do Tribunal de Contas do Mato 
Grosso. Os jurados decidiram, para o 1º lugar, pelo 
trabalho do TJRO. Não só isso, o VT, produzido pelo 
Tribunal de Justiça de Rondônia também foi 
premiado com o 1º lugar na categoria Júri Popular.

O vídeo institucional “Deixe-se adotar...”, que 
aborda o tema da adoção tardia e apresenta a 
realidade dos abrigos e das crianças que estão em 
situação de institucionalização, foi uma solicitação 
da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, instituída 
pela Corregedoria-Geral da Justiça, e teve todo apoio 
da administração do Tribunal de Justiça. 

O material, sob coordenação do jornalista 
Adriel Diniz, roteiro e direção de Ana Carolina Cardoso, produção de Simone Norberto, 
imagens e edição de Laelho Barroso, foi elaborado para ser exibido no Curso Preparatório 
para a Adoção realizado pelo Juizado da Infância e Juventude. E mostra os aspectos legais e 
emocionais que envolvem a adoção, ouve profissionais do meio e, sobretudo, demonstra 
exemplos comoventes de adoção de crianças consideradas “fora dos padrões” almejados 
pela maioria dos pretendentes. A colaboração das famílias e crianças que passaram pelo 
processo contribuem para demonstrar que adoção é um caminho de via dupla, onde não só 
os filhos como também os pais ganham com o gesto que transforma vidas.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Daniel Lagos, enalteceu o trabalho 
feito em equipe, desde os servidores e magistrados da CEJA, que propuseram a realização 
do trabalho, até os profissionais técnicos e analistas da equipe de Comunicação Social.
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Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça (Conbrascom)

https://www.tjro.jus.br/projetos-juizado
http://fncj.org.br/
http://fncj.org.br/
https://www.flickr.com/photos/126656061@N04/
https://www.tjro.jus.br/projetos-juizado
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O , criado em outubro de 2013 ( , Selo Justiça em Números Portaria 186/2013
atualizada pela Portaria 125/2015), é parte integrante do programa Justiça em Números, 
instituído e avaliado pelo CNJ; que visa ao reconhecimento dos Tribunais que investem na 
excelência da produção, gestão, organização e disseminação de suas informações 
administrativas e processuais.

São requisitos a ser considerado para a concessão do Selo Justiça em Números aos 
Tribunais o encaminhamento adequado das informações constantes no Sistema de 
Estatística do Poder Judiciário (SIESPJ), com atenção aos prazos de preenchimento e à 
consistência dos dados; bem como nível de informatização do Tribunal, uso de relatórios 
estatísticos para o planejamento estratégico e cumprimento de resoluções do CNJ 
alinhadas à gestão da informação.

Na edição de , durante o 2014 VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, em 
Florianópolis/SC, o TJRO foi condecorado com o Selo Bronze, pelo cumprimento dos 
requisitos mínimos do programa.

Quando da avaliação de 2015, já 
havia sido concluído o ciclo de trabalho, 
desenvolvido em conjunto com a 
COPLAN, de universalização do acesso 
interno à informação indispensável a 
diversas atividades do Poder Judiciário, 
gerando relatórios de dados, sem 
n e c e s s i d a d e  d e  i nt e r ve n ç ã o  d e 
servidores da própria Corregedoria: o 
Business Intelligence – BI.

O , então, é que, durante  resultado
o  em 9º Encontro Nacional do Judiciário,
Brasília/DF, o Tribunal de Justiça de 
Rondônia conquistou o Selo Ouro. 
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Selo Justiça em Números

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros/selo-justica-em-numeros/resultados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62231-cnj-premia-73-tribunais-pelo-aprimoramento-das-estatisticas-sobre-funcionamento-do-judiciario
https://www.flickr.com/photos/cnj_oficial/albums/72157649167287676
https://www.flickr.com/photos/cnj_oficial/albums/72157649167287676
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/encontros-nacionais/9-encontro-nacional-do-poder-judiciario
https://www.flickr.com/photos/cnj_oficial/sets/72157659283984944
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros/selo-justica-em-numeros/resultados
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As metas nacionais do Poder Judiciário, 
inicialmente “metas de nivelamento”, vêm sendo 
definidas em Encontros Nacionais e acompanhadas 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o intuito 
d e  a p r i m o ra r  a  p re s t a ç ã o  j u r i s d i c i o n a l , 

impulsionando e guiando os tribunais na excelência do atendimento aos preceitos 
constitucionais. A CGJ é a responsável pelo gerenciamento de 4 das , as metas nacionais
quais todas tiveram resultados satisfatórios:

Meta 1 - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que 
os distribuídos no ano corrente.

