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Estamos disponibilizando mais uma edição deste
Boletim Informativo, que se destina a veicular internamente as
principais notícias pertinentes à Corregedoria-Geral da Justiça.
Prosseguimos, portanto, com a importante missão de
transmitir aos integrantes desta Corregedoria – Juízes auxiliares,
assessores e demais servidores –, bem como a todos os
Magistrados que compõem o quadro do Poder Judiciário do
Paraná, informações que, além da intenção noticiosa, possam,
eventualmente, também contribuir para o aprimoramento das
atividades funcionais e correicionais.
Neste início de gestão, queremos lembrar que
acreditamos na competência técnica e no bom nível de
motivação de nossa equipe de trabalho. Por isso, reforçamos,
nesta oportunidade, o nosso desejo de que todos se empenhem
ao máximo para que possamos desenvolver as nossas atividades
com a melhor qualidade possível.
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1. Número de expedientes
No mês de fevereiro,
Corregedoria 477 processos novos.

foram

autuados

na

Para o Corregedor-Geral foram encaminhados 1135
processos diversos, para manifestação ou voto e para o
Corregedor da Justiça, 421.
Foram proferidas 643 decisões monocráticas pelo
Corregedor-Geral e 80 pelo Corregedor da Justiça.
No Conselho da Magistratura, foram relatados 02
feitos pelo Corregedor-Geral da Justiça.
Clique aqui para visualizar gráfico detalhado sobre a
estatística da Corregedoria.
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2. Delegação de Poderes dos Corregedores
No dia 05 de fevereiro, com o objetivo de dinamizar
as atividades e com respaldo no Regimento Interno do
Tribunal de Justiça e no CODJ, o Corregedor-Geral da Justiça
baixou as Portarias 07/2013, 08/2013 e 09/2013, pelas quais,
respectivamente, delegou poderes: a) ao Corregedor da
Justiça para tratar da matéria do foro extrajudicial, exceto
concurso e lista de vacância; b) de atos instrutórios aos
Assessores Jurídicos e Correicionais para procedimentos
iniciais referentes aos auxiliares da justiça; e c) aos doutores
Juízes de Direito Auxiliares.
Por sua vez, o Corregedor da Justiça expediu a
Ordem de Serviço nº 10, de 14 de fevereiro de 2013,
delegando poderes aos doutores Juízes de Direito Auxiliares,
bem como de atos instrutórios aos Assessores Jurídicos e
Correicionais para procedimentos iniciais referentes aos
auxiliares da Justiça.

3. Juízes Auxiliares e Assessoria Correicional
Confira abaixo a relação dos oito juízes auxiliares da
Corregedoria-Geral da Justiça, cujas atribuições foram
definidas pela Portaria nº 09/2013.
Nome
Alexandre Barbosa Fabiani
Antonio Franco Ferreira da Costa Neto
Carlos Mauricio Ferreira
Douglas Marcel Peres
Guilherme Frederico Hernandes Denz
Vânia Maria da Silva Kramer
Vitor Roberto Silva
Roberto Luiz Negrão

Especialização
Foro Judicial
Foro Judicial
Foro Extrajudicial
Foro Judicial
Foro Extrajudicial
Foro Extrajudicial
Foro Judicial
Foro Judicial

São sete os assessores correicionais que, juntamente
com os juízes auxiliares, executam as tarefas de fiscalização
do trabalho das serventias judiciais e extrajudiciais.
Nome
Adriana de Aquino
Caio Cassou Junior
Jorge Luiz Gomes Macedo
Luana Carneiro Clock
Luiz Fernando Althéia Molinari
Paulo Roberto Althéia de Melo
Rafael Antonio de Albuquerque

Especialização
Foro Judicial
Foro Judicial
Foro Extrajudicial
Foro Extrajudicial
Foro Extrajudicial
Foro Extrajudicial
Foro Judicial
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4. Nova Cúpula Diretiva do TJPR

Em sessão solene realizada em 1º de fevereiro de
2013, tomou posse a nova Cúpula Diretiva do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná (biênio 2013/2014), que está
assim constituída: Presidente, Desembargador Clayton
Coutinho de Camargo; 1º Vice-Presidente, Desembargador
Paulo Vasconcelos; 2º Vice-Presidente, Desembargadora
Dulce Maria Sant’Eufêmia Cecconi; Corregedor-Geral da
Justiça, Desembargador Lauro Augusto Fabrício de Melo; e
Corregedor da Justiça, Desembargador Eugênio Achille
Grandinetti.

