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Mensagem da Corregedoria-Geral da Justiça
Caro colega,

Nesta edição

Temos a honra de repassar informações sobre alguns fatos
relevantes acontecidos no mês último, e outros previstos para o mês
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“O Direito não jaz na
letra morta das leis: vive
na tradição judiciária,
que as atrofia, ou
desenvolve”
(Rui Barbosa).

corrente.
Aproveitamos a oportunidade para desejar um ano de profícuo
para

o

biênio

2011/2012

continua

em

pleno

desenvolvimento.
Atenciosamente,

Noeval de Quadros

Lauro Augusto Fabrício de Melo

Corregedor-Geral

Corregedor da Justiça

1. Número de expedientes
Foram autuados na Corregedoria 641 processos novos, no mês de
janeiro.
Para

o Corregedor-Geral foram distribuídos

790 processos

diversos, para manifestação ou voto e para o Corregedor da Justiça, 510.
Foram proferidas 756 decisões monocráticas pelo CorregedorGeral e 323 pelo Corregedor da Justiça.
No Conselho da Magistratura, foram relatados 6 feitos pelo
Corregedor da Justiça.

2. Processo eletrônico
Em 20/01/2012, foi publicado o Provimento nº 223, que
regulamenta todos os atos e procedimentos do processo eletrônico,
agora inserido no Código de Normas, depois de aprovação pelo
Conselho da Magistratura, na sessão de 05/12/2011.
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3. Atribuições dos Juízes Substitutos e dos Juízes
de Direito Substitutos
Encontra-se finalizado o trabalho realizado pela Corregedoria da
Justiça, com ênfase nas sugestões trazidas pelo grupo de trabalho formado,
na AMAPAR, pelos juízes Luiz Valério dos Santos, Jederson Suzin, Heloísa da
Silva Krol, Luciano Carrasco Falavinha Souza e Geraldo Dutra de Andrade
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Neto com destaque ao anterior projeto de Resolução de autoria do
Desembargador Jesus Sarrão, sobre as atribuições dos Juízes Substitutos e
dos Juízes de Direito Substitutos, com vistas a melhor gerenciar a
designação dos juízes e promover mais equânime divisão do trabalho.
A redação final da proposta, que contou com a contribuição de
todos os juízes auxiliares da Corregedoria e do assessor Lucas Cavalcanti da
Silva, será colocada nos próximos dias para conhecimento dos magistrados,
por um prazo de cinco dias, após o que a proposta deverá ser submetida à
votação pelo Órgão Especial.

4. Vitaliciamento e Plantão Judiciário
Encontra-se igualmente finalizada a proposta de alteração da
norma que regulamenta o processo de vitaliciamento de juízes.
O grupo de trabalho foi formado, na AMAPAR, pelos juízes
Douglas Marcel Peres, Beatriz Fruet, Gustavo Piccinini Neto, Carlos Eduardo
Mattioli Kockanny e Alberto Luis Marques dos Santos e teve redação final
dos Juízes Auxiliares da Corregedoria.
Por igual, a proposta sobre o Plantão Judiciário, que igualmente
será levada ao Órgão Especial, após o conhecimento dos magistrados, por
publicação que deve ocorrer nos próximos dias.

5. Encontro de Corregedores foca na tecnologia
O 59º Encontro Nacional de Corregedores acontecerá em Foz do
Iguaçu, de 19 a 21 de abril. São convidados os corregedores da justiça
estadual e federal.
O foco será a tecnologia, como forma de aperfeiçoamento dos
serviços da corregedoria e de todo o Judiciário, bem como a importância
das estatísticas para o fortalecimento do papel de fiscalização, orientação,
controle e correção das falhas nas atividades judiciárias.
Entre

os

temas:

estatísticas,

correições

virtuais,

processo

administrativo eletrônico, teletrabalho, tecnologia e saúde mental do
magistrado.
O ENCOGE já foi sediado no Paraná nos anos de 1995 e de 2000,
durante as gestões dos desembargadores Sydney Zappa e Osiris Fontoura,
respectivamente.
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6. Calendário de Correições
Para o mês de fevereiro, estão previstas Correições indicadas
abaixo:
13/02/2012 – São João do Triunfo
14/02/2012 – Ipiranga
15/02/2012 – Prudentópolis
16 e 17/02/2012 – Imbituva
27/02/2012 – Salto do Lontra
28 e 29/02/2012 – Santo Antônio do Sudoeste

