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Boletim informativo
Curitiba, 19 de novembro de 2012.
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Caros colegas,
O Tribunal elegeu seus novos dirigentes. São novos
tempos e todos precisamos apoiar os que assumirão as graves
responsabilidades de dirigir um eficiente e respeitado tribunal,
para que ele seja cada vez maior.
O “Justiça em Números” do CNJ divulgado neste mês de
novembro destaca o Paraná como um dos mais eficientes, entre
os 12 tribunais considerados de médio porte, conforme
divulgado pela Gazeta do Povo (caderno Justiça & Direito,
09/11/2012).
Os números são de 2011 e devem melhorar em 2012,
em face dos investimentos feitos. Apesar disso, o TJPR está com
97,94% no índice geral da Meta 1/2012. Por isso que o
Presidente Kfouri solicitou de todos os desembargadores e
juízes, por ofício, que a Corregedoria endossa, um último
esforço, neste final de ano, para repetirmos a performance
destacada de cumprimento integral das metas do CNJ, tal como
no ano passado.
Aproxima-se o Natal. Nova edição do “Papai Noel dos
Correios” está em andamento. Por iniciativa dos funcionários da
Corregedoria, com apoio da Presidência e da AMAPAR, 280
crianças das escolas públicas da periferia de Curitiba serão
contempladas com presentes, ofertados por aqueles que
retirarem a cartinha da árvore de Natal, que será montada
próximo à capela.

“Para encontrar a Justiça, é preciso
ser-lhe fiel. Como todas as
divindades, ela só se manifesta
àqueles que nela crêem.”
(Piero Calamandrei)

Igualmente haverá nova edição do Natal dos
terceirizados. No dia 13 de dezembro, os funcionários da
vigilância, limpeza e copa, serão recebidos com um café da
manhã pela cúpula diretiva do tribunal, como reconhecimento
pelos serviços prestados. A CEF apoiará o evento. É o espírito
natalino que começa a envolver a todos.
Abraços a todos,
Atenciosamente,

Noeval de Quadros
Corregedor-Geral

Lauro Augusto Fabrício de Melo
Corregedor da Justiça
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1. Número de expedientes
Foram autuados na Corregedoria 531 processos
novos, no mês de outubro. Para o Corregedor-Geral foram
encaminhados 786 processos diversos, para manifestação ou
voto e para o Corregedor da Justiça, 613. Foram proferidas
760 decisões monocráticas pelo Corregedor-Geral e 256 pelo
Corregedor da Justiça.
No Conselho da Magistratura, foram relatados
04 feitos pelo Corregedor-Geral da Justiça e pelo Corregedor
da Justiça, 07.
Clique aqui para visualizar gráfico detalhado sobre a
estatística da Corregedoria.

2. PROJUDI-PR é eleito o melhor sistema
para a Justiça Estadual

Os Corregedores-Gerais da Justiça dos 25 Estados e
o do Distrito Federal aprovaram, em 8 de novembro, no 61º
ENCOGE, realizado no Rio Grande do Sul, o estudo técnico
feito previamente pela Comissão de Tecnologia do ENCOGE
que fez ampla pesquisa durante dois meses e elegeu, dentre
os sistemas avaliados, o PROJUDI-PR como o melhor sistema
de processo eletrônico atualmente em uso pelos tribunais,
para atendimento das necessidades da Justiça Estadual.
Houve apenas um voto contrário do TJPE.
A Comissão de Tecnologia, que é composta de
analistas e técnicos de informática de todos os tribunais,
avaliou os vários sistemas e elaborou ata enumerando os
pontos negativos e positivos, concluindo que, para
disponibilização gratuita, o do Paraná é o software que mais
progrediu. O Tribunal de Justiça do Amazonas já adotou o
PROJUDI-PR.
Confira aqui a Carta de Gramado, a apresentação em
power-point da Comissão de Tecnologia e a ata da reunião
dessa Comissão.
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3. Criação do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos do TJPR

O TJPR, visando atender a Resolução nº 125 do CNJ,
criou o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos e os Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania, por meio da Resolução nº 13, de 15 de
agosto de 2011 do Órgão Especial, alterada por meio de
Resolução nº 59 de 11/09/12, também do Órgão Especial.
O Núcleo é presidido pelo 2º Vice-Presidente, des.
Ivan Bortoleto, e tem como competência estabelecer uma
política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de
interesses no âmbito do Poder Judiciário.
A operacionalização desta política se dará por meio
dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadanias,
os quais serão instalados em todas as comarcas do Estado do
Paraná onde haja mais de um juiz.
Nesse sentido, em 08.10.12,
expediu diversas portarias instalando
Solução de Conflitos e Cidadania
dependências do Fórum das Comarcas
Portaria
1/2012-NPMCSC
2/2012-NPMCSC
3/2012-NPMCSC
4/2012-NPMCSC
5/2012-NPMCSC

o des. Ivan Bortoleto
o Centro Judiciário de
que funcionará nas
indicadas a seguir:

