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Lauro Augusto Fabrício de Melo
Corregedor-Geral

Eugênio Grandinetti
Corregedor da Justiça

“O planejamento não diz
respeito às decisões futuras,
mas às implicações futuras
de decisões presentes.”
(Peter F. Drucker)

1. Número de expedientes
No mês de março, foram autuados na Corregedoria
383 processos novos.
Para o Corregedor-Geral foram encaminhados 1255
processos diversos, para manifestação ou voto e para o
Corregedor da Justiça, 440.
Foram proferidas 835 decisões monocráticas pelo
Corregedor-Geral e 342 pelo Corregedor da Justiça.
No Conselho da Magistratura, foram relatados 16
feitos pelo Corregedor-Geral da Justiça e 02 pelo Corregedor
da Justiça.
Clique aqui para visualizar gráfico detalhado sobre a
estatística da Corregedoria.
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2. Corregedor-Geral da Justiça é homenageado pelo IRPEN
O Des. Lauro Augusto Fabrício de
Melo, Corregedor-Geral da Justiça foi
homenageado pelo Instituto do Registro Civil
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná
(IRPEN) durante a solenidade de lançamento
oficial da Central de Informações de Registro
Civil do Estado do Paraná, realizada, em 15
de março deste ano, no Hotel Bourbon, em
Curitiba.
Também estavam presentes na
solenidade os assessores correicionais Jorge
Luiz Gomes Macedo e Luana Carneiro Clock
e a Chefe do Gabinete do Corregedor-Geral
da Justiça, Simone Ribeiro Gama Triches.
A referida Central foi criada pelo
Provimento nº 239, de 6 de fevereiro de
2013, expedido pelo Corregedor-Geral da
Justiça, que acolheu proposição formulada
pelo IRPEN.
O presidente do IRPEN, Ricardo
Augusto de Leão, consignou que o apoio do
Des. Lauro foi condição determinante para a
“materialização de um sonho que começou
na época da gratuidade e foi construído
diariamente pelo esforço de todo um grupo

de trabalho e o apoio dos registradores civis
paranaenses”.
Em seu discurso de agradecimento,
afirmou o Des. Lauro: “Sem dúvida, 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, verifica-se que
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”.
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3. CNJ noticia adoção internacional oficializada pela Corregedoria-Geral
da Justiça do Paraná
Baseado em notícia publicada no
portal do Tribunal de Justiça do Paraná, o
Conselho Nacional de Justiça – CNJ – deu
destaque, no último dia 13 de março, em
sua página inicial ao ato do CorregedorGeral da Justiça, Des. Lauro Augusto Fabrício
de Melo, que oficializou mais uma adoção
internacional.
Diz a notícia do CNJ: “O corregedorgeral da Justiça do Paraná, desembargador
Lauro Augusto Fabricio de Melo, atual
presidente da Comissão Estadual Judiciária
de Adoção (Ceja), oficializou mais um ato de
adoção internacional. Uma menina de quase
três anos de idade foi adotada pelo casal
Jeffery e Heather Wise, residente no Estado
de Michigan (EUA), ganhando, assim, a
oportunidade de viver ao lado de seus três
irmãos biológicos, adotados há cerca de oito
anos pela mesma família. Este caso teve
também a participação do juiz Fabian
Schweitzer.
Impedir
que
crianças
e
adolescentes permaneçam vários anos em
abrigos é o principal objetivo das leis de
adoção criadas no Brasil. Além de
organismos que cuidam de adoções no