5. Prorrogado para o final de junho prazo
para encaminhamento do relatório da
inspeção anual dos Juízes
Tendo em vista que a Corregedoria-Geral da Justiça
está desenvolvendo, para o foro judicial, novos modelos de
relatórios para as inspeções anuais dos Juízes – nos moldes
do que foi disponibilizado para o foro extrajudicial –, o prazo
previsto para a entrega de tais relatórios (março) foi
postergado para o final do mês de junho do corrente ano,
inclusive para aqueles que já remeteram os expedientes, os
quais deverão ser readequados aos novos modelos.
Dada a necessidade de padronizar as informações
que servirão de base para as correições, os novos modelos
deverão ser obrigatoriamente utilizados assim que estiverem
disponíveis.
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6. Instituída a Central de Registro Civil do Paraná
Por meio do Provimento nº 239, de
6 de fevereiro de 2013, expedido pelo
Corregedor-Geral da Justiça, Des. Lauro
Augusto Fabrício de Melo, foi instituída a
Central de Informações do Registro Civil –
CRC/PR, a ser desenvolvida e administrada
pelo IRPEN - Instituto de Registro Civil de
Pessoas Naturais do Estado do Paraná.
Segundo dispõe o art. 2º do referido
Provimento, a Central de Informações do
Registro
Civil
será
integrada
obrigatoriamente, por todos os Oficiais de
Registro Civil das Pessoas Naturais do
Estado do Paraná, que deverão efetuar
carga
e
manter
permanentemente
atualizado o acervo, bem como acessá-lo
para fornecer informações ao público,
quando solicitadas, e conforme a legislação
aplicável.
Conforme observou o CorregedorGeral, em entrevista concedida à assessora
de imprensa da ANOREG (Associação dos
Notários e Registradores do Paraná), “a
criação da Central de Informações de
Registro Civil, nos termos propostos pelo
IRPEN, por meio do qual será alimentado o
banco de dados pelos Ofícios de Registro
Civil das Pessoas Naturais de todo o Estado,
é medida que vem a beneficiar os usuários

dos serviços registrais, que poderão
requerer a emissão de certidões ou a
consulta de assentos em qualquer lugar que
estiverem, mediante o mero acesso on line
do sistema, ou ainda, mediante a solicitação
em qualquer Serviço de Registro Civil do
Estado do Paraná, mesmo que não seja
aquele que lavrou o respectivo assento do
interessado”.
“Além
disso”,
acrescentou
o
Corregedor-Geral, “haverá uma diminuição
do tempo para a prática dos atos,
possibilitando maior eficiência e segurança
jurídica do serviço a ser prestado,
representando
inegável
conquista
de
racionalidade,
economicidade
e
desburocratização”.
Ainda de acordo com o mencionado
Provimento “poderão aderir à Central de
Informações do Registro Civil outros Oficiais
de Registro Civil das Pessoas Naturais do
país que detenham essa atribuição legal,
mediante celebração de convênio padrão
com o IRPEN, pelo qual se ajustem as
condições, os limites e a temporalidade da
informação, o escopo da pesquisa, a
identificação da autoridade ou consulente e
a extensão das responsabilidades dos
convenentes”.
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7. Magistrados poderão acessar informações
do cadastro eleitoral pela internet

Nos termos do Provimento nº 01/2013-CRE/PR, a
solicitação e o fornecimento de informações constantes do
cadastro eleitoral se fará exclusivamente por meio do
Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, disponibilizado em
página do Tribunal Regional do Estado do Paraná na Internet.
Para utilizar esse serviço, o Magistrado deve se
cadastrar no Sistema mediante preenchimento de formulário
próprio, cujas instruções podem ser obtidas clicando aqui.
Segundo o art. 3º do mencionado Provimento, o
“acesso ao sistema será permitido somente para a
autoridade cadastrada e a até dois servidores a ela
funcionalmente vinculados, mediante ato delegatório
destinado a esse fim, disponível no sistema”.

