CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desembargador José Augusto Gomes Aniceto
CORREGEDOR DA JUSTIÇA
Luiz Cezar Nicolau
JUÍZES AUXILIARES
Dra. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa
Dr. Eduardo Lino Bueno Fagundes Junior
Dr. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo
Dr. Ricardo Augusto Reis de Macedo
Dr. Augusto Gluszczak Junior
Dr. Davi Pinto de Almeida
Dr. Sérgio Luiz Kreuz

(Roteiro atualizado pela gestão 2019/2020)

2

PROJUDI
ROTEIROS DE INSPEÇÃO ANUAL

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO GERAL................................................................................................... 4
1. INSPEÇÃO ANUAL NA SECRETARIA DA DIREÇÃO ...........................................6
2. INSPEÇÃO ANUAL DA DIREÇÃO DO FÓRUM NO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E
ANEXOS.............................................................................................................................7
3. INSPEÇÃO ANUAL NAS DEMAIS UNIDADES JUDICIÁRIAS...........................9
4. PASSO A PASSO DETALHADO GERAL PARA TODAS AS SERVENTIAS
JUDICIAIS.........................................................................................................................11
5. INSPEÇÃO ANUAL NOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS....................................17
6. PASSO A PASSO DETALHADO GERAL PARA TODAS AS SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS...........................................................................................................19
7. DISPENSA DE INSPEÇÃO ANUAL.......................................................................24

3

INTRODUÇÃO GERAL

 A Inspeção Anual está prevista nos artigos 29 e seguintes do Código
de Normas do Foro Judicial (CNFJ) e nos 78 e seguintes do Código de Normas do
Foro Extrajudicial (CNFE):
- A Inspeção é iniciada no 1º trimestre do ano, devendo ser finalizada até
o dia 31.3 (sugere-se a autuação a partir do dia 1º.1 devido à numeração);
- O período inspecionado é do dia 1º.01 ao dia 31.12 do ano anterior ao da
autuação do processo.
 A autuação do processo de Inspeção Anual é feita no Projudi
Administrativo em cada competência a ser inspecionada, devendo ser feita pelo
Escrivão/Chefe de Secretaria/Assistente de Direção; e é iniciada por portaria a
ser baixada pelo Magistrado, contendo a(s) data(s) da(s) inspeções. Se houver
mais de uma Unidade a ser inspecionada, poderá ser utilizada a mesma portaria.
O procedimento também deve ser adotado no Foro Extrajudicial (com a
comunicação aos Agentes Delegados via mensageiro).
 Após a autuação, o Servidor responsável deve preencher os dados
gerais no processo principal e encaminhá-lo, juntamente ao (s) apenso (s), em
que constam os questionários, para o Magistrado realizar a Inspeção em si, que
será feita na aba Informações Adicionais de todos os processos.
 Após a realização da Inspeção, o Servidor responsável (no caso de
Unidades Judiciais) e o Agente Delegado ou Oficial (no caso de Serventias
Extrajudiciais ou Cartório Distribuidor privado) devem cumprir a Inspeção
(havendo ou não determinações), sendo que, por fim, o Magistrado deve revisá-la,
determinando a sua remessa à CGJ. Em caso de irregularidades ou falhas
apontadas em sede de Inspeção, será concedido pelo Juiz, prazo para
regularização, dentro do período de entrega do procedimento (artigo 35 do CNFJ).
 Cada Magistrado deve atentar-se às Inspeções que deve realizar: se
apenas da Unidade Judicial; se Diretor do Fórum, na Secretaria da Direção e no
Ofício Distribuidor e se Juiz que atue na Vara de Registros Públicos e Corregedoria
do Foro Extrajudicial, além da Inspeção na Unidade Judicial respectiva, em todos
os Serviços Extrajudiciais da Comarca (Sedes e Distritos).
 Pedidos de dispensa de Inspeção são analisados em caso de
Comarcas que foram correcionadas dos dias 1º.1 do ano anterior ao dia 31.3 do ano
seguinte, que seria o ano da realização da Inspeção. Tais pedidos devem ser
autuados pela Secretaria, no Projudi Administrativo (e não, via SEI), na classe
específica de Dispensa de Inspeção; devendo ser anexado, na inicial, um ofício do
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Magistrado solicitando a dispensa ou um posterior despacho com o mesmo
pedido.
 Quanto ao Foro Extrajudicial, a previsão da Inspeção Anual está nos
artigos 78 e seguintes do Código de Normas do Foro Extrajudicial, lembrando que
a função fiscalizatória do Juiz responsável pela Vara de Registros Públicos e
Corregedoria do Foro Extrajudicial é permanente e deve ser realizada
periodicamente a critério do Magistrado, independentemente da realização da
Inspeção, que é anual e obrigatória. Em caso de irregularidades ou falhas
apontadas em sede de Inspeção, será concedido prazo para regularização dentro
do período de entrega do procedimento.
 Toda a movimentação (certidões e despachos) deve ser feita nos
autos principais; nos apensos, constarão os questionários da Inspeção a ser
realizada; e ambos não devem ser desapensados.
 Toda Inspeção realizada ou dispensada é anotada na ficha funcional
do Magistrado.
 A inspeção só é considerada concluída e passível de anotação,
quando devidamente realizada, cumprida e revisada; ocasião em que, após
anotada na ficha funcional do Juiz que a realizou, deverá ser arquivada na origem.
 A prorrogação para término da entrega (até 31.3) é medida
excepcional e será apreciada pelo Corregedor-Geral da Justiça mediante pedido
fundamentado do Magistrado.
 O Juiz deve atentar-se às competências em que deve realizar
Inspeção, principalmente nos Juízos Únicos.
 A Inspeção Anual não deve ser comunicada via Carta CGJ, como
ocorre nos procedimentos administrativos disciplinares. O processo deve ser
enviado à CGJ via remessa dos autos pela Secretaria responsável.
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1. INSPEÇÃO ANUAL NA SECRETARIA DA DIREÇÃO DO FÓRUM