Comarca
Londrina
Maringá
Matinhos
Curitiba: Fórum Descentralizado da
Cidade Industrial.
União da Vitória

4. Coordenador do Centro de Conciliação do
Fórum Cível divulga relatório de atividades.
O Juiz Coordenador e Supervisor do Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Cível de
Curitiba, doutor Diego Santos Teixeira, divulgou relatório de
atividades desempenhadas na gestão de novembro de 2010
a agosto de 2012.
Inaugurado em 24.11.10, em atendimento à
Resolução nº 125 do CNJ, referido Centro tem a finalidade de
operacionalizar a política pública de métodos consensuais de
solução de conflitos de interesses e cumprir os objetivos
estratégicos do Poder Judiciário, além de medidas como a
redução da litigiosidade, solução e prevenção de litígios.
O Centro Judiciário de Solução de Conflito e
Cidadania do Fórum Cível de Curitiba funciona na Av.
Cândido de Abreu, 595, 2º andar, Centro Cívico,  (41) 32527885 – ramal 227/223,  conciliacaoforumcivel@tjpr.jus.br.
Clique aqui para acessar o relatório de atividades.
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5. Programa de Formação Continuada da
Infância e Juventude
Teve início nos dias 6 a 8 de novembro, no auditório
da ESEJE, destinado aos juízes e servidores da área.
No programa: convivência familiar e comunitária,
reinserção familiar e colocação em família substituta, risco e
violência, adoção internacional e perfil do adolescente em
conflito com a lei.
É mais uma promoção do Conselho de Supervisão
dos Juízos da Infância e Juventude.
Confira abaixo o material de apoio utilizado para a
formação continuada das equipes técnicas de todos os Juízos
do Paraná, bem como aos magistrados atuantes na área.

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui

6. Fórum da Família

As Varas da Infância e Juventude, que por muitos
anos funcionaram no antigo prédio do Banestado, na Santa
Cândida; e as Varas de Família, que funcionavam no antigo
prédio da LBA e do IPUUC, agora se encontram reunidas no
“Fórum da Família, Infância e Juventude” da Capital, na Rua
da Glória, 290.
O funcionamento das Varas nesse edifício, que tem 8
andares e 7.520 m2 de área, iniciou efetivamente no dia 12
de novembro.
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7. Seminário sobre Manuais de Cooperação
Jurídica Internacional

No dia 09 de outubro, o Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do
Ministério da Justiça promoveu o Seminário “Manuais de
Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos”.
O Seminário teve como objetivo o lançamento da 3ª
edição desses manuais em matéria civil e penal, que auxiliam
os operadores do direito na formulação de pedidos de
cooperação a outros países, bem como no cumprimento de
requisitos específicos previstos em Tratados com os quais o
Brasil se comprometeu.
O encontro reuniu diversas autoridades brasileiras no
auditório Presidente Tancredo Neves, na sede do Ministério
da Justiça, em Brasília.
A programação contou com palestras de juristas e
especialistas no tema, a exemplo do promotor de Justiça
Fábio Ramazzini Bechara, a professora de Direito
Internacional da PUC-RJ Nádia de Araújo, dentre outros.
Por designação da Presidência do TRJPR, a Juíza de
Direito da 7ª Vara Criminal de Curitiba, doutora Rosicler
Maria Miguel Vigna Mandorio, juntamente com o Juiz de
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Londrina, doutor
Marcos José Vieira, participaram do evento.
De acordo com a Dra. Rosicler, a matéria
apresentada é de grande importância para eficácia das
decisões e o uso das ferramentas internacionais
disponibilizadas pelo Ministério da Justiça deve ser
estimulado, como é o caso do Laboratório de Tecnologia
contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).
Maiores informações podem ser obtidas no portal do
Ministério da Justiça (Cooperação Internacional e Lavagem de
Dinheiro ou com o Coordenador-Geral de Cooperação Jurídica
Internacional,
Dr. Arnaldo
José
Alves
Silveira
(
Arnaldo.silveira@mj.gov.br;  61 2025-8912).
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8. Mutirão Carcerário dos feitos da VEP de
Londrina

