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exposição total. Ou a vida é uma aventura
ousada ou não é nada”
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1. Número de expedientes
Foram autuados na Corregedoria 535 processos novos, no mês
de fevereiro. Para o Corregedor-Geral foram distribuídos 1028 processos
diversos, para manifestação ou voto e para o Corregedor da Justiça, 594.
Foram proferidas 908 decisões monocráticas pelo Corregedor-Geral e 407
pelo Corregedor da Justiça. No Conselho da Magistratura, foram relatados
12 feitos pelo Corregedor-Geral e 2, pelo Corregedor da Justiça.
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2. Autorizado o descarte dos agravos de
instrumento findos
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná, reunido no
dia 24.02.12, aprovou resolução disciplinando a eliminação de autos de
agravos de instrumento nos quais não cabem mais recursos.
Em regra, os autos dos agravos de instrumento são constituídos
essencialmente por cópia da respectiva ação principal. O documento
aprovado considera, entre outros, a necessidade de adoção de medidas
que visem à racionalização da guarda de documentos institucionais, em
atendimento ao Programa Nacional de Gestão Documental e Memória
do Poder Judiciário (Proname), constante da Recomendação nº 37, de
15.08.11 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A eliminação da massa dos documentos descartados observará
os critérios de responsabilidade social e da preservação ambiental, e
deverá ser feita, por meio de fragmentação manual ou mecânica
obrigatoriamente na presença de um servidor do Poder Judiciário
autorizado. Fica proibida, em qualquer hipótese, a incineração.
Porém, antes de serem descartados, as Secretarias e as
Escrivanias das Varas Judiciais, providenciarão os lançamentos dos
movimentos no sistema informatizado e a juntada de seus respectivos
termos, e procederão à eliminação dos autos de Agravo de Instrumento,
mediante a prévia e obrigatória publicação de Edital de Eliminação.
O

material

descartado

será

doado

para

instituições

beneficentes, sem fins lucrativos, após autorização emanada do Juiz de
Direito da unidade a que estiver vinculado.
DOCUMENTAÇÃO – a providência ajuda na resolução do
congestionamento dos arquivos do Judiciário, tanto o administrativo
quanto o judicial, bem como a ausência de espaço físico disponível. No
entanto, todas as informações processuais dos agravos de instrumento
ficam armazenadas no Sistema de Acompanhamento Processual do
Tribunal de Justiça, e, são plenamente acessíveis aos usuários dos serviços
forenses.

3. Digitalização dos recursos no TJPR
Com

o

propósito

de

baratear

os

custos

e

uniformizar

procedimentos, o Órgão Especial autorizou que os juízes encaminhem as
apelações processadas, em primeiro grau, no sistema virtual por CD-Rom
para o Tribunal, que se encarregará de fazer a transposição das peças
para o papel.
Isto significará diminuição de custos para o Tribunal, de vez que
90% desses recursos são provenientes das varas estatizadas, que gastam
bastante com o xerox das peças e encaminhamento de grandes volumes
pelos Correios.
Com a futura implantação de processo eletrônico em 2º grau, a
transposição para o papel deixará de ser necessária.
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4. Relotação e remanejamentos
Atendendo pedido da Corregedoria, o Presidente do TJ, Des.
Miguel Kfouri, autorizou a suspensão de todas as relotações e
remanejamentos entre funcionários, até que uma comissão composta
pelo Dr. Carlos Maurício Ferreira, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da
Justiça, Dr. Frederico Mendes Júnior, Juiz Auxiliar da Presidência e os
servidores Gianna Maria Cruz Bove Pereira, Clóvis Mário de Lara, Luana
Assmann Greco, Alex Walendowsky Horta e Vinícius Rodrigues Lopes,
examine as várias implicações da lei e suas interpretações.
A comissão já fez duas reuniões e prevê-se também um estudo
sobre a estrutura de pessoal necessária para cada Vara oficializada, de
acordo com a natureza da matéria e o número de autuações.

5. Encontro de Juízes criminais
Realizou-se em Guaratuba, de 22 a 24 de março, o II Encontro
Estadual de Juízes Criminais, com a participação de dezenas de juízes de
primeiro grau e desembargadores.

II Encontro Estadual de Juízes Criminais

O evento, promovido pela AMAPAR, contou com a presença de
Secretários de Estado, do Presidente da AMB, do Presidente do TJPR, Des.
Miguel Kfouri (que participou da abertura) e do Corregedor-Geral, que
esteve no encerramento do encontro, participando de uma mesa
redonda e respondendo às perguntas dos juízes, na companhia do Juiz
Auxiliar da Corregedoria, Dr. Roberto Negrão.

6. Inauguração da Penitenciária de Cruzeiro
do Oeste
Deu-se no dia 30.03.12 a inauguração da Penitenciária de
Cruzeiro do Oeste, que atenderá os presos da região.