1.1-

Criação do procedimento pelo responsável

O responsável pela Secretaria da Direção do Fórum deve autuar a
Inspeção Anual na competência Procedimento Administrativo: classe processual:
1304- Inspeção; Assunto Principal 50017- Inspeção na Direção do Fórum. No
próximo passo, os campos referentes às partes devem ser preenchidos
automaticamente; nos itens seguintes, como representantes e advogados, nada
deve ser incluído.
Após, em informações adicionais, o nome do Magistrado que irá
realizar a Inspeção deve ser preenchido; o número único dos autos da última
Inspeção será preenchido automaticamente e, caso isso não ocorra, deve-se
prosseguir normalmente, informando o ano da realização da Inspeção e o período
inspecionado (geralmente, o ano anterior). Deve-se informar se é Direção do
Fórum Central.
No item juntada de documentos, deve anexar a portaria baixada pelo
Magistrado que determinou a realização da Inspeção e clicar em salvar.
Após abrir a Inspeção instaurada, deve-se ir na aba Informações
Adicionais e escolher a opção Criar Inspeções, o que, automaticamente, gerará
um processo em apenso, em que irão constar os questionários da Inspeção a
serem preenchidos pelo Magistrado.

1.2-

Preenchimento dos questionários e conclusão

Nos autos principais, o responsável pela Secretaria da Direção deve
clicar em Informações Adicionais – Inspeção e preencher as informações ali
solicitadas, salvando ao final.
Após, deve encaminhar os autos conclusos ao Magistrado responsável
pela realização da Inspeção, que deverá conferir o que foi preenchido nos autos
principais, clicando em concluir Inspeção e salvando ao final. No processo em
apenso, o Juiz deverá preencher todo o questionário, clicando, novamente, em
concluir Inspeção; nesse momento, será criada uma movimentação de inspeção
realizada para o respectivo processo.
Feito isso, deverá devolver o procedimento à Secretaria da Direção
para que o responsável cumpra as determinações exaradas, clicando em cumprir
inspeção, tanto nos autos principais, quanto no apenso, independentemente de
haver determinação ou não.
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Após, devem os autos retornar ao Magistrado, que deverá revisar
Inspeção em ambos os autos, despachando, no principal, a remessa à
Corregedoria-Geral da Justiça para as devidas anotações.
O responsável pela Secretaria deverá remeter os autos, via opção
Realizar Remessa, para:
- Opção: Redistribuição
- Competência: Procedimento Administrativo
- Comarca: Curitiba
- Área de Varas: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo
Administrativo – Inspeção Anual
- Vara: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo Administrativo –
Inspeção Anual
Após as providências na Corregedoria-Geral da Justiça, todo o
procedimento retornará à origem para ser arquivado.
Observação: Os autos principais e apenso não devem ser
desapensados, e todas as movimentações (despachos, certificações) devem
ocorrer nos autos principais, permanecendo o apenso bloqueado e utilizado,
apenas, para preenchimento do questionário.

2. INSPEÇÃO ANUAL
DISTRIBUIDOR E ANEXOS

2.1.

DA

DIREÇÃO

DO

FÓRUM

NO

OFÍCIO

Criação do procedimento pelo responsável

O responsável pela Secretaria da Direção do Fórum deve autuar a
Inspeção Anual na competência Procedimento Administrativo, classe processual
1304- Inspeção, Assunto Principal 50035- Inspeção Da Direção do Fórum no
Distribuidor. No próximo passo, os campos referentes às partes devem ser
preenchidos automaticamente; caso haja alguma inconsistência ou ausência, o
DTIC deve ser contatado, conforme será explanado no item 4.2.
Nos próximos itens, como representantes e advogados, nada deve ser
incluído. Após, em informações adicionais, o nome do Magistrado que irá realizar
a Inspeção deve ser preenchido; o número único dos autos da última Inspeção
será preenchido automaticamente e, caso isso não ocorra, deve-se prosseguir
normalmente, informando o ano da realização da Inspeção e o período
inspecionado (geralmente, o ano anterior).
Deve-se informar o tipo de Serventia se estatizada ou não e selecionar
as atribuições do Ofício inspecionado (Distribuidor, Contador, Avaliador, Partidor).
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No item juntada de documentos, deve anexar a portaria baixada pelo
Magistrado que determinou a realização da Inspeção e clicar em salvar.
Após abrir a Inspeção instaurada, deve-se ir na aba Informações
Adicionais e escolher a opção Criar Inspeções, o que, automaticamente, gerará
um ou vários processos em apenso (dependendo do Ofício), em que irão constar
os questionários da Inspeção a serem preenchidos pelo Magistrado.

2.2.