7. Conhecendo melhor a Corregedoria
Em substituição ao Doutor Marcelo Mazzali, atuou como juiz
auxiliar da Corregedoria por pouco mais de um mês o Dr. José Ricardo
Alvarez Viana, que havia sido removido da Comarca de Londrina.
Questões de ordem pessoal motivaram o seu retorno àquela Comarca, no
último mês de novembro, razão pela qual o Dr. José Ricardo deixou essa
função. No pouco tempo em que trabalhou na Corregedoria, deixou a
marca do juiz de excepcional capacidade de trabalho e competência
jurídica de que é dotado.
Em seu lugar, foi convidado o juiz Douglas Marcel Peres, que
ingressou na carreira em 02/05/2001. Atuou como Juiz Substituto nas
seções judiciárias de Arapongas e Castro. Foi promovido a Juiz de Direito
da Comarca de Fazenda Rio Grande em 17/04/2003, posteriormente
promovido à Vara Cível e Anexos da Comarca de Castro em 02/09/2004
e à 1ª Vara Cível da Comarca de Foz do Iguaçu em 01/10/2004.
Removido para a 1ª Seção Judiciária da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba em 01/12/2004, onde atuou no Foro Regional
de Fazenda Rio Grande e no Foro Central, em substituição na 8ª Vara
Cível, 2ª Vara do Tribunal do Júri, 10ª Vara Criminal, 4ª Vara da Fazenda
Pública e Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais, vindo então
à designação como juiz auxiliar da Corregedoria-Geral, em janeiro de
2012. Entre 25/04/2011 e 01/07/2011, atuou como Juiz Designado na Força
Tarefa das Varas de Família do Foro Central e como Juiz Designado, entre
20/05/2011 e 09/01/2012, como Juiz Conciliador da Central de Precatórios
do Tribunal de Justiça e membro suplente do Comitê Gestor de
Precatórios.
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8. Inspeção nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da
Fazenda Pública, Falências e Concordatas da
Capital
Iniciada em 26 de abril, finalizou-se no último dia 9 de fevereiro a
inspeção feita pela Corregedoria.
Na primeira fase, foram examinados um a um os 742 processos de
falência em curso nas Varas. Concluída a digitalização de 20 processos, de
maior volume ou ativo.
Feita perícia, por técnicos do Tribunal de Contas e contadores do
TJPR em 5 processos selecionados. A sexta perícia encontra-se em
As quatro Varas da Fazenda têm,
juntas, aproximadamente 400 mil

andamento. Diretrizes foram sugeridas, entre as quais a forma de
remuneração do síndico, que deixou de ser mensal.
Realizada força-tarefa, com 16 funcionários do TJPR sob a

processos em andamento.

presidência do Juiz especialmente designado, Doutor Guilherme Resende,
para examinar os executivos fiscais, que constituem 80% do total
aproximado de 400 mil processos em andamento nessas quatro Varas.
O mutirão, que teve a duração de 90 dias, gerou extenso e
proveitoso relatório, com várias conclusões e sugestões. Na primeira
semana de fevereiro, foram inspecionados os processos de natureza
ordinária.
O relatório final, com as conclusões e propostas da Corregedoria,
está sendo finalizado e será encaminhado na próxima semana ao
Presidente do Tribunal e aos demais integrantes do Órgão Especial, para
conhecimento e providências que se fizerem necessárias.

