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MISSÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio 
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1º Grau e 

extrajudiciais. 

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

 
ATA DE REUNIÃO  
 
SEI 0000166-37.2017.8.22.8800 e 0000164-67.2017.8.22.8800 
 
Tipo*: 2  
Data/horas: 17/01/2017 às 11h00min 

 

Objetivo: Sistema Prisional do Estado de Rondônia. 

 

 

Coordenador: Desembargador Hiram Souza Marques – Corregedor Geral de Justiça; Áureo 
Virgílio Queiroz - Juiz Auxiliar da Corregedoria. 

 

 

Participantes:  
Os Desembargadores Alexandre Miguel, Valdeci Castellar Citon e José Jorge Ribeiro da Luz. 
Os Juízes de Direito Luís Antônio Sanada, Marisa Almeida, Franklin Vieira dos Santos, 
Gleucival Zeed Estevão, Maxulene de Sousa Freitas, Lucas Niero Flores, Juliana Paula da 
Silva Brandão, Kerley Regina Ferreira de Arruda Alcântara. 

 

Assuntos e comentários: 

1. O Corregedor fez uma explanação em aspectos gerais dos fatos ocorridos no âmbito 
nacional. Enfatizou que algumas comarcas no Estado de Rondônia, como Ariquemes e 
Vilhena, exigem atenção prioritária. Enfatizou que embora o Judiciário não seja a causa, 
estamos expostos a ele. 

2. O Des. Alexandre Miguel dispôs sobre a necessidade de administrar a atual situação 
diante da crise.  

3. A Dra. Kerley tratou sobre a Taxa de Descongestionamento e os números de presos 
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provisórios.  

4. Após algumas discussões, o Corregedor ressaltou alguns dos pontos críticos e 
perceptivos destacados, afirmando que os Magistrados das varas criminais devem priorizar 
os processos pendentes, julgando-os na medida possível. Já as Varas de Execuções Penais, 
deve haver um contato permanente com a Administração.  

5. O Dr. Franklin sugere a criação de um grupo entre Magistrados para a troca de 
experiências, ainda que informal. 

6. O Desembargador José Jorge destacou que a responsabilidade do Judiciário é essencial e 
volta-se, sobretudo, para não deixar processos com prisões vencidas. 

7. A Dra. Marisa ressalta que fez uma revisão de todos os presos provisórios da Vara de 
Violência Doméstica, e que na data de hoje havia apenas 12 presos nessas condições, e que 
notou o aumento reiterado de descumprimento de medidas protetivas. Afirma que 
constatou atraso na distribuição de flagrantes de réu preso. 

8. A Dra. Kerley ressaltou que o Cartório Distribuidor do Fórum Criminal é preocupante, e 
que no período do recesso houve um significativo atraso na distribuição, e que não há 
separação e priorização dos processos com réu preso. 

9. O Dr. Lucas manifestou preocupação em decretar prisões em casos como receptação e 
furto praticados por causa de substâncias entorpecentes. Sugere que a VEPEMA, 
utilizando-se do fundo, forneça tratamentos mediante convênio, caso o preso queira, como 
alternativa às medidas de prisão. 

10. Os magistrados concordam em cobrar da Secretaria de Justiça a criação de um sistema 
informatizado que faça o controle para cadastro dos presos, que indique a localidade onde 
o mesmo está segregado.  

11. O Des. Alexandre Miguel ressalta que de acordo com o relatório do Mutirão 
Carcerário, a maioria dos presos está vinculado à Vara de Delitos e Tóxicos. Sugere que 
seja dado uma estrutura à unidade judicial, para dar vazão a demanda. 

12. O Dr. Gleucival afirma que o maior problema não é promover a prisão, mas sim a 
rápida prestação jurisdicional. Que a Vara de Tóxicos tem em média 6 (seis) audiências por 
dia, e em virtude dessa demanda, há uma demora para realização das audiências e 
julgamento do processo, em que pese ter procurado sentenciar os processos em audiência. 
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13. A Dra. Juliana informou a dificuldade da SEJUS em localizar presos, bem como dar 
cumprimento à Alvarás de Solturas após às 18 horas. 

 

Deliberações: 

1. Em relação aos réus provisórios, a CGJ vai promover nova reunião com os magistrados e 
disponibilizar as ferramentas necessárias para auxiliar no enfrentamento da situação. 

2. Serão promovidos encontros dos magistrados em conjunto com as Câmaras Criminais. 

Assinaturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tipo de Reunião: 
1 - Informativa  - tem a finalidade de apresentar fatos, dados ou informações aos participantes;  
2 - Tomada de decisão - objetiva identificar alternativas para a solução de problemas e definir sua implantação; 
3 - Avaliativa - enfoca acertos de decisões previamente compromissados;  

 