Preenchimento dos questionários e conclusão

Nos autos principais, o responsável pela Secretaria da Direção deve
clicar em Informações Adicionais – Inspeção e preencher as informações ali
solicitadas, salvando ao final.
Após, deve encaminhar os autos conclusos ao Magistrado responsável
pela realização da Inspeção, que deverá conferir o que foi preenchido nos autos
principais, clicando em concluir Inspeção e salvando ao final. No processo em
apenso, o Juiz deverá preencher todo o questionário, clicando, novamente, em
concluir Inspeção; nesse momento, será criada uma movimentação de inspeção
realizada para o respectivo processo.
Feito isso, deverá devolver o procedimento à Secretaria da Direção
para que o responsável comunique às partes inspecionadas (Distribuidor,
Avaliador, Depositário Público e Contador) a necessidade de cumprimento das
determinações e de observância das recomendações.
Pelo menos um usuário de cada Distribuidor, Avaliador, Depositário
Público e Contador terá acesso a um perfil de Consultor na Inspeção. O perfil
concederá acesso às inspeções realizadas em que a Serventia figure no polo
passivo (menu Processos – Inspeções Realizadas).
Para cada processo, deve-se clicar no botão Cumprir Inspeção,
presente na tela inicial. As questões com resposta negativa serão apresentadas
em tela para que a parte inspecionada realize o cumprimento, observando os
apontamentos efetuados pelo Magistrado, com preenchimento do resultado no
campo Cumprimento das determinações e recomendações.
Após a realização de todos os cumprimentos, a parte inspecionada
deve clicar no botão Concluir Cumprimento. Será criada uma movimentação de
cumprimento das determinações/recomendações da inspeção para o respectivo
processo. Com o cumprimento de todas as determinações, o processo será
remetido em conclusão ao Magistrado, para início da revisão.
Após, devem os autos retornar ao Magistrado, que deverá revisar
Inspeção em ambos os autos, despachando, no principal, a remessa à
Corregedoria-Geral da Justiça para as devidas anotações.
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O responsável pela Secretaria da Direção deverá remeter os autos, via
opção Realizar Remessa, para:
- Opção: Redistribuição
- Competência: Procedimento Administrativo
- Comarca: Curitiba
- Área de Varas: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo
Administrativo – Inspeção Anual
- Vara: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo Administrativo –
Inspeção Anual
Após as providências na Corregedoria-Geral da Justiça, todo o
procedimento retornará à origem para ser arquivado.
Observação: Os autos principais e apenso não devem ser
desapensados, e todas as movimentações (despachos, certificações) devem
ocorrer nos autos principais, permanecendo o apenso bloqueado e utilizado,
apenas, para preenchimento do questionário.

3- INSPEÇÃO ANUAL NAS DEMAIS UNIDADES JUDICIÁRIAS
3.1- Criação do procedimento pelo responsável
O responsável pela Secretaria/Vara deve autuar a Inspeção Anual na
competência Procedimento Administrativo, classe processual 1304- Inspeção,
Assunto Principal 50015- Inspeção em Vara Judicial. No próximo passo, os
campos referentes às partes devem ser preenchidos automaticamente; caso haja
alguma inconsistência ou ausência, o DTIC deve ser contatado, conforme será
explanado no item 4.2.
Nos próximos itens, como representantes e advogados, nada deve ser
incluído. Após, em informações adicionais, o nome do Magistrado que irá realizar
a Inspeção deve ser preenchido; o número único dos autos da última Inspeção
será preenchido automaticamente e, caso isso não ocorra, deve-se prosseguir
normalmente, informando o ano da realização da Inspeção e o período
inspecionado (geralmente, o ano anterior).
Deve-se informar o tipo da Vara Judicial, se estatizada ou não e clicar
nas competências em que a Inspeção será realizada. Em caso de Juízo Único onde
haja divisão de Crime e Anexos e Cível e Anexos, por exemplo, com responsáveis
distintos (escrivão e/ou Chefe de Secretaria), deve ser autuado um processo de
Inspeção para cada Secretaria, mesmo que haja apenas um Magistrado

9

responsável; escolhendo-se as competências pelas quais cada Secretaria/Vara é
responsável já na autuação do procedimento.
Nas Secretarias que acumulam matérias, por exemplo, Família e
Registros Públicos ou Infância e Juventude, pode-se autuar apenas um
procedimento de Inspeção, escolhendo-se todas as competências já na autuação
do procedimento.
No item juntada de documentos, deve anexar a portaria baixada pelo
Magistrado que determinou a realização da Inspeção e clicar em salvar.
Após abrir a Inspeção instaurada, deve-se ir na aba Informações
Adicionais e escolher a opção Criar Inspeções, o que, automaticamente, gerará
um ou vários processos em apenso, em que irão constar os questionários da
Inspeção a serem preenchidos pelo Magistrado.
3.3.- Preenchimento dos questionários e conclusão
Nos autos principais, o responsável pela Secretaria da Direção deve
clicar em Informações Adicionais – Inspeção e preencher as informações ali
solicitadas, salvando ao final.
Após, deve encaminhar os autos conclusos ao Magistrado responsável
pela realização da Inspeção, que deverá conferir o que foi preenchido nos autos
principais, clicando em concluir Inspeção e salvando ao final. No processo em
apenso, o Juiz deverá preencher todo o questionário, clicando, novamente, em
concluir Inspeção; nesse momento, será criada uma movimentação de inspeção
realizada para o respectivo processo.
Feito isso, deverá devolver o procedimento à Secretaria/Vara para que
o responsável por cada processo clique no botão Cumprir Inspeção, presente na
tela inicial.
As questões com resposta negativa serão apresentadas em tela para
que a parte inspecionada realize o cumprimento, observando os apontamentos
efetuados pelo Magistrado, com preenchimento do resultado no campo
Cumprimento das determinações e recomendações.
Após a realização de todos os cumprimentos, a parte inspecionada
deve clicar no botão Concluir Cumprimento. Será criada uma movimentação de
cumprimento das determinações/recomendações da inspeção para o respectivo
processo. Com o cumprimento de todas as determinações, o processo será
remetido em conclusão ao Magistrado, para início da revisão.
Após, devem os autos retornar ao Magistrado, que deverá revisar
Inspeção em ambos os autos, despachando, no principal, a remessa à
Corregedoria-Geral da Justiça para as devidas anotações.
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O responsável pela Secretaria da Direção deverá remeter os autos, via
opção Realizar Remessa, para:
- Opção: Redistribuição
- Competência: Procedimento Administrativo
- Comarca: Curitiba
- Área de Varas: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo
Administrativo – Inspeção Anual
- Vara: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo Administrativo –
Inspeção Anual
Após as providências na Corregedoria-Geral da Justiça, todo o
procedimento retornará à origem para ser arquivado.
Observação: Os autos principais e apenso não devem ser
desapensados, e todas as movimentações (despachos, certificações) devem
ocorrer nos autos principais, permanecendo o apenso bloqueado e utilizado,
apenas, para preenchimento do questionário.