Penitenciária de Cruzeiro do Oeste.

A VEP – Vara de Execuções Penais de Cruzeiro do Oeste,
instalada em 19.03.12, atenderá processos das Comarcas de Alto Piquiri,
Altônia, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do Oeste,
Goioerê, Guaíra, Icaraíma, Iporã, Loanda, Mamborê, Peabiru, Pérola,
Santa Isabel do Ivaí, Terra Roxa, Umuarama e Xambrê.

7. Mutirão no Complexo Médico-Penal
Os juízes das VEPs de Curitiba, Dr. Eduardo Lino Bueno Fagundes
Júnior e Dr. Moacir Antonio Dala Costa promoveram, com vários servidores,
um mutirão no dia 30.03.12, para revisar os processos de internos.
Houve liberação de 223 pacientes, e 118 sairam empregados, ou
seja, foram encaminhados a empresas cadastradas no Projeto Começar de
Novo e serão contratados com carteira de trabalho assinada.
Além disso, houve 12 reconhecimentos de paternidade, 2
reconhecimentos de união estável, 72 carteiras de identidade
confeccionadas, 28 emissão de CPF e 26 carteiras de trabalho emitidas.
Mutirão no Complexo Médico-Penal.

Foi feita uma análise geral da situação de todos os internos,
resultando num alentado relatório encaminhado à Corregedoria.
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8. Visita do CNJ
Em 20.03.12, o Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dr. Luciano
André Losekan esteve em visita às Varas de Execução Penal de Curitiba, e
conheceu o novo sistema eVEP, que está em fase de conclusão, e que
deverá interligar todos os juízes criminais do Estado, com instalação
prevista para o início de junho deste ano.
No mesmo dia, Dr. Luciano Losekan esteve reunido no Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Controle Externo da
Atividade Policial, juntamente com o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral
Tela inicial do sistema eVEP ainda em
desenvolvimento.

do Paraná, Dr. Roberto Negrão, e com o Dr. Leoberto Brancher, Juiz de
Caxias do Sul, que trabalha com a Justiça Terapêutica.
O tema da reunião se concentrou na problemática e
levantamento de possíveis soluções, visando a indução de políticas
públicas para minimizar o alto índice de violência no Estado do Paraná.

9. Pátio da Receita em Foz do Iguaçu deve
ser desocupado
No dia 29.03.12, o Juiz Auxiliar da Corregedoria do CNJ, Dr.
Marlos Melek promoveu reunião com juízes da Comarca de Foz do Iguaçu,
e com responsáveis pela Receita Federal na região.
As discussões procuraram definir formas de desocupar os pátios
onde a Receita guarda cerca de 7.500 veículos (carros, ônibus, barcos,
Reunião realizada em 29.03.12 na Delegacia
da Receita Federal de Foz do Iguaçu.

lanchas) apreendidos, esperando o desfecho dos processos judiciais a que
se referem.
Feito o diagnóstico do problema, medidas serão implementadas
para desocupação destes pátios, evitando o apodrecimento dos bens,
seja por meio de doação do bem apreendido a órgãos públicos ou
realizando a alienação antecipada do bem. O Dr. Roberto Negrão
representou a Corregedoria nessa reunião.
Em Curitiba, também há perto de 2.200 veículos apreendidos no
pátio do DETRAN. A Corregedoria expediu o Ofício-Circular nº 22/2012
orientado os juízes a promover a venda antecipada desses bens.

10. Presidente do CNJ elogia funcionários do
Departamento de Tecnologia do TJPR
Em ofício datado de 02.03.12, dirigido ao Corregedor do TJPR, o
Min. César Peluso, Presidente do STF elogiou a atuação dos servidores
Pablo Damasceno Rattes e João Paulo Ribeiro do Nascimento, integrantes
do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, do
TJPR, pela brilhante atuação que tiveram, auxiliando no desenvolvimento
de vários projetos desenvolvidos pela Presidência do STF.
Clique aqui para acessar a cópia digitalizada do ofício.
O Paraná continua auxiliando o CNJ no desenvolvimento de
programas, atualmente com mais ênfase na área da execução penal.
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11. TJPR cumpre metas do CNJ
No dia 11.04.12, o CNJ divulgou resultado das metas de 2011 e o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ficou em terceiro lugar no quesito
de produtividade em 1º e 2º grau.
Este fato é altamente significativo porque, dentre os 15 tribunais
estaduais de pequeno e médio porte, o Paraná saiu de uma
produtividade abaixo da média nacional para o primeiro lugar em
desempenho, reflexo do acerto das medidas tomadas pelas últimas
administrações, bem como pelo empenho e boa vontade de todos os
magistrados de 1º e 2º grau, o que é digno de registro e reconhecimento.
Ao total foram 4 as metas para a Justiça Estadual em 2011.
O resultado indica que os tribunais de Justiça cumpriram em
média 88, 98% das metas.
Clique aqui para visualizar o Relatório Final das Metas Nacionais.

