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APRESENTAÇÃO

  Vale repetir o estribilho: justiça tardia é injustiça. Urge descobrir uma 
solução para a morosidade jurisdicional. Assim foram geridas todas as atividades da 
Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia no biênio 2008/2009. Este é o relatório 
respectivo.

  Nessa linha de percepção, a da brevidade, foram coletados os fatos 
conforme aconteciam e os meios de comunicação publicavam. A pretensão foi dar 
uma idéia de simultaneidade. Aqui constam publicações nos jornais on-line e impres-
so. No que se refere as Comarcas e Varas, foram expostos os números de duração 
dos processos, audiência e prolação de sentença.

  O relatório conta fatos constatados em todas as Comarcas. Incluiu-
se todas as normatizações editadas no período e proposições submetidas à Corte 
para aprovação. Merece registro o preenchimento de todos os cargos de juiz que se 
encontravam vagos, por meio de promoção ou remoção, atingindo o número de 43 
preenchimentos.

  Destaca-se ainda a estréia nesta gestão da efetiva fiscalização nas 

Serventias Extrajudiciais, no que diz respeito às custas judiciais e regularidade na 
prestação do serviço. Atingiram-se resultados positivos na arrecadação, duplicando-
se números anteriores. Além disso, várias medidas foram adotadas no sentido de 
normatizar condutas, como a regularização de condomínio e assento de registro civil 
de indígena. 

  Foram editados 25 provimentos, tratando de procedimento e implanta-
ção de unidades jurisdicionais.

  Em termos de processo administrativo, dos 794 procedimentos inicia-
dos 728 foram resolvidos.

  O uso da tecnologia hoje disponível, se prontamente usada pelo juiz, 
será a terceira via para combater a morosidade na justiça.

Desembargador Sansão Saldanha
Corregedor Geral da Justiça
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Corregedor Geral da Justiça

É natural de Carolina, Maranhão. Bacharelou-se em Direito, em 
1979, pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal-AEU-
DF. É mestre em Direito Constitucional pela UFMG (Pós-graduação 
Stricto Sensu). O tema da dissertação foi “O Estado Constitucional 
e a Certeza do Direito. A necessária justificação racional da decisão 

jurisdicional”. Ingressou na magistratura de Rondônia em 1985. É 
desembargador desde abril de 2003. Passou pelas seguintes comar-
cas: Presidente Médici (vara única), Vilhena (vara criminal), Ji-Para-
ná (vara cível) e Porto Velho (vara da fazenda pública).

Desembargador SANSÃO SALDANHA

Juiz ENIO SALVADOR VAZ 

É natural de Chopinzinho-PR, bacharelou-se em Direito pela 
Universidade Federal do Mato Grosso, em 1986, membro da 
magistratura de rondoniense desde 1994. Atuou nas comarcas 
de Colorado do Oeste e de Porto Velho. Exerceu o cargo de Juiz 
Auxiliar da Corregedoria no biênio 2006/2007. 

Juíza ÚRSULA GONÇALVES THEODORO DE F. SOUZA 

É natural de Campo Grande-MS, bacharelou-se em Direito 
pela Faculdade Católica de Mato Grosso, em 1992, membro da 
magistratura rondoniense desde 1995. Atuou nas comarcas de 
Ji-Paraná, Alvorada D´Oeste, Santa Luzia D´Oeste, Ariquemes e 
Porto Velho.

Juízes Auxiliares

Corregedoria Geral da Justiça
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Chefe de Gabinete 
Carla Pereira Martins Mestriner

Assessoras de Desembargador
Carina Aparecida Alves Ferreira

Tatiana Decarli 
Tays Carpina do Nascimento de Souza

Assessora de Comunicação Social
Daniela Roman Ross 

Assessor de Informática
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Oficial de Gabinete
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Motorista de Desembargador
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Diretor 
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Secretário Executivo
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Diretora 
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Lucilene Prestes de Oliveira

DIVISÃO DE CONTROLE DOS SERVIÇOS 
NOTARIAIS E DE REGISTROS

Diretor
Humberto Pereira Lins

Seção de Controle dos Serviços Notariais e 
de Registros da Capital

Ângela Aparecida Rodrigues

Seção de Controle dos Serviços Notariais e 
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Ameron – Há requisitos 
especiais para o magistrado 
exercer o cargo de Correge-
dor-Geral da Justiça? 

Des. Sansão Saldanha 
– A Corregedoria Geral da 
Justiça tem sido um órgão 
permanente integrante da ad-
ministração do Poder Judiciá-
rio. De acordo com a organi-
zação de todas as justiças da 
federação, o cargo é sempre 
ocupado por magistrados que 
estejam no ápice da carreira, 
no caso do judiciário estadu-
al, os desembargadores, que 
são votados, após a indicação 
dos nomes, no geral seguindo 

OPINIÃO

O desafio maior 

da magistratura é 
construir um perfil 

democrático para 
o poder judiciário e 
com isso ajustar-se 
ao conceito cons-
titucional do país, 
qual seja, o de Es-
tado democrático 

de direito  .

A Corregedoria Geral da Justiça 
Desembargador Sansão Saldanha*

a antiguidade na corte. Es-
ses são requisitos objetivos. 
Quanto ao indivíduo em si, o 
que denominamos de requi-
sitos subjetivos, e atentos às 
exigências dos tempos mo-
dernos, o titular deve ter um 
senso crítico e habilidade de 
gestão de pessoas, em pri-
meiro lugar. Depois disso, o 
ocupante do cargo deve ter 
plena consciência do estado 
constitucional que estamos 
vivenciando, o de exigir das 
funções públicas básicas 
(administração, legislação e 
jurisdição) resultados mais 
efetivos e compatíveis com 
as aspirações populares. Por 
isso deve o corregedor ter 
potencialidades para liderar 
o exercício da jurisdição a fim 

de gerar para a sociedade fa-
tores de confiança e seguran-
ça nas decisões dos juízes. 

 
Ameron – Qual é a 

função da corregedoria-ge-
ral da justiça?

Des. Sansão Saldanha
– Historicamente, a Corre-
gedoria-Geral da Justiça de-
tinha a função de fiscalizar 

“

”

e corrigir as atividades e a 

conduta dos juízes, mes-

mo em termos de compor-

tamento privado, fazendo o 

Corregedor o papel de “tu-

tor funcional”, que ouvia as 

reclamações, chamava de 

lado o seu pupilo e o repre-

endia. Por isso, consta na 

legislação, dentre muitas 

outras atribuições, instaurar, 

de ofício ou a pedido de al-

guém, processo disciplinar 

contra os juízes e sugerir a 

aplicação de penalidades, 

para isso cabia-lhe realizar 

correições e inspeções pe-

riodicamente, à procura de 

irregularidades na condução 

da Vara, no andamento do 

processo, nos despachos e 

sentenças. Enxergava-se a 

Corregedoria com as cores 

da época do império. Era 

tratada como órgão encar-

regado das questões buro-

cráticas e envolvido com os 

aspectos técnicos da função 

jurisdicional, ignorando-se 

por completo a importância 

da participação dos agentes 

diretamente envolvidos como 

*COMUNICAMERON, ANO II, 
Nº 08, SET/OUT/NOV/2007.  Jornalista 

Crisbele de Sousa Sena.
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fator decisivo no desenvolvi-

mento do judiciário.

Nos dias atuais e para 

compatibilizar-se com a nova 

era do Judiciário, a Corre-

gedoria-Geral, como órgão 

da administração da justiça, 

centralizando-se na pessoa 

do magistrado, que é o agen-

te encarregado de desempe-

nhar uma função relevante do 

domínio público, deve atentar-

se para a condução de talen-

tos, no sentido de desenvol-

ver gestão de pessoas. Para 

isso devem ser reconhecidas 

e avaliadas as capacidades 

de cada magistrado. Eles são 

quem direta e totalmente se 

envolvem com os objetivos do 

poder judiciário. São eles que 

compõem conflitos, solucio-

nam desavenças e proferem 

sentenças que afetam a vida, 

o patrimônio e a liberdade dos 

cidadãos. Por isso, tem-se 

que investir em métodos de 

gestão para potencializar as 

estratégias que compõem a 

administração da justiça. Essa 

é que deve ser a principal fun-

ção da corregedoria-geral.

Ameron – Quais são 

os seus projetos como cor-

regedor-geral da justiça?

Des. Sansão Saldanha 

– Eu tenho resumido o 

projeto numa só expressão: 

fazer uma administração 

participativa e compartilhada. 