4. PASSO A PASSO DETALHADO GERAL PARA TODAS AS SERVENTIAS
JUDICIAIS

4.1. Criação dos questionários de Inspeção Anual pela Serventia
A
partir
da
competência
Procedimento
Administrativo
correspondente à Serventia, deve-se criar um processo com a classe processual
1304 - Inspeção.
O assunto principal a ser selecionado será de acordo com a Secretaria
inspecionada.
Os campos atinentes às partes do processo serão preenchidos
automaticamente.
Demais passos deverão ser seguidos de acordo com a Unidade,
conforme acima especificado.
No passo Características do Processo, basta salvar o processo.
Com o processo de inspeção em tela, os questionários deverão ser
criados clicando no botão Criar Inspeções, que se encontra na aba Informações
Adicionais do processo.
Os questionários disponíveis para as competências atendidas pelo
sistema são os seguintes:
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Varas e Secretarias













JUIZADO ESPECIAL CÍVEL e da FAZENDA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
VARA DE FAMÍLIA
VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE
VARA CÍVEL e FAZENDA
VARA DE REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA
EXTRAJUDICIAL
VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO
VARA DE EXECUÇÃO PENAL
TRIBUNAL DO JÚRI
VARA CRIMINAL
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS

DO

FORO

Ofício Distribuidor e Anexos





DISTRIBUIDOR
CONTADOR
AVALIADOR
DEPOSITÁRIO PÚBLICO



Para a Secretaria da Direção, abrir-se-á, automaticamente, apenas a
opção Inspeção na Secretaria da Direção.
4.2. Ausência do questionário ou questionário gerado incorretamente