12. Visita ao Governador do Estado
Em data de 29.02.12, o Corregedor-Geral visitou, na companhia
do Juiz Auxiliar Vitor Roberto Silva, o Governador do Estado, Beto Richa,
levando-lhe pessoalmente o convite para participar da abertura do 59º
ENCOGE, a se realizar em abril em Foz do Iguaçu.
Na oportunidade, solicitou a colaboração do Governador para
a edição de lei visando dispensar o pagamento de IPVA em atraso e
multas durante o período de permanência dos veículos apreendidos ou
bloqueados, no pátio do DETRAN ou de outros órgãos públicos, de forma a
estimular a alienação antecipada desses bens por valores mais atraentes,
desocupando os espaços públicos antes que os bens virem sucata e
promovendo a agilização dos processos.
O Governador achou interessante a ideia e determinou estudos
sobre a matéria.

13. Lançamento de obra do Dr. Sérgio Kreuz
Na noite de 20.03.12, no 2º andar do Tribunal de Justiça, foi
lançada pela AMAPAR a obra “Direito à convivência familiar da criança e
do adolescente” de autoria do magistrado Sérgio Kreuz, da Vara da
Infância e Juventude de Cascavel.
O lançamento contou com a presença inúmeras pessoas,
oriundas algumas da cidade de Cascavel.
A obra, da editora Juruá, é apresentada pelo Presidente do
TJPR, Des. Miguel Kfouri e fruto de dissertação do mestrado, traduzindo-se
em valiosa colaboração do juiz Dr. Kreuz, que é bastante respeitado pela
seriedade e dedicação há anos à causa da infância e juventude.
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14. Manual de Procedimentos da Secretaria
de Família
Em 2011, o Diretor da 5ª Secretaria de Família, do Foro Central
de Curitiba, Sérgio Eidi Yamagami Sawasaki resolveu, em parceria com os
demais funcionários da Vara e servidores da ESEJE, reunir numa apostila
todos os procedimentos cartoriais de uma Secretaria de Família, com o fito
de compartilhar seu aprendizado.
Por ter sido a primeira unidade dessa natureza a trabalhar
unicamente com processos virtuais, Sérgio foi aprendendo na prática
como se fazia.
E essa apostila mais tarde transformou-se em valioso manual,
com figuras e esquemas que facilitam a compreensão dos procedimentos
numa Secretaria, nesta nova fase tecnológica que vive o tribunal.
O seu “Manual de Procedimentos cartoriais do foro judicialSecretaria de Família”, editado com recursos do próprio autor (Edição por
Demanda) evidencia o zelo e o talento desse dedicado Diretor de
Secretaria, bem como dos demais servidores da 5ª Vara de Família e já
vem sendo utilizado por várias outras serventias do Estado.

15. ENCOGE
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.
Clique aqui para conferir a programação oficial, bem como
para saber um pouco mais sobre o Colégio de Corregedores e sobre o
Boletim Eletrônico.

16. Assessores da CGJ tomam posse no
Ministério Público
Tomou posse em data de 28.03.12 como Promotor Substituto no
Paraná o Dr. Thiago Flores Carvalho, que até então era Assessor Especial
do Corregedor-Geral da Justiça.
E no dia 09.04.12, tomou posse no Estado de São Paulo, como
Promotor Substituto, o Dr. Guilherme de Barros Perini, que durante anos foi
Secretário de Gabinete do Des. Noeval de Quadros e depois, assessor da
Corregedoria Geral. Guilherme passou em 2º lugar, num disputado
concurso realizado pelo MP-SP com mais de 13 mil candidatos.

BOLETIM INFORMATIVO

PÁGINA 7

17. Calendário de Correições
No mês de março, foram realizadas as Correições indicadas
abaixo:
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba
05/03/2012 – 1º Vara Cível, Vara de Inquéritos Policiais e 2º Juizado Especial Cível
07/03/2012 – 3ª Vara Cível; 2ª Vara Criminal e 3º Juizado Especial Cível
19/03/2012 – 1ª Vara Criminal; 2ª Vara Cível e 1º Juizado Especial Cível
21/03/2012 – 3ª Vara Criminal; 4ª Vara Cível e 4º Juizado Especial Cível
Litoral

Interior

12/03/2012 – Antonina
13/03/2012 – Paranaguá (Inspeção)
14/03/2012 – Matinhos
15 e 16/03/2012 – Guaratuba

01 e 02/03/2012 - Barracão
26/03/2012 – Ubiratã
27/03/2012 – Alto Piquiri
28/03/2012 – Terra Roxa
29 e 30/03/2012 – Iporã

“Só há dois tipos de homens: os justos
que se crêem pecadores e os
pecadores que se crêem justos”
(Blaise Pascal, Pensamentos, 562-534).