Essa concepção decorre 

do que entendo como 

função da corregedoria: a 

opção por um sistema de 

gestão, considerando as 

qualidades e proficiências 

dos magistrados.

O exercício da função 

pública, para atingir as me-

tas que justificam a existência 

dela própria, exige uma mu-

dança de padrão e a partici-

pação de todos. Diante disso, 

deve-se ter em perspectiva o 

trabalho da jurisdição susten-

tado nos fatores transparên-

cia, agilidade, ética e eficácia. 

Atualmente, não se ad-

mite que a função pública seja 

praticada às escuras, afasta-

da do titular principal, que é a 

sociedade, em especial sem 

disponibilizar os meios e ins-

trumentos de controle. Basta 

observar que, nós juízes, não 

somos os donos desse poder. 

Apenas temporariamente es-

tamos exercendo os encargos 

de uma representação. A evo-

lução da tecnologia dos meios 

de comunicação e de acesso 

à informação abriu uma porta 

enorme para a sociedade, per-

mitindo o conhecimento instan-

tâneo dos fatos e notícias do 

cotidiano da comunidade. Não 

é acreditável que permaneça-

mos produzindo decisões im-

portantes para a tranqüilidade 

das pessoas e para o desen-

volvimento da sociedade em 

descompasso com a moder-

nidade, a ponto de uma sen-

tença final numa questão levar 

dois ou três anos. Não estou 

me referindo àqueles proces-

sos recheados de recursos que 

perambulam de tribunal em tri-

bunal até o desfecho final, em 

cinco ou dez anos depois. A 

justiça rondoniense, graças ao 

interesse de todos os magis-

trados, é considerada uma das 

mais ágeis do país, contando 

tanto a tecnologia moderna na 

estruturação dos vários órgãos 

judiciais quanto a disposição 

dos juízes de usar das inova-

ções dos procedimentos legais 

na busca de soluções rápidas 

para os conflitos de interesse.

Quando aqui se fala em 

ética, quer-se referir à cons-

ciência que cada um tem dos 

deveres decorrentes do exer-

cício da função de juiz e diante 

disso agir nos limites estritos 

da lei e dos compromissos do 

cargo, fazendo perfeita distin-

ção entre o que é público e o 

que é privado. O magistrado 

eticamente responsável tem 

sempre a postura de, sem ne-

nhuma advertência de ordem 

funcional, dar preferência ao 

expediente processual, munir-

se de conhecimento técnico-

jurídico necessário para a so-

lução dos casos e manter-se 

eqüidistante dos interesses e 
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pendores pessoais. É de pou-

ca valia a sentença rápida, 

entretanto sem substância, 

carecendo ser reformulada no 

tribunal para ajustes técnicos 

jurídicos. A sentença do juiz 

deve ter qualidade suficiente 

para, por si mesma, conven-

cer as partes do acerto da de-

cisão. Para tanto, devem ser 

oferecidos os instrumentos 

tecnológicos e intelectuais que 

facilitam o aprimoramento e o 

desenvolvimento de métodos 

de administração dos proces-

sos e procedimentos.

Esses largos objetivos 

não serão alcançados sob o 

comando de uma única pes-

soa. Os interesses públicos 

da jurisdição e as aspirações 

individuais devem estar estri-

tamente alinhados na mesma 

direção. Isso só se consegui-

rá se cada magistrado assu-

mir o papel de corregedor da 

própria comarca, fazendo as-

sim um trabalho preventivo. 

Ameron – Quais são 

suas expectativas adminis-

trando a corregedoria ao 

lado da primeira mulher a 

ocupar o cargo de presiden-

te do Tribunal de Justiça?

Des. Sansão Saldanha

 – Há um ditado popular que 

diz que se as mulheres esti-

vessem à frente dos gover-

nos, não haveria guerras. O 

papel que as mulheres de-

sempenharam nessas cente-

nas de anos de sistema pa-

triarcal, fez-nas excelentes 

conciliadoras. Essa propen-

são humana é fundamental 

para os dias tempestuosos 

que o poder judiciário vem 

enfrentando, nessa direção 

de tornar-se um centro de 

excelência de resolução de 

conflitos sociais. Mas o que 

devemos considerar, no re-

ferente ao judiciário rondo-

niense, são as qualidades 

pessoais da futura presiden-

te do tribunal. A Desembar-

gadora tem profundos co-

nhecimentos e experiências 

administrativas e jurídicas; 

já desempenhou funções 

de direção no Ministério Pú-

blico, no Tribunal Regional 

Eleitoral e neste Tribunal de 

Justiça; possui os mais ne-

cessários instrumentos para 

debelar os obstáculos co-

muns na administração da 

jurisdição; tem demonstrado 

plena consciência da juridi-

cidade da democracia, no 

sentido que está escrito na 

Constituição, o de assegu-

rar a participação do cidadão 

na administração pública; e 

por fim é dotada da vontade 

imensurável de ver o judiciá-

rio rondoniense livre e inde-

pendente ocupar seu lugar 

no concerto da formação do 

Estado. A minha expectativa 

se traduz na satisfação de 

participar desse momento de 

releitura das coisas da admi-

nistração da justiça do Esta-

do de Rondônia, convicto de 

que haverá sucesso. 

Ameron – Em sua ava-

liação, quais são os desa-

fios atuais da magistratura 

rondoniense?

Des. Sansão Saldanha 

– São praticamente os mes-

mos que a magistratura bra-

sileira enfrenta. Algumas 

nuanças domésticas, que 

marcaram recentemente a 

nossa história, são casos 

isolados e não foram além 

das fronteiras subjetivas dos 

envolvidos. Isso porque a 

magistratura rondoniense é 

composta por juízes e juízas 

sérios, todos dotados dos 

melhores conhecimentos, de 

conduta ilibada e seguidores 

dos princípios éticos e mo-

rais. Não podemos esquecer 

que a magistratura não é for-

mada de um ou dois juízes. 

O desafio maior da 

magistratura é construir um 

perfil democrático para o 

poder judiciário e com isso 

ajustar-se ao conceito cons-

titucional do país, qual seja, 

o de Estado democrático de 

direito. De acordo com esse 

perfil, a conduta do judici-

ário será necessariamente 
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no sentido de construir um 
acesso para o cidadão à 
justiça.  A partir dessa idéia, 
a resposta à seguinte inda-
gação diz tudo: quais são os 
problemas do judiciário bra-
sileiro atualmente? 

Alguns merecem des-
taque. O primeiro e o mais 
repisado é a demora na 
prestação jurisdicional, que 
tem criado um sentimento de 
impunidade e de desconfian-
ça na Justiça. É velha essa 
questão. De um passado bem 
distante vem aquela expres-
são no sentido de que justiça 
tardia é injustiça. A magistra-
tura não tem ficado inerte. 

Tem recorrido às instituições 
públicas e às organizações 
privadas, sugerindo projetos 
de leis para mudar o procedi-
mento, eliminar os excessos 
de recursos e encurtar as 
instâncias, que medeiam a 
petição inicial e o trânsito em 
julgado da sentença. Desses 
projetos participam o CNJ, a 
AMB, OAB, todos os ramos 
do judiciário e auxiliares da 
justiça; são criados juizados, 
são revistos os modelos de 
solução de conflitos, como 

a arbitragem, a conciliação, 
tem até mesmo chamado o 
cidadão a participar de pro-
jetos, como o mutirão do Dia 
Nacional da Conciliação de 
2006, que de acordo com a 
Ministra Ellen Grace foi um 

cenário de diálogo e cons-
cientização mútuas do papel 
das partes na busca de uma 
cultura de paz; criam-se ins-
trumentos jurídicos como a 
súmula vinculante, a súmu-
la impeditiva de recursos, a 
regra da repercussão geral, 
que permitirá aos Ministros 
do STF selecionar as causas 
que devem ser julgadas, ten-
do como critério a relevância 
dos temas. 

Desse contexto se ex-
trai que a magistratura en-
frenta o desafio de impor 

mais agilidade e efetividade 
aos julgamentos. 