Observada a falta de algum questionário ou geração em excesso, a
Serventia deverá contatar, imediatamente, o DTIC, por meio do Sistema de
Atendimento a Usuários (SAU) ou a partir do e-mail projudi@tjpr.jus.br,
informando todas as atribuições da Serventia.
Para que o atendimento seja facilmente identificado e tratado, a linha
inicial do chamado deverá conter o texto “Projudi Inspeção Anual – especificar
Unidade”.
No caso de solicitação enviada por e-mail, o texto “Projudi Inspeção
Anual – especificar Unidade” deve ser inserido no campo Assunto.
Com o chamado atendido, a configuração interna para a Serventia terá
sido readequada. O procedimento de criação dos questionários deverá, então, ser
repetido (botão Criar Inspeções) e ao final, deverá ser promovida nova verificação
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do processo que virá a ser criado. O procedimento anteriormente gerado deverá
ser arquivado.
4.3, Preenchimento dos questionários pela Serventia e pelo
Magistrado
O questionário presente no processo principal de inspeção deverá ser
preenchido pela Serventia (perfil analista ou técnico). Nesse questionário, os
campos são de preenchimento facultativo. A Serventia deverá preencher
somente o que for relacionado à sua área de atuação. Após o preenchimento, o
processo principal deverá ser enviado concluso ao Magistrado responsável para
que realize sua verificação.
Os demais questionários, presentes nos processos apensos ao
principal, deverão ser preenchidos, exclusivamente, pelo Magistrado.
Todos os questionários poderão ser preenchidos independentemente
de os processos estarem conclusos ao Magistrado.
Para ter acesso ao questionário a partir do processo referente, devese clicar no botão Inspeção, presente na tela inicial do processo. Cada
questionário está dividido em várias abas, que serão identificadas quando suas
respectivas questões estiverem completamente preenchidas.
Ao clicar em uma aba, as questões serão apresentadas em tela.
Quando for selecionada uma resposta negativa ou um Sim com Observações, o
campo Determinações e recomendações será apresentado em tela para
preenchimento do Magistrado. A depender da questão tratada, um texto padrão
será ofertado como sugestão de conteúdo, a ser revisado pelo Magistrado.
Apenas as questões com resposta não geram cumprimentos.
Há campos (quadro funcional) em que o preenchimento poderá ser
realizado bastando informar a matrícula do servidor/ serventuário. Os dados
encontrados serão apresentados logo abaixo para conferência. Ao clicar no botão
Adicionar, o servidor/serventuário será incluído, não sendo necessário
preencher os demais dados (nome e data de assunção). É possível também a
inclusão sem informar a matrícula, bastando inserir o nome e a data de assunção.
Em caso de erro na inclusão, o servidor/serventuário poderá ser removido da lista
mediante clique no respectivo ícone Remover.
Também há campos em que se solicita a numeração processual. À
medida que o número do processo for digitado, o resultado encontrado será
apresentado em uma listagem para seleção. Selecionado o processo, basta clicar
no botão Adicionar, sendo possível incluir mais de um processo.
Cada aba possui seu próprio botão Salvar, que armazena suas
respectivas questões. É possível realizar salvamentos parciais, não sendo
necessário preencher todas as questões da aba de uma só vez. Esse
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procedimento aplica-se a todo o processo de Inspeção, incluindo cumprimentos e
revisão descritos a seguir.
As abas possuem, ainda, seu próprio botão Copiar, que,
automaticamente, preenche o campo respectivo com as informações inseridas na
Inspeção anterior realizada por meio do Sistema Projudi. O botão Copiar realiza
cópia das informações do questionário anterior caso os dois sejam da mesma
versão. A cópia é realizada por abas, e os dados anteriormente preenchidos serão
perdidos.
4.4. Encerramento do preenchimento dos questionários pelo
Magistrado
Finalizado o preenchimento de todas as abas, o Magistrado deve clicar
no botão Concluir Inspeção para validação de todos os campos obrigatórios do
questionário.
Em caso de sucesso, será criada uma movimentação de inspeção
realizada para o respectivo processo.
O mesmo procedimento deve ser adotado para o questionário
Inspeção na Direção do Fórum, em que o preenchimento é feito pela Serventia,
mas a revisão e o encerramento são realizados pelo Magistrado.
Encerrados todos os questionários, o Magistrado deverá retornar a
conclusão do processo principal para a Serventia, que comunicará à Unidade
inspecionada a necessidade de cumprimento das determinações e de
observância das recomendações.
4.5. Cumprimento da Inspeção pelo responsável
Para cada processo, deve-se clicar no botão Cumprir Inspeção,
presente na tela inicial, na aba Informações Adicionais do processo.
As questões com resposta negativa serão apresentadas em tela para
que a Serventia realize o cumprimento, observando os apontamentos efetuados
pelo Magistrado, com preenchimento do resultado no campo Cumprimento das
determinações e recomendações.
Após a realização de todos os cumprimentos, a parte inspecionada
deve clicar no botão Concluir Cumprimento. Será criada uma movimentação de
cumprimento das determinações/recomendações da inspeção para o respectivo
processo. Mesmo que não haja cumprimentos, é necessário clicar no botão
Concluir Cumprimento.
Com o cumprimento de todas as determinações, o processo será
remetido em conclusão ao Magistrado para início da revisão dos cumprimentos da
inspeção.
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4.6. Revisão da Inspeção pelo Magistrado
Para cada processo, ao clicar no botão Revisar Inspeção, as questões
que possuíam resposta negativa serão apresentadas em tela para o Magistrado
para que sejam observados os cumprimentos relatados pela Serventia.
Ao lado de cada questão, deverá ser preenchido o campo Corrigido
com a situação atual do item.
No caso de resposta negativa, o campo Justificado será apresentado,
devendo ser preenchido de acordo com o relato da Serventia.
Após a realização de toda a revisão, deve-se clicar no botão Concluir
Revisão. Será criada uma movimentação de revisão da inspeção para o respectivo
processo.
Com o término da revisão de todos os questionários, o Magistrado
deverá retornar a conclusão do processo principal para a Serventia, com
determinação de remessa à Corregedoria-Geral da Justiça.
4.7. Envio da Inspeção para a Corregedoria-Geral Da Justiça pela
Serventia (por determinação do Magistrado)
Finalizada a revisão pelo Magistrado, os questionários deverão ser
enviados à Corregedoria-Geral da Justiça.
Retornado da conclusão, o processo principal deverá ser remetido, via
opção Realizar Remessa, para:
- Opção: Redistribuição
- Competência: Procedimento Administrativo
- Comarca: Curitiba
- Área de Varas: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo
Administrativo – Inspeção Anual
- Vara: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo Administrativo –
Inspeção Anual

