Curitiba, 8 de dezembro de 2011.

Caro colega,

Temos a honra de repassar informações sobre alguns fatos relevantes
acontecidos no mês último, e outros previstos ou realizados em dezembro:

1. Número de expedientes
Foram autuados na Corregedoria 574 processos novos, no mês de
novembro. Para o Corregedor-Geral foram distribuídos 1353 processos diversos, para
manifestação ou voto e para o Corregedor da Justiça, 445. Foram proferidas 1009 decisões
monocráticas pelo Corregedor-Geral e 351 pelo Corregedor da Justiça. No Conselho da
Magistratura, foram relatados 8 feitos pelo Corregedor-Geral e 11, pelo Corregedor da
Justiça.

2. V Encontro Nacional do Judiciário
Aconteceu nos dias 17 e 18 em Porto Alegre (RS). O evento reuniu
presidentes e corregedores dos 91 Tribunais do país.
O Encontro definiu cinco Metas Nacionais a serem cumpridas por todo o
Judiciário brasileiro em 2012 e 2013. A primeira das metas para 2012 estabelece que os
Tribunais brasileiros terão que julgar uma quantidade maior de processos de conhecimento
em 2012, em relação ao número de ações que ingressarem no mesmo ano.
A Meta 2 também trata do aumento de produtividade do Judiciário. A
novidade para essa Meta, que se repete desde 2009, foi o seu redimensionamento, aprovada
com percentuais diferenciados para cada segmento da Justiça. Ela delimita novos acervos de
processos, em função do ano em que deram entrada na primeira instância, nos Tribunais ou
nas Cortes Superiores, para julgamento até o final de 2012 e 2013. A definição desses acervos
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varia de uma Justiça para outra, em razão das peculiaridades de cada uma.
Além das cinco metas que deverão ser alcançadas por todos os segmentos de Justiça, os
magistrados definiram 14 metas específicas para várias Justiças (Federal, Trabalhista, Eleitoral
e Militar) em 2012.

3. Correição do CNJ
Na semana de 21 a 25 de novembro, quatro juízes auxiliares da
Corregedoria Nacional e 15 assessores revisaram a inspeção realizada em 2009, no TJPR.
Foram visitados vários gabinetes e departamentos, bem como várias serventias, judiciais e
extrajudiciais. A Ministra Eliana Calmon esteve no Tribunal na tarde de quarta-feira e
inteirou-se dos trabalhos que estavam sendo realizados, na Presidência, Corregedoria e
demais setores do Tribunal. Os desembargadores Adalberto Jorge Xisto Pereira e Guilherme
Luiz Gomes ficaram à disposição do CNJ para acompanhar nos trabalhos de inspeção. A ata,
com os resultados, será encaminhada oportunamente.

4. Concurso nos ofícios extrajudiciais
Durante a visita do CNJ, a Corregedoria do Paraná concluiu o trabalho de
confrontação de dados disponíveis em seus registros com o constante no sítio eletrônico do
CNJ sobre os ofícios extrajudiciais vagos e com pendência de recursos. Foi elaborada uma
lista geral de vacância, com 496 serventias para a definição do critério de provimento ou
remoção. A Corregedoria publicará a lista geral de cargos vagos para propiciar o critério de
escolha e, oportunamente, realizará o respectivo certame, após definir a listagem.

5. 58º ENCOGE- Encontro de Corregedorias-Gerais da Justiça
Foi realizado nos dias 1º e 2 de dezembro em Cuiabá, tendo como foco
central a reorganização sistêmica das Corregedorias, o compartilhamento de ideias e a
interoperacionalidade. O Corregedor-Geral da Justiça do Paraná esteve presente, juntamente
com o juiz auxiliar Carlos Maurício Ferreira e o assessor jurídico Alex Horta.
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Os participantes

foram distribuídos em cinco

eixos temáticos:

continuidade administrativa, eficiência nos serviços prestados, jurisdição social e política,
valores institucionais e correições.
A palestra de abertura foi feita pelo Min. João Otávio Noronha,
Corregedor-Geral da Justiça Federal e o encerramento, pelo Juiz Auxiliar do CNJ, Nicolau
Lupinhaes Neto.
Ao final, foi elaborado o Pacto de Ações Integradas, descrevendo o
modelo ideal de estrutura organizacional e humana mínima para as Corregedorias.

6. Pré-cadastro
O Conselho da Magistratura aprovou o provimento pelo qual as apelações
cíveis e os reexames necessários deverão receber um pré-cadastramento pela serventia ou
secretaria. Cadastrado o recurso, o escrivão ou diretor de secretaria deve salvar os dados,
imprimir o espelho e juntar aos autos. Essa tarefa, diluída entre as diversas unidades
judiciárias do Estado, deve contribuir para a necessária agilização da distribuição de recursos,
no TJ. O provimento entra em vigor quando da publicação.

7. Papai Noel dos Correios
O TJPR firmou convênio com a AMAPAR e os Correios para participar, pela
primeira vez, da promoção do Papai Noel. Foram selecionadas 150 cartinhas de crianças
cadastradas pelos Correios, dentre os estudantes das escolas dos bairros mais pobres da
Capital. Essas cartas ficaram disponíveis no saguão de entrada do TJ, na árvore de Natal, local
em que foram escolhidas pelos interessados em colaborar com algum desses presentes. As
cartas esgotaram-se em dois dias, demonstrando o espírito de solidariedade de juízes e
funcionários. Os presentes deverão ser entregues até o dia 10, na AMAPAR ou no gabinete do
des. Luiz Taro Oyama, no prédio da Mauá. No dia da entrega, os Correios levarão os
presentes diretamente às escolas e o TJ poderá se fazer representar, acompanhando a
entrega.
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8. Natal dos terceirizados
No dia 15 de dezembro, pela manhã, os terceirizados (garçons, agentes de
limpeza, copeiros e vigilantes) que prestam serviços ao TJPR, nos dois prédios do Palácio da
Justiça e no prédio da Mauá, terão uma apresentação natalina e um café da manhã,
oferecidos por patrocinadores conseguidos pela AMAPAR. A Presidência do TJ e a
Corregedoria ajudam na coordenação do evento.

9. Inspeções e correições em novembro
Foram feitas correições na 7ª Vara Criminal de Curitiba (no dia 3 de
novembro), no 6º Juizado Especial Cível (no dia 3), nas Comarcas de Reserva (dia 7),
Ortigueira (dia 8), Curiuva (dia 9), Telêmaco Borba (dias 10 e 11), no 4º Ofício do Registro Civil
(no dia 22) e no 16º Tabelionato de Notas (no dia 23), na Comarca de Marechal Cândido
Rondon (dias 28 e 29) e Guaíra (dia 30).

10. Inspeções e correições em dezembro
Serão realizadas correições na 1ª e 2ª Varas de Delitos de Trânsito (nos dia
6 e 7), na Vara de Auditoria Militar (dia 8) e no 5º Juizado Especial Cível (no dia 15).

Parabéns a todos pelo “Dia da Justiça” que hoje se comemora.

Atenciosamente,

Noeval de Quadros
Corregedor-Geral

Lauro Augusto Fabrício de Melo
Corregedor da Justiça

“Aquele que faz o mal, mas teme que os outros descubram, tem uma semente de bem no
seu mal; aquele que faz o bem, mas anuncia para que todos saibam, tem ainda uma semente
de mal no seu bem” (Provérbio chinês)
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