Em segundo lugar vem 
a independência financei-
ra do judiciário, sem a qual 
não há projeto algum que 
possa ser realizado. Hoje é 
famosa a figura do “Judiciá-
rio de pires na mão”. Sem di-
nheiro, perguntamos: como 
poderá qualquer instituição 
conseguir modernizar-se, 
aumentar a eficiência, abrir 

caminhos e portas, para o 
exercício da cidadania? O 
judiciário é o primo pobre da 
nação. Todo ano enfrenta o 
dilema da elaboração do or-
çamento, quando o executi-
vo e o legislativo se arvoram 
no direito de “fazer cortes” 
nas propostas da Justiça, 
esquecendo-se do princípio 
que garante ao Judiciário 
autogovernar-se. Tratando-

se das finanças, os outros 

dois poderes se comportam 
como se cada um fosse, ex-
clusivamente eles, o Estado. 
Esses homens e mulheres 
que governam precisam as-
sumir a Justiça como insti-
tuição necessária à cidada-
nia. O Estado de Rondônia, 
por exemplo, não é só o 
construir estradas e o fazer 
leis abstratas. É também e 
essencialmente guardar a 
Constituição, preservar a lei 
e resolver conflitos à busca 

de tranqüilidade para a po-
pulação. Temos que fazer 
valer o artigo 99 da Consti-
tuição Federal, que diz: “ao 
Poder Judiciário é assegura-
da autonomia administrativa 
e financeira”. 

É preciso resgatar o ju-
diciário dessa inferioridade, 
porque fazê-lo é guarnecer a 
dignidade da pessoa humana.

A magistratura é uma 
instituição. Os desafios que 

há de enfrentar estão na ra-
zão direta da importância 
dela para a sociedade.

Em especial cabe à 
magistratura rondoniense su-
perar os azares da translação 
do modelo velho para esse 
capitaneado pela globaliza-
ção. Cabe-lhe conservar as 
garantias conquistadas até 
agora e ocupar o lugar que 
lhe compete no contexto da 

federação. 
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Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia
inicia correições no interior do Estado

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Rondônia realiza, na próxima semana,       

correições nas Comarcas de Cerejeiras e Colorado do Oeste. As duas visitas corres-

pondem ao início das correições da gestão do Corregedor Geral, Desembargador Sansão 

Saldanha. Segundo o Corregedor, a correição não visa consertar decisões jurisdicionais e 

sim observar procedimentos e comportamento do juiz na condução dos processos. “Analisa-

mos se os prazos estão sendo cumpridos, se as decisões estão sendo proferidas de acordo 

com o momento nas diretrizes. Nas correições são examinados livros, autos, papéis, docu-

mentos e o que se julgar conveniente. O objetivo não é censurar, mas reorientar em caso de 

necessidade”, explica o Desembargador.

Nas correições 
são examinados 
livros, autos, pa-
péis, documentos 
e o que se julgar 
conveniente. O 
objetivo não é 

censurar, mas re-
orientar em caso 
de necessidade 

“

”

O objetivo do Desembargador é fazer uma administração 

participativa e compartilhada. “Essa concepção decorre do 

que entendo como função da Corregedoria: a opção por um 

sistema de gestão, considerando as qualidades e habilida-

des dos magistrados”, afirma.

 Nas correições o Corregedor contará com a ajuda dos Juí-

zes Auxiliares da Corregedoria Enio Salvador Vaz e Úrsula 

Gonçalves Theodoro de Faria Souza, além de uma equipe 

preparada para dar suporte aos trabalhos.

Durante sua gestão, que tem duração de dois anos, o 

Corregedor deve fazer correições em todas as comarcas. O 

cronograma das correições gerais ordinárias já está defini-

do. No dia 9, os trabalhos iniciam em Cerejeiras, nas 1ª e 

2ª Varas, e no dia 10 a correição acontece na Comarca de 

Colorado do Oeste, Vara Cível e Vara Criminal. Ainda no 

mês de abril, de 22 a 24, as correições serão na Comarca 

de Vilhena.

\\\\\ Assessoria de Comunicação do TJ-RO

Desembargador Corregedor Sansão Saldanha
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Porto Velho, 16/04/2008

A Corregedoria Geral da Justiça do Es-

tado de Rondônia realizou correições 

nas Comarcas de Cerejeiras Colorado do 

Oeste, nos últimos dias 9 e 10, respectiva-

mente. As correições fazem parte das ativi-

dades designadas à Corregedoria. Nelas são 

averiguados o funcionamento, organização e 

a atuação dos juízes titulares.

Nos dois dias, o Corregedor Geral, Desem-

bargador Sansão Saldanha, 

apresentou, inicialmente, 

a dinâmica das atividades 

correcionais aos juízes e 

servidores das comarcas. 

Salientou a importância do 

empenho no trabalho exer-

cido. “Devemos trabalhar “o” 

Judiciário e não “no” Judiciá-

rio. Há uma diferença muito 

grande, pois trabalhar “o” 

Judiciário significa contribuir, 

trazer melhoras, vivenciar, 

e trabalhar “no” Judiciário 

é simplesmente cumprir 

horário, não há um compro-

metimento com o trabalho”, 

explica.

Correições constatam dedicação dos
magistrados

COMARCA DE CEREJEIRAS 

Em seguida os Juízes Auxiliares da Correge-

doria, Enio Salvador Vaz e Úrsula Gonçalves 

Theodoro de Souza, apoiados pelos servi-

dores Selma Gomes de Oliveira Castoldi e 

Klauber Guedes Cardo-

so, dirigiram-se aos res-

pectivos cartórios, dando 

início à correição das 

serventias judiciais. Em 

Cerejeiras, o Correge-

dor Geral se reuniu com o magistrado titular, 

José Gustavo Melo Andrade, a 

fim de debater os assuntos 

de interesse da adminis-

tração dos processos e da 

própria Comarca, colhendo 

e apresentando sugestões 

para o bom desempenho 

dos trabalhos. Conver-

saram, também, sobre a 

instalação das Varas Ge-

néricas, no mês de maio, 

na Comarca, o que está 

sendo bem recebido pelo 

juiz titular.

Juiz José Gustavo Melo Andrade

Devemos trabalhar 
“o” Judiciário e não 

“no” Judiciário. 
Há uma diferença 

muito grande, 
pois trabalhar “o” 
Judiciário significa 
contribuir, trazer 

melhoras, vivenciar, 
e trabalhar “no” 

Judiciário é 
simplesmente 

cumprir horário, 
não há um 

comprometimento 
com o trabalho ”     

“

(Des. Corregedor Sansão Saldanha)
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Em Colorado do Oeste, o Desembargador 
Sansão Saldanha se 

reuniu, primeiramente 

com o Juiz Titular 

Vara Criminal e 

Diretor do Foro, 

Acir Teixeira Grécia, 

e posteriormente 

com o Juiz Titular 

da Vara Cível, 

Cristiano Gomes 

Mazzini. Foram 

apresentadas 

questões 

administrativas, das 

Diretrizes Gerais, 
e de interesse da administração dos 

processos e da própria Comarca.

co
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e 
Juiz Acir Teixeira Grécia

Juiz Cristiano Gomes Mazzini

Durante as correições, o Analista de Siste-

mas, Aurélio Zenor Ferreira Mota, se reuniu 

com servidores e écnicos dos sistemas de 

informática para demonstrar procedimen-

tos adotados em relação às solicitações de 

correção nos sistemas. Os servidores tive-

ram a oportunidade de tirar dúvidas, debater 

alguns problemas encontrados nos sistemas 

e também propuseram sugestões para me-

lhoria das condições de trabalho, no que diz 

respeito aos recursos de informática.

De 22 a 24 de abril, a Corregedoria segue os 

trabalhos de correições, desta vez na Co-

marca de Vilhena.

///// Assessoria de Comunicação Institucional do TJRO

Posto Avançado Pimenteiras: 1 mês e 3 dias.
Das Sentenças:
Cível: 1 ano, 10 meses e dois dias.
Criminal: 11 meses e 17 dias.
Juizado Especial Cível: 4 meses e 3 dias.
Juizado Especial Criminal: 2 meses e 1 dia.
Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 
e 3 dias.
Posto Avançado Pimenteiras: 1 mês e 12 dias.

Dos Processos:
Cível: 2 anos e 23 dias.
Criminal: 1 ano, 11 meses e 8 dias.
Juizado Especial Cível: 7 meses e 13 dias.
Juizado Especial Criminal: 2 meses e 1 dia.
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 24 dias.
Posto Avançado Pimenteiras: 3 meses e 
23 dias.

VARA ÚNICA

Juiz José Gustavo Melo Andrade

Processos ativos na época: 2.139 na área 
cível, 165 processos de Infância e Juven-
tude, 357 do Juizado Especial Cível, 28 
processos do Posto Avançado, 534 na área 
criminal e 165 no Juizado Especial Criminal.