4.8. Avaliação dos questionários pela Corregedoria-Geral da Justiça
Com o recebimento dos questionários, a Corregedoria-Geral da
Justiça procederá à avaliação.
Ao final desta etapa, a Corregedoria-Geral da Justiça remeterá à
Serventia de origem o processo principal.
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4.9. Recebimento pelo Magistrado/Serventia dos questionários
avaliados pela Corregedoria-Geral Da Justiça
Recebido o processo de inspeção judicial avaliado, a Serventia abrirá
conclusão para o Magistrado analisar as determinações da Corregedoria-Geral
da Justiça.
Em caso de determinação de arquivamento, o Magistrado deve
determinar que a Serventia arquive o(s) determinado(s) processo(s) de inspeção
em questão.
No caso de arquivamento de todos os processos, deve-se iniciar pelos
apensos, realizando, ao final, o arquivamento do processo principal. Nesse
momento, a inspeção anual estará encerrada na Serventia.
Em caso de determinação diversa, caberá ao Magistrado realizar os
cumprimentos necessários e, ao final, fazer nova remessa à Corregedoria-Geral
da Justiça para avaliação, até que ocorra determinação de arquivamento de todos
os processos.
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5. INSPEÇÃO ANUAL NOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS
5.1- Criação do procedimento pelo responsável
O responsável pela Secretaria/Vara da Corregedoria do Foro
Extrajudicial deve autuar a Inspeção Anual na competência Procedimento
Administrativo, classe processual 1304- Inspeção, Assunto Principal 50016Inspeção no Foro Extrajudicial. No próximo passo, o polo ativo será preenchido
automaticamente; no polo passivo, o sistema carregará as Serventias, devendo
ser selecionada a que será inspecionada.
Ressalta-se que cada Serventia deve ser inspecionada
separadamente, exceto nos casos de acumulação, como por exemplo, Tabelionato
de Notas com Protesto de Títulos ou Registro Civil com Títulos e Documentos,
ocasião em que apenas uma Inspeção pode ser autuada, lembrando-se de
selecionar as devidas competências abrangidas.
Nos próximos itens, como representantes e advogados, nada deve ser
incluído. Após, em informações adicionais, o nome do Magistrado que irá realizar
a Inspeção deve ser preenchido; o número único dos autos da última Inspeção
será preenchido automaticamente e, caso isso não ocorra, deve-se prosseguir
normalmente, informando o ano da realização da Inspeção e o período
inspecionado (geralmente, o ano anterior).
Deve-se clicar no tipo de Inspeção que será realizada, escolhendo
quais as atribuições da Serventia:

No item juntada de documentos, deve anexar a portaria baixada pelo
Magistrado que determinou a realização da Inspeção e clicar em salvar.
Após abrir a Inspeção instaurada, deve-se ir na aba Informações
Adicionais e escolher a opção Criar Inspeções, o que, automaticamente, gerará
um ou vários processos em apenso (dependendo do Ofício), em que irão constar
os questionários da Inspeção a serem preenchidos pelo Magistrado.
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5.2.- Preenchimento dos questionários e conclusão
Nos autos principais, o servidor responsável pela Secretaria de
Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial deve clicar em
Informações Adicionais – Inspeção e preencher as informações ali solicitadas,
salvando ao final.
Após, deve encaminhar os autos conclusos ao Magistrado responsável
pela realização da Inspeção, que deverá conferir o que foi preenchido nos autos
principais, clicando em concluir Inspeção e salvando ao final. No processo em
apenso, o Juiz deverá preencher todo o questionário, clicando, novamente, em
concluir Inspeção; nesse momento, será criada uma movimentação de inspeção
realizada para o respectivo processo.
Feito isso, deverá devolver o procedimento à Secretaria para que o
responsável comunique ao Agente Delegado/Interino, que terá acesso como
Consultor em Inspeção, a necessidade de cumprimento das determinações e de
observância das recomendações. O perfil concederá ao Agente Delegado acesso
às inspeções realizadas em que figure no polo passivo (menu Processos –
Inspeções Realizadas).
Para cada processo, deve-se clicar no botão Cumprir Inspeção,
presente na tela inicial. As questões com resposta negativa serão apresentadas
em tela para que a parte inspecionada realize o cumprimento, observando os
apontamentos efetuados pelo Magistrado, com preenchimento do resultado no
campo Cumprimento das determinações e recomendações.
Após a realização de todos os cumprimentos, a parte inspecionada
deve clicar no botão Concluir Cumprimento. Será criada uma movimentação de
cumprimento das determinações/recomendações da inspeção para o respectivo
processo. Com o cumprimento de todas as determinações, o processo será
remetido em conclusão ao Magistrado, para início da revisão.
Após, devem os autos retornar ao Magistrado, que deverá revisar
Inspeção em ambos os autos, despachando, no principal, a remessa à
Corregedoria-Geral da Justiça para as devidas anotações.
O responsável pela Secretaria deverá remeter os autos, via opção
Realizar Remessa, para:
- Opção: Redistribuição
- Competência: Procedimento Administrativo
- Comarca: Curitiba
- Área de Varas: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo
Administrativo – Inspeção Anual
- Vara: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo Administrativo –
Inspeção Anual
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Após as providências na Corregedoria-Geral da Justiça, todo o
procedimento retornará à origem para ser arquivado.
Observação: Os autos principais e apenso não devem ser
desapensados, e todas as movimentações (despachos, certificações) devem
ocorrer nos autos principais, permanecendo o apenso bloqueado e utilizado,
apenas, para preenchimento do questionário.

6. PASSO A PASSO DETALHADO GERAL PARA TODAS AS SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS
6.1.

Criação dos questionários de Inspeção Anual pela Serventia

A partir da competência Procedimento Administrativo
correspondente à Serventia, deve-se criar um processo com a classe processual
1304 - Inspeção.
O assunto principal a ser selecionado será 50016 - Inspeção no Foro
Extrajudicial.
O campo atinente ao polo ativo será preenchido automaticamente.
No espaço destinado à identificação do polo passivo, o sistema
carregará as Serventias que serão objeto de inspeção. Caberá ao responsável
selecioná-las. Não apresentada a Serventia desejada entre as opções, dever-seá contatar o serviço de atendimento, conforme consta no item 6.2.
Não deverão ser preenchidos dados dos passos Representantes e
Advogados.
No passo Informações Adicionais, deve-se informar o Magistrado
responsável pela inspeção.
No campo Tipo de Inspeção Realizada, selecionar o(s) tipo(s) de
acordo com as competências da Serventia Inspecionada. Se for encontrada uma
inspeção anual anterior, o número do processo principal dessa será
automaticamente apresentado. Nesse caso, poderão ser aproveitados os dados
gerais anteriormente cadastrados.
No passo Juntada de Documentos, a portaria do Magistrado deverá
ser incluída.
No passo Características do Processo, basta salvar o processo.
Com o processo de inspeção em tela, os questionários deverão ser
criados clicando no botão Criar Inspeções. Serão geradas as inspeções
específicas, de acordo com os tipos de inspeções selecionados.
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6.2.
incorretamente