8. Programa de Proteção aos Magistrados
Por meio do ofício GCGJ 33.068/2013, o CorregedorGeral da Justiça, Des. Lauro Augusto Fabrício de Melo,
solicitou ao presidente da “Comissão de Segurança do Poder
Judiciário do Paraná”, Des. Jorge Wagih Massad, informações
acerca do Programa de Proteção aos Magistrados.
A referida Comissão foi instituída pela Resolução 37
do Órgão Especial do TJPR, com a atribuição de normatizar a
Política de Segurança no âmbito do Poder Judiciário do
Estado, notadamente no que diz respeito à proteção física
dos Magistrados em situação de risco em virtude de
atividade funcional.
Considerando que a Corregedoria precisa se inteirar,
por ocasião das correições, de tais situações – mormente
porque a situação de risco do Juiz produz reflexos na
atividade jurisdicional e administrativa –, o Corregedor-Geral
pediu que lhe sejam enviados os nomes dos Magistrados
sujeitos a tais condições, bem como relatos sobre as
respectivas situações de risco e as medidas de segurança
adotadas, além de documentos eventualmente existentes.
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9. Banco Estatístico da Corregedoria passa
por revisão

A Corregedoria-Geral da Justiça está procedendo à
revisão de seu Banco Estatístico. É o que se depreende da
recente implantação do Sistema de Boletim Unificado e da
dispensa da elaboração do Anexo-C.
Com essas medidas, os dados estatísticos serão
gerados diretamente pelo Sistema, desonerando os Juízos do
preenchimento de relatórios diversos. Tais dados, muito mais
confiáveis e consolidados em uma única base, possibilitarão
a elaboração dos Anexos Estatísticos de Correição, de
estudos e projetos para instalação de varas e comarcas,
lotação de servidores, designação de Magistrados, confecção
de material reservado para fins de promoção/remoção na
carreira da magistratura, entre outras finalidades.
Por essa razão, a Corregedoria está alertando para a
necessidade da adequada alimentação do Sistema Publiquese e do Boletim Unificado. Esse procedimento conferirá maior
precisão dos dados extraídos, os quais indicarão a realidade
do movimento forense no Estado do Paraná.
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10. Calendário de Correições
No mês de fevereiro, foram realizadas as Correições
indicadas abaixo:
FEVEREIRO 2013
D

S

T

Q

Q

S

S
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8
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21

22

23

24

25

26

27

28
Interior (Foros judicial e extrajudicial)
25/02/13 – Bandeirantes
26/02/13 – Congonhinas
27/02/13 – Santa Mariana
28/02/13 – Cornélio Procópio
Para o mês de março estão previstas as Correições
indicadas abaixo:

MARÇO 2013
D
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T

Q
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8
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30

31

Interior (Foros judicial e extrajudicial)
11/03/13 – Iretama
12/03/13 – Cândido de Abreu
13/03/13 – Manoel Ribas
14 e 15/03/2013 – Pitanga
25/03/13 – Tibagi
26/03/13 – Piraí do Sul
27 e 28/03/13 – Castro
Clique aqui para saber mais sobre o calendário de correições e
inspeções.

“A simplicidade é o último
grau de sofisticação.”
(Leonardo Da Vinci)
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11. Edições anteriores do Boletim
Informativo da Corregedoria-Geral
Confira aqui as edições anteriores
Informativo da Corregedoria-Geral da Justiça.
2011

do

2012

Boletim

2013

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Fevereiro

Agosto

Fevereiro

Agosto

Março

Setembro

Março

Setembro

Abril

Outubro

Abril

Outubro

Maio

Novembro

Maio

Novembro

Junho

Dezembro

Junho

Dezembro

Janeiro
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do Estado do Paraná.
Des. Lauro Augusto Fabrício de Melo, Corregedor-Geral da Justiça.
Des. Eugênio Grandinetti, Corregedor da Justiça.
Coordenação e Edição:

Simone Ribeiro Gama Triches,
Maria Vitória Guedes Viotti
Carlos Alberto Cavalheiro
Hayton Lee Swain Neto

“A única coisa que importa
é viver honestamente, sem
cometer injustiças, nem
mesmo em retribuição a
uma injustiça recebida.”
(Sócrates)