Prazos médios (30.03.2003 a 30.03.2008): 
     Das audiências: 

Cível: 5 meses e 26 dias.
Criminal: 2 meses e 25 dias.
Juizado Especial Cível: 1 mês e 9 dias.
Juizado Especial Criminal: 24 dias.
Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 
e 22 dias.

NÚMEROS:
COMARCA DE CEREJEIRAS

COMARCA DE COLORADO DO OESTE 
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COMARCA DE COLORADO DO OESTE 

VARA CRIMINAL 

Juiz Acir Teixeira Grécia

Processos ativos na época: 563 e 203 no 
Juizado Especial Criminal.

Prazos médios (30.03.2003 a 30.03.2008): 

Das audiências: 
Criminal: 2 meses e 8 dias.
Juizado Especial Criminal: 22 dias.

Das Sentenças:
Criminal: 3 meses e 17 dias.
Juizado Especial Criminal: 2 meses e 8 
dias.

Dos Processos:
Criminal: 7 meses e 12 dias.
Juizado Especial Criminal: 3 meses e 12 
dias.

VARA CÍVEL

Juiz Cristiano Gomes Mazzini

Processos ativos na época: 1.898, 141 
processos de Infância e Juventude e 170 do 
Juizado Especial Cível.

Prazos médios (30.03.2003 a 30.03.2008): 

Das audiências:

Cível: 4 meses e 6 dias.

Juizado Especial Cível: 1 mês e 23 dias.

Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 

e 14 dias.

Posto Avançado Cabixi: 1 mês e 13 dias.

Posto Avançado Corumbiara: 1 mês e 9 dias.

Das Sentenças:

Cível: 10 meses e 26 dias.

Juizado Especial Cível: 2 meses e 12 dias.

Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 

e 18 dias.

Posto Avançado Cabixi: 2 meses e 6 dias.

Posto Avançado Corumbiara: 1 mês e 23 dias.

Dos Processos:

Cível: 1 ano e 22 dias.

Juizado Especial Cível: 4 meses e 20 dias.

Juizado da Infância e Juventude: 5 meses 

e 14 dias.   

Posto Avançado Cabixi: 3 meses e 23 dias.

Posto Avançado Corumbiara: 3 meses e 

7 dias.
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A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Rondônia re-
alizou, de 22 a 24, correições na comarca de Vilhena. Foi 

a conclusão dos trabalhos correcionais na 5ª Seção Judiciária.

Com base na nova concepção de corregedoria participativa, o 
corregedor geral, desembargador Sansão Saldanha, se reuniu 
com os magistrados para debater as dificuldades e colher pro-
postas e sugestões para o aprimoramento de cada vara. Foram 
discutidos os métodos e as rotinas dos trabalhos realizados por 
cada um deles que, devido a maturidade na magistratura, ado-
tam certos procedimentos que revelam criatividade no exercício 
da função de juiz.

Segundo os juízes auxiliares da Corregedoria, houve redução 
dos processos acumulados nas varas, o que acreditam ser 
resultado do empenho dos juízes e, também, do comprometi-
mento dos servidores com a celeridade da justiça.

Na ocasião, o presidente Urano Freire de Morais e outros 
membros da subseção da OAB de Vilhena se reuniram com o 
corregedor geral para expor aspectos do dia-a-dia da comarca 
e da administração das varas. Conversaram sobre algumas di-
ficuldades enfrentadas pelos advogados nos cartórios, sugerin-
do que fossem criadas mais varas, 
em especial o Juizado da Infância 
e Juventude, que atualmente está 
atrelado à 2ª Vara Cível daquela 
comarca.

Correição recomeça na próxima 
semana

Na próxima semana, os trabalhos 
correcionais serão realizados nas 
comarcas de Alta Floresta, Santa 
Luzia do Oeste e Rolim de Moura, 
de 6 a 9 de maio.

\\\\\ Assessoria de Comunicação 

Institucional - TJ RO

vogados nos cartórios, sugerin-
as, 
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Maturidade na magistratura revela criatividade no 
exercício da função de juiz

Porto Velho, 30/04/2008

Juiz Renato Bonifácio de Melo Dias

Juíza Sandra Beatriz Merenda

Juiz Gilberto Giannasi

Juíza Substituta Roberta Cristina G. MacedoJuiz Andreson Cavalcante Fecury

Juiz Luiz Antônio  Peixoto de Paula LunaJuíza Christian Carla de Almeida Freitas

COMARCA DE VILHENA 
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1ª VARA CRIMINAL

Juiz Luiz Antônio Peixoto de Paula Luna

Processos ativos na época: 1.124.

Prazos médios (01.04.2003 a 01.04.2008):
Das audiências: 2 meses e 19 dias.
Das Sentenças: 7 meses e 11 dias.
Dos Processos: 10 meses e 17 dias.

2ª VARA CRIMINAL 

Juiz Renato Bonifácio de Melo Dias

Processos ativos na época: 1.872.

Prazos médios (01.04.2003 a 01.04.2008):
Das audiências: 3 meses e 17 dias.
Das Sentenças: 6 meses e  9 dias.
Dos Processos: 9 meses e 25 dias.

1ª VARA CÍVEL

Juiz Andresson Cavalcante Fecury

Processos ativos na época: 3.026 processos 
na área cível.

Prazos médios (01.04.2003 a 01.04.2008): 
Das audiências: 5 meses e 22 dias.
Das sentenças: 1 ano, 5 meses e 7 dias.
Dos processos: 1 ano, 8 meses e 22 
dias.

2ª VARA CÍVEL

Juíza Sandra Beatriz Merenda

Processos ativos na época: 2.441 na área 
cível e 407 no Juizado da Infância e Juventude
Prazos médios (01.04.2003 a 01.04.2008): 

Das audiências:
Cível: 9 meses e 12 dias.
Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 
e 21 dias.

NÚMEROS:
COMARCA DE VILHENA

Das sentenças:
Cível: 1 ano, 7 meses e 10 dias.
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 25 dias.
Dos processos:
Cível: 1 ano, 9 meses e 11 dias.
Juizado da Infância e Juventude: 7 meses 
e 9 dias.

3ª VARA CÍVEL

Juíza Christhian Carla de Almeida Freitas

Processos ativos na época: 2.490 

Prazos médios (01.04.2003 a 01.04.2008): 
Das audiências: 4 meses e 22 dias.
Das sentenças: 11 meses e 26 dias.
Dos processos: 1 ano, 1 mês e 14 dias.

4ª VARA CÍVEL

Juíza Christian Carla de Almeida 

Processos ativos na época: 2.612

Prazos médios (01.04.2003 a 01.04.2008): 
Das audiências: 4 meses e 19 dias.
Das sentenças: 11 meses e 16 dias.
Dos processos: 1 ano, 1 mês e 21 dias.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Juiz Gilberto José Giannasi 

Processos ativos na época:1.196

Prazos médios do Juizado (01.04.2003 a 
01.04.2008) – em relação aos processos que 
tramitam em meio físico:

Das audiências: 1 mês e 23 dias.
Das Sentenças: 4 meses e 22 dias.
Dos Processos: 7 meses e 17 dias.
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Dando continuidade às atividades, a 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
Rondônia iniciou os trabalhos de correição 
na Comarca de Vilhena na terça-feira (22). 
Na ocasião, magistrados e familiares par-
ticiparam de uma palestra, com o médico 
Sebastião Ferreira Campos, sobre medicina 
preventiva.

Correições em Vilhena: Palestra alerta 
magistrados sobre cuidados com a saúde

A idéia é concentrar 
um trabalho de 

administração da  
corregedoria no fator 
objetivo, que seriam 

os processos e a 
preparação intelectual, 
e subjetivo, que seria 

o trato do próprio 
indivíduo magistrado

“

”

A palestra contou com a presença de juízes 
das comarcas de Cerejeiras, Colorado do 
Oeste e Vilhena. O médico falou sobre dia-
betes, colesterol, obesidade, estresse, entre 
outras doenças que podem ser desencade-
adas pela falta de atenção à saúde, tanto 
física como psíquica. “O objetivo é alertar os 
magistrados, devemos tomar certas pro-
vidências na gerência de nossa profissão. 

Nos dedicamos muito aos interesses da 
comunidade, resolvendo conflitos, e acaba-
mos esquecendo de nós mesmos”, explica o 
Corregedor Geral, Desembargador Sansão 
Saldanha.