Meta 2 – Julgar processos mais antigos (identificar e julgar, até 
31/12/2015, pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2011, no 
1º grau, e até 31/12/2012, no 2º grau, e 100% dos processos distribuídos até 
31/12/2012, nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais Estaduais).

Meta 4 – Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à 
improbidade administrativa (identificar e julgar até 31/12/2015 pelo menos 
70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas 
a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2012).

Meta 6 - Priorizar o julgamento das ações coletivas (identificar e julgar, 
até 31/12/2015, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2012, no 1º grau, e 
até 31/12/2013, no 2º grau).!

Merece destaque a boa notícia que o Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia teve em relação ao ano de 2015 o reconhecimento como maior produtividade 
entre os tribunais estaduais brasileiros – foco da Meta 1 -, que apresentou melhor 
desempenho, com 123,42% de cumprimento da meta, acima dos 95,63% da média 
nacional; conforme divulgou a versão preliminar do relatório de metas nacionais.

No geral, o cumprimento desta meta em Rondônia tem sido positivo e apresentou o 
maior percentual de valor desde 2010. Igualmente, analisando o relatório preliminar de 
metas nacionais, verificamos que, no tocante a Meta 1, 12 tribunais conseguiram cumpri-la 
e 15 não alcançaram o objetivo; sendo que quase 90% dos tribunais tiveram um percentual 
de cumprimento acima de 80%, o que revela empenho no alcance da meta.

Aprovadas pelos Presidentes dos Tribunais em Encontro Nacional do Judiciário, as 
metas representam os compromissos assumidos pelo Poder Judiciário para 2015. E o 
relatório, por conseguinte, revela o resultado final do esforço dos tribunais brasileiros no 
cumprimento das Metas Nacionais de 2015.  
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Cumprida
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Cumprida

Cumprida

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/05/bf79e5236530afa495e491cc76e235d2.pdf
https://www.tjro.jus.br/corregedoria/images/relatorio_bienio/2014-2015/Anexo-19.pdf
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/6260-justica-de-rondonia-tem-maior-produtividade-do-pais-aponta-relatorio-previo-do-cnj
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/6260-justica-de-rondonia-tem-maior-produtividade-do-pais-aponta-relatorio-previo-do-cnj
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Ex-corregedores de sete estados brasileiros foram homenageados no 71º Encontro 
do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais de Justiça do Brasil (ENCOGE), ocorrido no 
período de 30.03 a 03.04 de 2016 (DJe n. 50 de 16.03.2016, fl. 18), entre eles o 
desembargador Daniel Ribeiro Lagos. Ele recebeu a Medalha de Honra ao Mérito 
Desembargador Décio Antônio Erpen, na abertura do evento, na sede do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso. A honraria é concedida pelo Colégio Permanente de Corregedores-Gerais 
dos Tribunais de Justiça do Brasil (CCOGE).

Conforme regulamento, a medalha - instituída em 2010 - se destina a agraciar 
autoridades públicas e privadas que tenham notáveis serviços prestados ao CCOGE ou 
contribuído por qualquer meio e de modo eficaz para o fortalecimento, aperfeiçoamento e 
celeridade da prestação jurisdicional ou à causa da Justiça. 
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Honrarias

http://71encoge.tjmt.jus.br/noticia/11/sete-desembargadores-serao-homenageados-no-71-encoge
http://71encoge.tjmt.jus.br/noticia/11/sete-desembargadores-serao-homenageados-no-71-encoge
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A Corregedoria-Geral da Justiça, no biênio 2014/2015, voltou suas ações à gestão de 
pessoas, fortalecendo lideranças, mas também introduzindo novas estratégias de gestão 
de processos e rotinas, identificando gargalos buscando desobstruir o fluxo processual.

Em contexto de restrições financeiras, a limitação orçamentária representava óbice 
quase intransponível para se atender ao pleito de expansão de unidades e aumento de 
pessoal, compondo cenário negativo a enfraquecer as perspectivas de solução.

De um lado a produtividade estável; de outro a demanda crescente. Era necessário 
criar, então, oportunidades viáveis para aperfeiçoar o fluxo de atividades sem impor, 
todavia, a magistrados e servidores trabalho excessivo, nem onerar a Administração.