Ausência

de

questionário

ou

questionário

gerado

Observada a falta de algum questionário, a Serventia deverá contatar
imediatamente o DTIC, por meio do Sistema de Atendimento a Usuários (SAU) ou a
partir do e-mail projudi@tjpr.jus.br, informando todas as competências da
Serventia do Foro Extrajudicial.
Para que o atendimento seja facilmente identificado e tratado,
a linha inicial do chamado deve iniciar com o texto “Projudi Inspeção Anual –
Serventias Extrajudiciais”.
No caso de solicitação enviada por e-mail, o texto “Projudi Inspeção
Anual – Serventias Extrajudiciais” deverá ser inserido no campo Assunto.
Com o chamado atendido, a configuração interna para a Serventia
terá sido readequada. O procedimento de criação dos questionários deverá, então,
ser repetido (botão Criar Inspeções) e, ao final, deverá ser promovida nova
verificação do processo que virá a ser criado.
6.3.
Magistrado

Preenchimento dos questionários pela Serventia e pelo

O questionário Inspeção no Foro Extrajudicial, presente no processo
principal de inspeção, deverá ser preenchido pela Serventia responsável pela
inspeção (perfil analista ou técnico). Nesse questionário, os campos são de
preenchimento facultativo. A Serventia deverá preencher somente o que for
relacionado à sua área de atuação. Após o preenchimento, o processo principal
deverá ser enviado concluso ao Magistrado responsável para que realize sua
verificação.
Os demais questionários, presentes nos processos apensos ao
principal, deverão ser preenchidos, exclusivamente, pelo Magistrado.
Todos os questionários poderão ser preenchidos independentemente
de os processos estarem conclusos ao Magistrado.
Para ter acesso ao questionário a partir do processo referente, devese clicar no botão Inspeção, presente na tela inicial do processo. Cada
questionário corresponderá a uma aba, que será identificada quando suas
respectivas questões estiverem completamente preenchidas.
Ao clicar em uma aba, as questões serão apresentadas em tela.
Quando for selecionada uma resposta negativa ou um Sim com
Observações, o campo Determinações e recomendações será apresentado em
tela para preenchimento do Magistrado. A depender da questão tratada, um texto
padrão será ofertado como sugestão de conteúdo, a ser revisado pelo Magistrado.
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Há campos (quadro funcional) em que o preenchimento poderá ser
realizado bastando informar a matrícula do Agente Delegado. Os dados
encontrados serão apresentados logo abaixo para conferência. Ao clicar no botão
Adicionar, o Agente Delegado será incluído, não sendo necessário preencher os
demais dados (nome e data de assunção). É possível também a inclusão sem
informar sua matrícula, bastando inserir o nome e a data de assunção. Em caso de
erro na inclusão, o Agente Delegado poderá ser removido da lista mediante clique
no respectivo ícone Remover.
Também há campos em que se solicita numeração processual. À
medida que o número do processo for digitado, o resultado encontrado será
apresentado em uma listagem. Selecionado o processo, basta clicar no botão
Adicionar. Em alguns casos, é possível incluir mais de um processo.
Cada aba possui seu próprio botão Salvar, que armazena suas
respectivas questões. É possível realizar salvamentos parciais, não sendo
necessário preencher todas as questões da aba de uma só vez. Esse
procedimento aplica-se a todo o processo de Inspeção, incluindo cumprimentos e
revisão descritos a seguir.
As abas possuem, ainda, seu próprio botão Copiar, que,
automaticamente, preenche o campo respectivo com as informações inseridas na
inspeção anterior, realizada por meio do Sistema Projudi.
6.4.
Magistrado

Encerramento do preenchimento dos questionários pelo

Finalizado o preenchimento de todas as abas, o Magistrado deve clicar
no botão Concluir Inspeção para validação de todos os campos obrigatórios do
questionário.
Em caso de sucesso, será criada uma movimentação de inspeção
realizada para o respectivo processo.
O mesmo procedimento deve ser adotado para o questionário
Inspeção no Foro Extrajudicial, em que o preenchimento é feito pela Serventia,
mas a revisão e o encerramento são realizados pelo Magistrado.
Encerrados todos os questionários, o Magistrado deverá retornar a
conclusão do processo principal para a Serventia, que comunicará à Serventia
Extrajudicial inspecionada a necessidade de cumprimento das determinações e
de observância das recomendações.