Segundo o Corregedor, na medida em que 
as correições forem se desenvolvendo, se-
rão preparadas novas atividades, palestras 
e encontros, enfocando questões de inte-
resse da pessoa do magistrado. “A idéia é 
concentrar um trabalho de administração da  
corregedoria no fator objetivo, que seriam os 
processos e a preparação intelectual, e sub-
jetivo, que seria o trato do próprio indivíduo 
magistrado”, finaliza.

\\\\\ Assessoria de Comunicação Institucional - TJ RO

Porto Velho, 25/4/2008

(Des. Corregedor Sansão Saldanha)

Médico Sebastião Ferreira Campos
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Porto Velho, 09/05/2008

A Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de Ron-

dônia realizou, nos dias 6 e 7, 
correições nas comarcas de Alta 
Floresta e Santa Luzia do Oeste. 
As atividades fazem parte de 
um cronograma que vem sendo 
cumprido desde o mês de abril.
As duas comarcas são de 
primeira entrância e estão sob 
administração de jovens juízes, 
Bruno Sérgio de Menezes Da-
rwich, em Alta Floresta, e Anita 
Magdelaine Perez Belém, em 
Santa Luzia do Oeste. Segundo 
o Corregedor Geral, desembar-
gador Sansão Saldanha, assu-
mir como único juiz da comarca 
resulta em amadurecimento. “O 
magistrado passa a ter contato 
com a comunidade, com con-
flitos e questões sociais. E na 

medida em que ele decide essas 
questões vai amadurecendo 
como profissional e aprimorando 

a justiça”, afirma.

Para o juiz Bruno Darwich, que 
está há um ano em Alta Flores-
ta, administrar a comarca é a 
oportunidade de transformar em 
prática toda a teoria, adquirida 
com os estudos, e as obser-
vações feitas durante o tempo 
que foi substituto. Ele conta que 
após análise criou algumas roti-
nas de trabalho e distribuiu atri-
buições de acordo com o perfil 

dos servidores. “Estou concen-
trando todas as sentenças, faço 
as decisões mais complexas, e 
para os despachos conto com a 
assessora”, declara.

Correições destacam atuação de jovens juízes

Já a juíza Anita Belém ainda 
está pegando o ritmo da comar-
ca de Santa Luzia do Oeste, 
pois assumiu como titular há 
apenas três semanas. Entre 
suas metas está um projeto na 
casa de detenção do município. 
Serão trabalhos manuais efe-
tuados pelos presos que serão 
beneficiados com remissão da 

pena. “E futuramente, se eu con-
seguir recursos para aumentar a 
estrutura física, meu projeto é de 
alfabetização, pois a maioria dos 
detentos é da zona rural e não 
teve oportunidade de freqüentar 
uma escola”, conta.

O desembargador Sansão 
revela que nas visitas às co-
marcas, durante as correições, 
está revivendo um pouco dos 
23 anos de magistratura. “Ao 
assumir uma comarca os obs-
táculos são muitos, temos que 
aplicar técnicas e conhecimento 
jurídico a casos concretos, ad-

ministrar processos e assumir 

a responsabilidade de conduzir 
os servidores”, relembra.
No Poder Judiciário de Rondô-
nia, a experiência de entregar 

uma comarca para um juiz 

jovem, segundo o desembarga-

dor, tem se mostrado um proce-

dimento ótimo para a formação 
de juízes de caráter firme e 

seguro em suas decisões.

\\\\\ Assessoria de Comunicação 
Institucional - TJ RO

administrar a comarca 
é a oportunidade 
de transformar 

em prática toda a 
teoria, adquirida com 

os estudos, e as 
observações feitas 

durante o tempo que 
foi substituto

Entre suas metas 
está um projeto na 
casa de detenção 

do município. Serão 
trabalhos manuais 
efetuados pelos 

presos que serão 
beneficiados com 

remissão da pena

Juíza Anita Magdelaine Belém

Juiz Bruno Darwich

COMARCA DE ALTA FLORESTA 

SANTA LUZIA D’OESTE
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COMARCA DE SANTA LUZIA D’OESTE

VARA ÚNICA

Juíza Anita Magdelaine Perez Belém

Processos ativos na época: 642 processos 
na área cível, 216 no Juizado Especial Cível, 
83 no Juizado da Infância e Juventude, 34 
no Posto Avançado, 291 na área criminal e 
107 na área do juizado especial criminal

Prazos médios  (27.04.2003 a 27.04.2008: 

Das audiências: 
Cível: 4 meses
Criminal: 2 meses e 7 dias
Juizado Especial Cível: 1 mês e 6 dias
Juizado Especial Criminal: 19 dias
Juizado da Infância e Juventude: 2 meses 
e 21 dias
Posto Avançado: 23 dias

Das sentenças:
Cível: 7 meses e 7 dias
Criminal: 11 meses e 5 dias
Juizado Especial Cível: 2 meses e 8 dias
Juizado Especial Criminal: 2 meses e 3 dias
Juizado da Infância e Juventude: 1 mês e 
23 dias
Posto Avançado: 1 mês e 10 dias

Dos processos:
Cível: 9 meses e 22 dias
Criminal: 10 meses
Juizado Especial Cível: 4 meses e 10 dias
Juizado Especial Criminal: 5 meses e 16 dias
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 24 dias
Posto Avançado: 3 meses e 3 dias

NÚMEROS:

COMARCA DE ALTA FLORESTA D’OESTE

VARA ÚNICA

Juiz Bruno Sérgio de Menezes Darwich

Processos ativos na época: 1.592 na área 
cível, 151 processos de Infância e Juventu-
de, 450 do Juizado Especial Cível, 70 pro-
cessos do Posto Avançado de Alto Alegre 
dos Parecis, 785 na área criminal e 205 no 
Juizado Especial Criminal.

Prazos médios (27.04.2003 a 27.04.2008:

Das audiências: 
Cível: 4 meses e 8 dias
Criminal: 6 meses e 9 dias
Juizado Especial Cível: 2 meses
Juizado Especial Criminal:1 mês e 9 dias
 Juizado da Infância e Juventude: 4 me-
ses e 9 diasPosto Avançado: 1 mês e 10 
dias

Das sentenças:
Cível: 1 ano, 1 mês e 9 dias
Criminal: 1 ano, 2 meses e 21 dias
Juizado Especial Cível: 3 meses e 6 dias
Juizado Especial Criminal: 4 meses
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 9 dias
Posto Avançado: 2 meses e 18 dias

Dos processos:
Cível: 1 ano, 2 meses e 17 dias.
Criminal: 1 ano, 5 meses e 21 dias
Juizado Especial Cível: 5 meses e 11 dias
Juizado Especial Criminal: 7 meses e 9 dias
Juizado da Infância e Juventude: 6 meses 
e 29 dias
Posto Avançado: 5 meses e 18 dias
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Porto Velho, 16/05/2008

A Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de 

Rondônia realizou, nos dias 

8 e 9 de maio, correições na 

Comarca de Rolim de Moura.

O corregedor geral, desem-

bargador Sansão Saldanha, 

se reuniu com magistrados 

e servidores no plenário do 

tribunal do júri. O magistrado 

destacou a importância do 

comprometimento de todos 

com o serviço prestado à 

comunidade, atendendo a 

necessidade pública de céle-

re resolução dos conflitos e, 

conseqüentemente, manten-

do o nível de desempenho 

reconhecido pelo Conselho 

Nacional de Justiça, CNJ.

De acordo com dados levan-

tados durante as atividades 

correcionais em Rolim de 

Moura, o número de no-

vos processos se manteve 

COMARCA DE ROLIM DE MOURA

Correições revelam que cidadãos se
aproximam do judiciário

desde 2006. O destaque 

ficou por conta da produtivi-

dade dos magistrados, que 

teve um aumento de 28%, 

o que revela dinamicidade 

e empenho mesmo diante 

das dificuldades próprias do 

Poder Judiciário, como falta 

de recursos humanos e defi-

ciência da estrutura física.

Na ocasião, o promotor Mar-

celo Lincoln Guidio, a prefei-

ta municipal Mileni Mota e o 

advogado Salvador Luiz Pa-

loni, representando a OAB, 

estiveram no fórum cumpri-

mentando o Poder Judiciário, 

na pessoa do corregedor.

Segundo o desembargador, 

foi constatado que em Rolim 

de Moura os cidadãos já co-

nhecem e utilizam ferramen-

tas disponibilizadas na inter-

net, como acompanhamento 

de processos, consultas e cer-

tidões. “A tecnologia está esti-

foi constatado 
que em Rolim 
de Moura os 
cidadãos já 
conhecem 
e utilizam 

ferramentas 
disponibilizadas 

na internet, como 
acompanhamento 

de processos, 
consultas e 
certidões.

mulando o acesso à Justiça, o 

que exige do Poder Judiciário 

mais agilidade, corresponden-

do, assim, às expectativas do 

usuário”, afirma.