A pedido da Corregedoria-Geral da Justiça, da
Secretaria da Justiça e em decorrência de recente rebelião
ocorrida na Casa de Custódia de Londrina, envolvendo mais
de 100 detentos, a Vara de Execuções Penais e Corregedoria
dos Presídios de Londrina enviou 225 pedidos de livramento
condicional e progressão de regime aberto que lá
tramitavam, para que fossem apreciados em regime de
mutirão, pela 1ª e 2ª Varas de Execuções Penais de Curitiba.
A ação, que ocorreu nos dias 20 e 21 de outubro
(sábado e domingo), contou com a presidência dos Juízes
Moacir Dalla Costa e Eduardo Fagundes Júnior, com a
convocação dos servidores das citadas varas, com a
designação da Promotora de Justiça, Dra. Marla Lurdes de
Freitas Blanchet e com a participação da Defensoria Pública.
Dos processos recebidos, 176 tiveram decisão de
mérito e 49 foram despachados, de modo que, atualmente,
há 15 pedidos de concessão de livramento condicional e 34
pedidos de progressão ao regime aberto.
A medida resultou em um índice de desobstrução de
78,3% e resultou na expedição de 82 alvarás de soltura
decorrentes das concessões de livramento condicional e
progressões ao regime aberto e dos atos processuais que
foram cumpridos pelos servidores das duas Varas de
Execuções Penais da Capital.
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9. Realizado o 61º ENCOGE

Com a presença de representantes de todos os
Estados e do Distrito Federal foi aberto, no dia 08 de
novembro, em Gramado, o 61º Encontro Nacional do
Colégio de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça
(ENCOGE), sob o tema “As Corregedorias e o seu papel
institucional de aperfeiçoamento judicial e extrajudicial”.
O
Presidente
do
Tribunal
de
Justiça,
Desembargador Marcelo Bandeira Pereira - que presidiu o
ENCOGE em 2003 - destacou a importância das
Corregedorias para o Judiciário nacional e a qualidade de
magistrados e servidores que compõem o órgão no Rio
Grande do Sul.
Nesta edição do encontro, o des. Noeval de
Quadros, Corregedor-Geral do TJPR, após agradecer a
confiança que lhe foi depositada e o apoio de todos, fez a
entrega da Presidência do Colégio dos Corregedores
Gerais dos Tribunais de Justiça ao des. Luiz Audebert
Delage Filho, Corregedor-Geral do TJMG.
Confira aqui a Carta de Gramado contendo o
resultado do 61º ENCOGE.

“Quem critica a injustiça não o faz
porque teme cometer ações injustas,
mas porque teme sofrê-las.”
(Platão)
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10. Edital de Abertura do Concurso de
Provas e Títulos para outorga de
Delegações de Notas e de Registro no
Estado do Paraná
O Presidente da Comissão de Concurso, des.
Espedito Reis do Amaral, determinou a publicação de edital
de abertura do concurso de provas e títulos para outorga de
delegações de Notas e de Registro no Estado do Paraná.
O edital foi veiculado no e-DJ nº 977, de 25/10/2012.
São 220 serviços destinados a provimento e 110
destinados à remoção.
A abertura das inscrições iniciou-se no dia
24/10/2012 e as provas seletivas estão previstas para os dias
08 e 09 de dezembro vindouro.

11. Calendário de Correições
No mês de outubro, foram realizadas as Correições
indicadas abaixo:

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba
Foro Judicial
10/10/12 – 17ª Vara Cível, 18ª Vara Cível e 19ª Vara Cível.
24/10/12 – 20ª Vara Cível, 21ª Vara Cível e 22ª Vara Cível.
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Foro Extrajudicial
09 e 10/10/12 – 1º Tabelionato de Notas
23 e 24/10/12 – Distrital do Portão
Interior (Foros judicial e extrajudicial)
01/10/12 – Mallet
02/10/12 – Teixeira Soares
03/10/12 – Rebouças
04 e 05/10/12 – Irati
15 a 19/10/12 – Foz do Iguaçu
29/10/12 – Morretes
30/10/12 – Paranaguá
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Para o mês de novembro estão previstas Correições
indicadas abaixo:

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba
Foro Judicial
14/11/12 – 15º Juizado Especial.
14/11/12 – 23ª Vara Cível.

NOVEMBRO 2012
D

S

T

Q

Q

S

S

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Foro Extrajudicial
06 e 07/11/12 – Distrital de Uberaba
20 e 21/11/12 – 7º Tabelionato de Notas
Interior (Foros judicial e extrajudicial)
06/11/12 – Campina Grande do Sul
07/11/12 – Rio Branco do Sul
08/11/12 – Piraquara
20 e 21/11/12 – Rio Negro
26 e 27/11/12 – São Mateus do Sul
28 a 30/11/12 – União da Vitória
Clique aqui para saber mais sobre o calendário de correições e
inspeções.
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