21

6.5.
Extrajudicial

Cumprimento

da

Inspeção

pela

Serventia

do

Foro

Pelo menos um usuário de cada Serventia do Foro Extrajudicial terá
acesso a um perfil de Consultor na Inspeção. O perfil concederá acesso às
inspeções realizadas em que figure no polo passivo (menu Processos – Inspeções
Realizadas).
O Sistema apresentará a lista de inspeções realizadas no
Extrajudicial no respectivo Serviço. O usuário deverá clicar no campo Número do
Processo.
Para cada processo, deve-se clicar no botão Cumprir Inspeção,
presente na tela inicial.
As questões com resposta negativa serão apresentadas em tela para
que a Serventia realize o cumprimento, observando os apontamentos efetuados
pelo Magistrado, com preenchimento do resultado no campo Cumprimento das
determinações e recomendações.
Após a realização de todos os cumprimentos, a Serventia deve clicar
no botão Concluir Cumprimento. Será criada uma movimentação de cumprimento
das determinações/recomendações da inspeção para o respectivo processo.
O Serviço Extrajudicial deverá, por fim, enviar o processo principal
para Unidade Judiciária competente, que o remeterá concluso ao Magistrado para
início da revisão dos cumprimentos da inspeção.
6.6.

Revisão da Inspeção pelo Magistrado

Para cada processo, ao clicar no botão Revisar Inspeção, as questões
que possuíam resposta negativa serão apresentadas em tela para o Magistrado
para que sejam observados os cumprimentos relatados pela Serventia.
Ao lado de cada questão, deverá ser preenchido o campo Corrigido
com a situação atual do item.
No caso de resposta negativa, o campo Justificado será apresentado,
devendo ser preenchido de acordo com o relato da Serventia.
Após a realização de toda a revisão, deve-se clicar no botão Concluir
Revisão. Será criada uma movimentação de revisão da inspeção para o respectivo
processo.
Com o término da revisão de todos os questionários, o Magistrado
deverá retornar a conclusão do processo principal para a Serventia, com
determinação de remessa à Corregedoria-Geral da Justiça.
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6.7.
Envio da Inspeção para a Corregedoria-Geral da Justiça pela
Serventia (por determinação do Magistrado)
Finalizada a revisão pelo Magistrado, os questionários deverão ser
enviados pela Secretaria responsável pela Corregedoria do Foro Extrajudicial, à
Corregedoria-Geral da Justiça.
Retornado da conclusão, o processo principal deverá ser remetido, via
opção Realizar Remessa, para:
- Opção: Redistribuição
- Competência: Procedimento Administrativo
- Comarca: Curitiba
- Área de Varas: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo
Administrativo – Inspeção Anual
- Vara: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo Administrativo –
Inspeção Anual
6.8.

Avaliação dos questionários pela Corregedoria-Geral da

Justiça
Com o recebimento dos questionários, a Corregedoria-Geral da
Justiça procederá à avaliação.
Ao final desta etapa a Corregedoria-Geral da Justiça remeterá à
Unidade Judiciária da Corregedoria do Foro Extrajudicial.
6.9.
Recebimento pelo Magistrado/Serventia dos Questionários
Avaliados pela Corregedoria-Geral da Justiça
Recebido o processo de inspeção judicial avaliado, a Serventia abrirá
conclusão para o Magistrado analisar as determinações da Corregedoria-Geral
da Justiça.
Em caso de determinação de arquivamento, o Magistrado deve
determinar que a Serventia arquive o(s) determinado(s) processo(s) de inspeção
em questão.
No caso de arquivamento de todos os processos, deve-se iniciar pelos
apensos, realizando, ao final, o arquivamento do processo principal. Nesse
momento, a inspeção anual estará encerrada na Serventia.
Em caso de determinação diversa, caberá ao Magistrado realizar os
cumprimentos necessários e, ao final, fazer nova remessa à Corregedoria-Geral
da Justiça para que uma nova avaliação seja realizada, até que ocorra
determinação de arquivamento de todos os processos.

23

7. DISPENSA DE INSPEÇÃO ANUAL

Toda Serventia Judicial e Extrajudicial pode ser dispensada da
realização da Inspeção Anual se houve Correição na Unidade entre os dias 1º.10 do
ano anterior a 31.3 do ano que a Inspeção deve ser realizada, conforme artigo 38
do Código de Normas do Foro Judicial. Porém, a dispensa não é automática, e o
pedido deve ser submetido à apreciação.
Assim, deve ser autuado um procedimento no Projudi Administrativo
na competência da Vara/Secretaria que requer a dispensa, cadastrando-se nova
ação na classe processual 1304- Inspeção, com assunto principal 50209Dispensa de Inspeção.
No próximo passo, polo passivo e ativo carregarão automaticamente,
não sendo necessário preencher representantes e advogados; em informações
adicionais, devem ser preenchidos o ano para o qual se pretende a dispensa e o
Magistrado solicitante do pedido; na juntada de documentos, ofício do Magistrado
requerendo a dispensa deve ser anexado (ou certidão do servidor que
encaminhará o procedimento à conclusão para pedido do Juiz, já que a dispensa
deve ser por este solicitada); após, deve-se salvar.
Estando o procedimento com ofício do Magistrado ou despacho
requerendo a dispensa, o encaminhamento à Corregedoria-Geral da Justiça, por
meio de remessa, deve ser feito:
- Opção: Redistribuição
- Competência: Procedimento Administrativo
- Comarca: Curitiba
- Área de Varas: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo
Administrativo – Inspeção Anual
- Vara: Corregedoria-Geral da Justiça - Processo Administrativo –
Inspeção Anual
Após o deferimento ou indeferimento do pedido, os autos serão
devolvidos para arquivamento na origem, ressaltando que, em caso de
indeferimento, a Inspeção Anual deverá ser realizada normalmente.
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