As atividades correcionais 

terão continuidade no mês 

de junho, de 11 a 13, nas 

Comarcas de Espigão do 

Oeste e Pimenta Bueno.

\\\\\ Assessoria de Comunicação 
Institucional - TJ RO
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COMARCA DE ROLIM DE MOURA

1ª VARA CÍVEL

Juiz Maximiliano Darcy David Deitos

Processos ativos na época: 2.889.

Prazos médios (27.04.2003 a 27.04.2008): 
Das audiências: 4 meses e 17 dias
Das sentenças: 10 meses e 13 dias
Dos processos: 1 ano, 1 mês e 12 dias

2ª VARA CÍVEL

Juiz Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira

Processos ativos na época: 2.325 procedimentos na área cível e 250 no Juizado da Infân-
cia e Juventude.

Prazos médios (27.04.2003 a 27.04.2008): 
Das audiências:
Cível: 6 meses e 2 dias
Juizado da Infância e Juventude: 2 meses e 13 dias
Das sentenças:
Cível: 1 ano, 1 mês e 12 dias
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses e 4 dias
Dos processos:
Cível: 1 ano, 4 meses e 14 dias
Juizado da Infância e Juventude: 6 meses e 12 dias

VARA CRIMINAL

Juiz João Batista Chagas dos Santos

Processos ativos na época: 1.592.

Prazos médios (27.04.2003 a 27.04.2008):

Das audiências: 3 meses e 5 dias.

Das sentenças: 8 meses e  4 dias.

Dos processos: 10 meses e 21 dias.

NÚMEROS:
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Porto Velho, 24/06/2008

A Corregedoria Geral 

de Justiça do Esta-

do de Rondônia realizou, 

no último dia 11, correição 

em Espigão D’Oeste. 

A comarca de Espigão 

D’Oeste, que tem como 

juiz titular Leonel Pereira 

da Rocha, foi recente-

mente elevada à segunda 

entrância, um dos motivos 

foi o número de processos 

ativos, aproximadamente 

5.000. Segundo o Corre-

gedor Geral, desembar-

gador Sansão Saldanha, 

estão sendo tomadas as 

providências para que 

em breve seja instalada a 

COMARCA DE ESPIGÃO D’OESTE

Magistrado utiliza sistema processual
distinto do tradicional

timento dos mesmos. 

Depois as gravações são 

transcritas e arquivadas. 

Outro procedimento usado 

é fotografar o réu, o que 

já permitiu identificar um 

procurado pela justiça. 

Comarcas como Colorado 

do Oeste também utilizam 

esse procedimento.

Na ocasião o desembar-

gador recebeu a visita das 

advogadas Ana Rita Cogo, 

Patrícia Costa Monteiro 

Mochi e Lívia Graziela da 

Silva Santos Klitzke, que 

sugeriram, para aprimo-

rar os serviços, isolar os 

ambientes entre o aten-

dimento e a parte interna 

do cartório. Estagiários 

também conversaram com 

o magistrado revelando 

interesse no aprendizado.

\\\\\ Assessoria de Comunicação 

Institucional - TJ RO

Com o objetivo 

de agilizar os 

atos processuais, 

são gravados os 

depoimentos das 

partes, testemunhas 

e peritos, com o 

consentimento dos 

mesmos. Outro 

procedimento 

usado é fotografar 

o réu, o que já 

permitiu identificar 

um procurado pela 

justiça.

nova vara.

O juiz Leonel inova na 

instrução dos processos. 

Com o objetivo de agilizar 

os atos processuais, são 

gravados os depoimentos 

das partes, testemunhas 

e peritos, com o consen-
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VARA ÚNICA

Juiz Leonel Pereira da Rocha

Processos ativos na época: 2.672 na área 

cível, 202 processos de Infância e Juven-

tude, 1.123 do Juizado Especial Cível, 7 

processos do Posto Avançado, 778 na área 

criminal e 241 no Juizado Especial Criminal.

Prazos médios da Vara: 

Das audiências: 

Cível:  4 meses e 14 dias.

Criminal: 3 meses e 2 dias.

Juizado Especial Cível:  1 mês e 25 dias

Juizado Especial Criminal:  28 dias

Juizado da Infância e Juventude:  3 me-

ses e  9 dias

Posto Avançado:  17 dias

Das sentenças:

Cível:  4 meses e 15 dias

Criminal:  7 meses e 10 dias

Juizado Especial Cível:  3 meses e 18 dias

Juizado Especial Criminal: 5 meses e  11 dias

Juizado da Infância e Juventude: 5 mês e 

6 dias

Posto Avançado: 2 mês

Dos processos:

Cível: 1 ano e 16 dias

Criminal: 1 ano e 2 dias

Juizado Especial Cível:  7 meses

Juizado Especial Criminal: 8 meses

Juizado da Infância e Juventude: 8 meses 

e  22 dias

Posto Avançado: 2 meses e 18 dias
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Porto Velho, 24/06/2008

Em correição na Comarca de Pimenta 

Bueno, a Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Rondônia, constatou agilidade 

nos julgamentos do PROJUDI.

COMARCA DE PIMENTA BUENO

PROJUDI se consolida como procedimento ágil

“O PROJUDI é uma verdadeira revolução, 

basta verificar o prazo médio de duração dos 

processos físicos e compará-los com os vir-

tuais para se concluir isso”, afirma. Segundo 

o magistrado, o despacho inicial, geralmente, 

é dado poucas horas após o recebimento da 

petição inicial via sistema virtual. “A princípio 

os advogados estranharam, mas já se acos-

tumaram e elogiam bastante a celeridade, 

que é o mais importante”, conclui.

A Corregedoria constatou, também, nas varas 

cíveis, um elevado número de serviços espe-

cíficos da União Federal, como ações contra 

o INSS e execuções fiscais. Na comarca não 

há vara da fazenda federal, a mais próxima 

fica em Ji-Paraná.

De 24 a 26 de junho, a Corregedoria segue os 

trabalhos de correição, desta vez na Comarca 

de Cacoal.

\\\\\ Assessoria de Comunicação Institucional - TJ RO

O resultado positivo se deve à virtualização 

dos processos e à administração do juiz do 

Juizado Especial, Wilson Gama. Comparan-

do os sistemas SAP, Sistema de Acompa-

nhamento de Processos Judiciais, e PRO-

JUDI, Processo Judicial Digital, percebe-se 

uma diferença significativa no tempo de 

duração dos processos. Enquanto o SAP 

fica em torno de 85 dias, o PROJUDI reduz 

para 65.

O PROJUDI é 
uma verdadeira 
revolução, basta 
verificar o prazo 

médio de duração 
dos processos físicos 
e compará-los com 
os virtuais para se 

concluir isso    

afirma o Juiz Wilson Gama
”

“
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COMARCA DE PIMENTA BUENO

1ª VARA CÍVEL

Juíza Liliane Pegoraro Bilharva

Processos ativos na época: 1.889

Prazos médios (30.04.2003 a 30.04.2008): 

Das audiências: 3 meses e 25 dias
Das sentenças:  7 meses e 25 dias
Dos processos:  9 meses e 21 dias

2ª VARA CIVEL

Juiz Danilo Augusto Kanthack Paccini

Processos ativos na época: 1.868 proces-
sos na área cível e 146 processos no Juiza-

do da Infância e Juventude.

Prazos médios (30.04.2003 a 30.04.2008): 

Das audiências:

Cível: 4 meses e 20 dias.

Juizado da Infância e Juventude: 2 meses 

e 15 dias.

Das sentenças:

Cível: 10 meses e 6 dias.

Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 

e 17 dias.

Dos processos:

Cível: 11 meses e 24 dias.

Juizado da Infância e Juventude: 5 meses 

e 13 dias.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Juiz Wilson Soares Gama

Processos ativos na época:  

a) tramitam em meio físico: 164 proces-

sos no juizado especial cível, 92 no juiza-

do especial criminal, 4 no posto avançado 

de São Felipe e 3 no posto avançado de 

Primavera; 

b) tramitam, em meio eletrônico: 402 

processos do juizado especial cível, 182 

do juizado especial criminal, 7 do posto 

avançado Primavera e 4 do posto avan-

çado de São Felipe, perfazendo o total de 

263 em meio físico e 595 em meio virtual.