Estabelecer paralelo entre unidades comparáveis, aos fins de produtividade, emerge 
como estratégia salutar, a fomentar a adoção de soluções, pela divulgação de boas práticas 
cartorárias. 

Sobrevém daí a definição de cenários e apuração de desnível de produção entre 
unidades assemelhadas (melhores e piores resultados); utilização de ferramentas de T.I., 
possibilitando identificar boas práticas e eventuais dificuldades; inspeção com estudo 
prévio e indicação concreta de resolução; compartilhamento de práticas eficientes; adoção 
do sistema de liderança nas atividades do magistrado e direção do cartório, priorizando a 
orientação, assistência e fiscalização da equipe; substituição da gestão reativa pela 
intervenção proativa. 

No âmbito das atividades cartorárias, orientou-se estreitar a comunicação do Diretor 
de Cartório com os agentes externos, introduzindo-se atividade de ciclo completo: 
recepção, execução, registro e impulso; controle de arquivamento pelo Chefe de Cartório; 
tecendo e imprimindo o paradigma do líder que orienta, faz fazer, confere, eliminando 
retrabalhos. 

Nas atividades jurisdicionais, a orientação encaminhou-se pelo diálogo com o 
cartório para otimizar as pautas; criar estrutura de apoio para elaboração de despachos, 
melhor aproveitando a mão de obra especializada de assessores; além de aproveitar 
integralmente a presença das partes no ato, aos fins de priorizar a decisão.

A metodologia de trabalho, no entanto, impôs premente inversão, optando-se por 
realizar, no primeiro momento, inspeções presenciais em razão da necessidade de 
diagnosticar a realidade de cada vara, a fim de se dar efetividade ao novo plano de gestão, 
para, só então levar a efeito o reexame por correição virtual. 

Assim, inspecionadas as unidades jurisdicionais, estabelecendo-se 3 meses de prazo 
para cumprimento de orientações e eventuais ajustes; promoveu-se a reanálise do padrão 
das varas a partir de dados do período, colhidos nos sistemas de automação, enfatizando 
pontos específicos do andamento processual (v.g., processos paralisados no cartório; 
controle de tempo de conclusão e de quantitativo; arquivamento de processos, etc), para 
aferir o resultado nas Comarcas correicionadas após as mudanças propostas.

A mudança de estratégia foi positiva não só à gestão do biênio, por permitir a 
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avaliação do conteúdo orientado; se foi ou não posto em prática; e se o resultado da 
estratégia redundou em benefício à vara.

Além disso, a nova metodologia fornece mecanismos de análise a futuras gestões, 
implicando sensível redução de gastos, porque somente situações pontuais passam a 
justificar eventuais deslocamentos às Comarcas.

Como reflexo positivo da desobstrução cartorária sobreveio a ascendência do Tribunal 
de Justiça de Rondônia no ranking Nacional do IPC - Jus - Índice de Produtividade Comparada 
da Justiça, passando do 6º para o 2º lugar entre Tribunais de Pequeno porte, o que lhe rendeu 
Selo Bronze da Justiça em Números do CNJ no ano de 2014, e Selo Ouro no ano de 2015.

 
O resultado se deve à atuação conjunta de magistrados e servidores, que, pelo espírito 

de corpus, superaram dificuldades, venceram resistências e abraçaram novas perspectivas 
de modernização de rotinas, com a adoção de estratégias de valorização da gestão de 
pessoas e de processos. 

Constituindo o corpo judicial, materializados no reconhecimento de eficiência, no 
recebimento de prêmios por políticas setoriais auferidos e uma maior e melhor visibilidade 
da Justiça do Estado de Rondônia.
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“A nossa gestão pautou pelas estratégias, ou seja, buscou rever a forma de olhar, 
administrar e fazer. Os resultados alcançados, não são méritos da Corregedoria, mas de 
juízes e serventuários das varas e comarcas que materializaram o que era apenas um projeto 
e uma perspectiva. Talvez o nosso mérito resida em orientar e apoiar. Nesse propósito, 
recomendamos que os juízes e diretores de cartório se posicionassem como líderes nas suas 
comarcas e nos seus setores e que no exercício da hierarquia promovessem estímulos 
convencimento e fiscalização na busca do melhores resultados renovando e revisando a 
antiga visão do chefe que manda e é obedecido, transformando-o em líder que sensibiliza, 
partilha, orienta, estimula e líder dos que se apropriam das ideias propostas e promovem a 
materialização do resultado numa relação sempre dialógica.”

Des. Daniel Ribeiro Lagos
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