Prazos médios do Juizado (30.04.2003 a 

30.04.2008):

Das audiências: 2 meses e 11 dias.

Das sentenças: 1 mês e 11 dias.

Dos processos: 2 meses e 25 dias.
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O juiz do Juizado Especial, 

Johnny Gustavo Clemes, 

conta com 

parcerias 

como Minis-

tério Público, 

prefeitura, fa-

culdades, entre outros, para 

executar um projeto que visa 

a aproximação da sociedade 

com o judiciário, uma des-

mistificação do poder como 

algo intangível. Em 2007, os 

trabalhos foram realizados 

na zona rural, e este ano as 

atividades se desenvolvem 

nas escolas da zona urbana 

do município. O objetivo é 

formar núcleos sociais orga-

nizados e cientes de seus 

direitos básicos e de como 

funciona a estrutura social.

De acordo com a Corregedo-

ria, atitudes como estas de-

monstram transformações do 

poder judiciário, reveladas 

no incremento das responsa-

bilidades sociais dos juízes.

prometimento e responsabi-

lidade social por parte dos 

magistrados.

Durante as correições foi 

detectada preocupação de 

magistrados com a forma-

ção cidadã. A juíza Euma 

Mendonça Tourinho, titular 

“ nas escolas municipais de 

Cacoal. Após capacitação 

nos Estados Unidos, trou-

xe para Rondônia o projeto 

no qual as atividades são 

desenvolvidas com base 

em seis pilares ou princípios 

considerados essenciais 

ao desenvolvimento huma-

no - sinceridade, respeito, 

senso de justiça, cidadania, 

responsabilidade e zelo. A 

juíza também está aplicando 

o método com a equipe de 

trabalho de seu cartório, o 

que vem motivando e contri-

buindo para a melhoria dos 

serviços prestados. 

Porto Velho, 02/07/2008

Nas correições, realiza-

das de 24 a 26, na Comarca 

de Cacoal, a Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado 

de Rondônia constatou com-

Comprometimento e responsabilidade social 
transformam a gestão do poder judiciário

co

pa

co

té

Após capacitação nos 

Estados Unidos, a 

juíza Euma Mendonça 

Tourinho trouxe para 

Rondônia o projeto 

no qual as atividades 

são desenvolvidas 

com base em seis 

pilares ou princípios 

considerados 

essenciais ao 

desenvolvimento 

humano - sinceridade, 

respeito, senso de 

justiça, cidadania, 

responsabilidade e 

zelo. 

Juíza Euma Mendonça Tourinho

COMARCA DE CACOAL

Juiz Jhonny Gustavo 
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Segundo o juiz da 1ª Vara Criminal, Carlos Augusto Teles 

de Negreiros, houve redução de  até 40% no atendimento 

nos balcões dos cartórios depois da instalação do terminal 

de autoatendimento na entrada no fórum. “Se fosse possí-

vel imprimir um resumo do andamento do processo ajuda-

ria muito mais”, sugere.

Na comarca, há expectativa 

de melhorias na edificação, 

para melhor atender as ne-

cessidades de maior espaço 

físico para a 3ª Vara Cível e 

local adequado para a insta-

lação da 4ª Vara Cível.

///// Assessoria de Comunicação Institucional - TJ RO

Porto Velho, 02/07/2008

Inovação e comprometimento, pontos mar-

cantes detectados pela Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Rondônia, na 2ª 

Vara Criminal de Cacoal, durante os traba-

lhos correicionais realizados de 24 a 26 na 

Comarca.

Magistrado inova na busca da 
celeridade da Justiça

Juiz Mário José Milani e Silva

Juiz Áureo Virgílio Queiroz

Juiz Carlos Augusto Teles Negreiros

Fabiano Pegoraro Franco, titular da 2ª Vara Criminal e diretor do Fórum de Cacoal, vem 

procurando, sempre que possível, introduzir práticas mais modernas para facilitar os tra-

balhos. Há 4 anos trouxe do Rio Grande do Sul a idéia de gravar as audiências, método 

Juiz Fabiano Pegoraro Franco
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que vem sendo difundido em Rondônia. Ele 

explica que com a gravação as oitivas ficam 

mais rápidas e a permanência das partes 

e testemunhas nas dependências do fórum 

torna-se mais curta. Isso também possibilita 

a realização de um maior número de audi-

ências em um dia. “Hoje o foco do judiciário 

é a celeridade, então esse mé-

todo vem facilitando e possibili-

tando agilidade”, afirma.

A partir desta semana, Fabiano 

Pegoraro está dando mais um 

passo com base na recente 

modificação da Lei 11.719 do 

Código de Processo Penal, que prevê a não 

obrigatoriedade de transcrever as grava-

ções efetuadas durante a audiência. “Agora 

somente serão anexadas as mídias aos 

processos, economia de tempo, de trabalho 

da secretária e até de papel. A grande vanta-

gem é que as gravações permitem que seja 

anexado ao processo o que as testemunhas 

falaram de uma forma fidedigna”, comenta o 

juiz que equipou a sala de audiências com 

mesa de som e microfones.

“ Hoje o foco 
do judiciário é a 

celeridade, então 
esse método 

vem facilitando 
e possibilitando 

agilidade
”

Segundo o magistrado, na forma tradicional 

o juiz ouve, filtra e transcreve para a secre-

tária. “Já nessa filtragem pode ficar alguma 

coisa perdida. Ela pode botar uma vírgula 

onde não existe, o que pode mudar todo o 

sentido de uma frase”, esclarece.

Ele conta que algumas justiças especiali-

zadas estão um passo mais a 

frente, utilizam recursos audio-

visuais, o que permite que seja 

analisado até a reação da pes-

soa diante de uma pergunta. “O 

caminho hoje do judiciário é a 

informatização, nós temos que 

abandonar o papel”, finaliza.

Segundo a Corregedoria, as reformas feitas 

na legislação, nos últimos anos, contribuí-

ram para agilizar a prestação jurisdicional. 

Porém, não basta somente a existência das 

leis, urge uma mudança de postura dos apli-

cadores do Direito.

///// Assessoria de Comunicação Institucional - TJ RO

afirma o Juiz Fabiano Pegoraro
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COMARCA DE CACOAL

1ª VARA CÍVEL

Juíza Euma Mendonça Tourinho

Processos ativos na época: 3.156

Prazos médios (30.04.2003 a 30.04.2008:
Das audiências: 5 meses e 2 dias.
Das sentenças: 11 meses e 18 dias.
Dos processos: 1 ano e 24 dias.

2ª VARA CÍVEL

Juiz Áureo Virgílio Queiroz

Processos ativos na época: 2.714

Prazos médios (30.04.2003 a 30.04.2008:
Das audiências:  
Cível: 6 meses e 16 dias.
Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 
e 12 dias
Das sentenças: 
Cível: 1 ano e 6 dias.
Juizado da Infância e Juventude: 4 meses 
e 21 dias
Dos processos: 
Cível: 1 ano, 1 meses e 27 dias.
Juizado da Infância e Juventude: 6 meses 
e 24 dias

3ª VARA CÍVEL

Juiz Mário José Milani e Silva

Processos ativos na época: 3.277

Prazos médios (01.12.2003 a 30.04.2008:
Das audiências: 4 meses e 6 dias.
Das sentenças: 8 meses e 21 dias.
Dos processos: 10 meses e 15 dias.

1ª VARA CRIMINAL

Juiz Carlos Augusto Teles de Negreiros

Processos ativos na época: 904

Prazos médios (01.12.2003 a 30.04.2008:
Das audiências: 2 meses e 15 dias.
Das sentenças: 8 meses e 25 dias.
Dos processos: 10 meses e 9 dias.

2ª VARA CRIMINAL

Juiz Fabiano Pegoraro Franco

Processos ativos na época: 1447 processos 

Prazos médios (30.04.2003 a 30.04.2008:
Das audiências: 3 meses e 7 dias. 
Das sentenças: 7 meses.
Dos processos: 11 meses e 16 dias.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Juiz Johnny Gustavo Clemes

Processos ativos na época: tramitam em 

meio físico 192 processos, entre criminais e 

cíveis; em meio eletrônico 354 na área crimi-

nal e 288 na área cível.

Prazos médios do Juizado  (30.04.2003 a 

30.04.2008) – em relação aos processos que 

tramitam em meio físico:

Das audiências: 1 mês e 20 dias.

Das Sentenças: 4 meses e 13 dias.

Dos Processos: 7 meses e 16 dias.
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23/8/2008 – 09:42

Corregedoria inicia segundo
semestre de correições

COMARCA DE ALVORADA D’OESTE, PRESIDENTE MÉDICI 
E OURO PRETO DO OESTE

familiarizado com as inova-

ções. Os trabalhos correicio-

nais foram acompanhados 

passo a passo pelos juízes, 

os quais demonstraram 

interesse no funcionamento 

do Sistema de Acompanha-

mento de Processos Judi-

ciais (SAP). “A informatiza-

ção nos trouxe praticidade 

e agilidade, hoje a correge-

doria tem acesso a todas 

as comarcas pelo sistema, 

podendo fazer uma correi-

ção on-line, se necessário”, 

afirma o desembargador. 

Outro ponto destacado pela 

Corregedoria foi a interação 

com os cartórios e a admi-

nistração do magistrado, 

que, de acordo com o cor-

regedor, deve ter o Direito 

como ponto de apoio, mas 

o censo crítico e a visão 

de sociedade devem estar 

acima de tudo para dirimir os 

conflitos sociais. 

Os juízes Flávio Henrique 

de Melo e Carlos Roberto 

Rosa Burck, de Alvorada 

D’Oeste e Presidente Médici 

respectivamente, assumiram 

recentemente, estando ainda 

em processo de adaptação à 

Comarca. 

Em Alvorada D’Oeste, o pre-

sidente da subseção local 

da Ordem dos Advogados 

do Brasil, José de Arimatéia 

Alves, e alguns advogados, 

estiveram presentes aos tra-

balhos da Corregedoria. Na 

ocasião foram abordadas 

questões sobre o serviço 

judiciário e feitas algumas 

reivindicações, como au-

mento de servidores e maior 

abertura para as prerro-

gativas dos advogados. 

Enalteceram a atuação do 

juiz titular Flávio Henrique 

de Melo, ao mesmo tempo, 

apresentaram moção de sa-

tisfação em face dos juízes 

que passaram pela comarca 

como Haruo Mizusaki, Úrsu-

la Gonçalves Theodoro de 

Faria Souza, Cristiano Go-

mes Mazzini, José Antônio 

Barretto, Bruno Sérgio de 

Menezes Darwich, Adriano 

Lima Toldo. 

Os trabalhos 
correicionais foram 

acompanhados 
passo a passo 
pelos juízes, os 

quais demonstraram 
interesse no 

funcionamento 
do Sistema de 

Acompanhamento 
de Processos 

Judiciais (SAP)

Ao iniciar o segundo 

semestre do cronograma de 

correições, a Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado 

de Rondônia realizou traba-

lhos em Alvorada D’Oeste, 

Presidente Médici e Ouro 

Preto do Oeste, de 5 a 7 de 

agosto. 

Segundo o Corregedor Ge-

ral, desembargador Sansão 

Saldanha, o Poder Judiciá-

rio de Rondônia conta com 

novas tecnologias, o que 

exige, nas correições, ave-

riguar se o magistrado está 

“

”
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Em Ouro Preto do Oeste, as 

correições aconteceram no 

Juizado Especial e na Vara 

Criminal. A correição na 

Vara Cível será na próxima 

semana. Na oportunidade 

estiveram presentes em 

visita os promotores de 

Justiça Aloido de Oliveira 

Leite e Júlio César Souza 

Tarrafa, os quais enaltece-

ram a dedicação e o esforço 

dos magistrados da comar-

ca, José Antônio Barretto, 

Haruo Mizusaki e Glauco 

Antônio Alves. Ressaltaram 

a necessidade da instalação 

da 2ª Vara Cível, pelo ele-

vado número de processos, 

como também, da comarca 

de Mirante da Serra pela 

urgência do Judiciário se fa-

Ressaltaram a 
necessidade da 
instalação da 2ª 
Vara Cível, pelo 

elevado número de 
processos, como 

também, da comarca 
de Mirante da Serra 

pela urgência do 
Judiciário se fazer 

presente no município 
e nas cidades 

vizinhas, Tarilândia 
e Nova União, para 
que a comunidade 
seja efetivamente 

atendida.

zer presente no município 

e nas cidades vizinhas, 

Tarilândia e Nova União, 

para que a comunidade 

seja efetivamente aten-

dida. Nesta região, que 

“

”

COMARCA DE ALVORADA D’OESTE

VARA ÚNICA

Juiz Flávio Henrique de Melo

Processos ativos na época: 749 na área 

cível, 77 processos de Infância e Juventude, 

76 do Juizado Especial Cível, 484 na área 

criminal e 87 no Juizado Especial Criminal.

Prazos médios (31.07.2003 a 31.07.2008):

Das audiências:
Cível: 4 meses e 16 dias
Criminal: 3 meses e 14 dias
Juizado Especial Cível: 1 mês e 18 dias
Juizado Especial Criminal: 18 dias

Juizado da Infância e Juventude: 3 meses e 8 dias 
Posto Avançado: 1 mês e 4 dias

Das sentenças:
Cível: 9 meses e 26 dias

possui reserva florestal, indígena 

e assentamentos, há um aumen-

to significativo no número de 

conflitos. 

O projeto da Corregedoria enfa-

tiza a importância da presença 

do magistrado titular durante a 

realização dos trabalhos correi-

cionais. A data da primeira ativi-

dade correicional em Ouro Preto 

do Oeste, 7 de agosto, coincidiu 

com a época em que o juiz da 1ª 

Vara Cível, José Antônio Barretto, 

participou em Brasília, por convo-

cação do Tribunal de Justiça, do 

encontro “O Sistema de Informa-

ção como garantia de direitos dos 

adolescentes em conflito com a 

Lei”. Em razão disso, a correição 

foi realizada no dia 28 de agosto.

Autor: Assessoria de Comunicação 

Institucional - TJ RO
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Criminal: 8 meses e 23 dias
Juizado Especial Cível: 2 meses e 12 dias
Juizado Especial Criminal: 3 meses e 9 dias
Juizado da Infância e Juventude: 3 meses e 
19 dias
Posto Avançado: 1 mês e 12 dias

Dos processos:
Cível: 11 meses e 7 dias
Criminal: 1 ano, 2 meses e 1 dia
Juizado Especial Cível: 4 meses e 6 dias
Juizado Especial Criminal: 4 meses e 16 dias
Juizado da Infância e Juventude: 6 meses e 
27 dias
Posto Avançado: 2 meses e 14 dias

COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICI

VARA ÚNICA

Juiz Carlos Roberto Rosa Burk

Processos ativos na época: 1.149 na área 
cível, 133 processos de Infância e Juven-
tude, 117 do Juizado Especial Cível, 618 
na área criminal e 183 no Juizado Especial 
Criminal.

Prazos médios (31.07.2003 a 31.07.2008):

Das audiências:
Cível: 4 meses e 13 dias
Criminal: 2 meses e 29 dias
Juizado Especial Cível: 1 mês e 15 dias
Juizado Especial Criminal: 2 meses e 27dias
Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 
e 8 dias

Das sentenças:
Cível: 8 meses e 23 dias
Criminal: 6 meses e 22 dias
Juizado Especial Cível: 3 meses e 27 dias
Juizado Especial Criminal: 4 meses e 20 dias
Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 
e 23 dias

Dos processos:
Cível: 10 meses e 6 dias
Criminal: 10 meses e 20 dias
Juizado Especial Cível: 6 meses e 3 dias
Juizado Especial Criminal: 6 meses e 16 dias
Juizado da Infância e Juventude: 5 meses 
e 7 dias

COMARCA DE OURO PRETO D’OESTE

VARA CÍVEL

Juiz José Antõnio Barretto

Processos ativos na época: 4.576

Prazos médios (31.07.2003 a 31.07.2008):
Das audiências:
Cível: 6 meses e 1 dia
Juizado da Infância e Juventude: 2 meses 
e 26 dias

Das sentenças:
Cível: 8 meses e 27 dias
Juizado da Infância e Juventude: 3 meses 
e 24 dias

Dos processos:
Cível: 11 meses e 12 dias
Juizado da Infância e Juventude: 6 meses 
e 17 dias

VARA CRIMINAL

Juiz Haruo Mizusaki

Processos ativos na época: 1.227 proces-
sos na Vara.

Prazos médios  (31.07.2003 a 31.07.2008):
Das audiências:  3 meses e 26 dias.
Das sentenças: 8 meses e 10 dias.

Dos processos: 11 meses e 13 dias.