território nacional, existem comissões
estaduais judiciárias de adoção que fazem a
intermediação
de
adoções
a
casais
estrangeiros. Atualmente, aguardam a
possibilidade de uma família substituta 609
crianças e adolescentes de elevadas faixas
etárias, grupos numerosos de irmãos e
ainda portadores de necessidades especiais,
características que os encaminha para a
busca de um lar adotivo fora do país. Na
visão da Corregedoria de Justiça do Paraná,
histórias como esta devolvem a esperança
àqueles que ainda aguardam na fila por um
lar que os acolha e lhes dê oportunidades”.
Também no mês de março, o
Corregedor-Geral da Justiça oficializou outra
adoção internacional. Nesse segundo ato,
outro casal (os norte-americanos Joel Craig
Rishel e Cynthia Le Anne Rischel adotaram
quatro irmãos (os meninos Lucas, Reginaldo,
Luan e Kauan). O pedido de adoção foi
deferido pela juíza Gabriela Scabello Milazzo
Taques, da Vara de Família e Anexos da
Comarca de Paranguá, com base em parecer
elaborado pela Comissão Estadual Judiciária
de Adoção (CEJA).
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4. Começam os trabalhos para elaboração do
Planejamento Estratégico da CorregedoriaGeral da Justiça
Por determinação do Corregedor-Geral da Justiça,
Des. Lauro Augusto Fabrício de Melo, começaram os
trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico da
Corregedoria-Geral da Justiça, a primeira das 11 metas de
nivelamento das Corregedorias, estipulada pelo Conselho
Nacional da Justiça (CNJ).
Em reunião realizada em 18 de março, sob a
coordenação do Dr. Carlos Maurício Ferreira, Juiz Auxiliar da
Corregedoria, e do servidor José Otávio Padilha, Coordenador
do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (NEGE) foi
definido o cronograma que norteará a elaboração do referido
Planejamento, conforme demonstrativo abaixo.
Cronograma e Fases do Planejamento
21/03/2013

1. Diagnóstico

04/04/2013

2. Missão, Visão e Valores

11/04/2013

3. BSC – mapa estratégico, temas e
objetivos

19/04/2013

4. Metas e indicadores

03/05/2013

5. Projetos

Depois

6. Execução, monitoramento e controle.

Posteriormente, a reunião de 21 de março, sob a
coordenação de José Otávio Padilha, contou com a
participação do Des. Eugênio Achille Grandinetti, Corregedor
da Justiça, e do Dr. Carlos Maurício Ferreira, Juiz Auxiliar da
Corregedoria, bem como dos servidores que integram o
Grupo de Trabalho encarregado de elaborar o Planejamento
Estratégico da Corregedoria.
Até o momento, foram iniciadas as atividades
relativas ao item 1 do processo (Diagnóstico – Análise SWOT).
Na mesma ocasião foi criado, na Intranet, um Fórum
de Discussão, onde serão debatidos assuntos relativos a essa
importante tarefa.
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5. A histórica Ouro Preto (MG) sediará o 62º
ENCOGE
A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, declarada
“Patrimônio Cultural da Humanidade” pela UNESCO, em
1980, sediará o 62º ENCOGE – Encontro do Colégio
Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça
do Brasil nos dias 11 e 12 de abril do corrente ano.
De acordo com o Presidente do Colégio de
Corregedores, Desembargador Luiz Audebert Delage Filho,
“além da cuidadosa escolha de temas e palestrantes, todo

esforço será feito para que os participantes sintam a calorosa
acolhida mineira”.
Deverão ser convidados, entre outras autoridades, o
Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do STF e do CNJ e o
Ministro do STF Francisco Falcão, atual Corregedor Nacional
de Justiça.
A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
será representada, no Encontro, pelo Corregedor da Justiça,
Des. Eugênio Achille Grandinetti, tendo em vista que o
Corregedor-Geral da Justiça encontra-se com a agenda lotada
neste período por compromissos anteriormente assumidos e
inadiáveis.

6. Prosseguem os treinamentos da Brigada de
Incêndio do TJPR
No dia 07 de março do corrente ano, sob a
coordenação do coronel Ivaldo Marchesi – ex-comandante do
Corpo de Bombeiros e coordenador de Segurança Contra
Incêndio e Pânico do TJPR – foi realizado mais um
treinamento da “Brigada de Incêndio” do Tribunal de Justiça
do Paraná.
Criada na gestão anterior, a Brigada vem recebendo
o apoio dos atuais administradores do Poder Judiciário
paranaense, os quais veem nessa iniciativa uma
indispensável forma de prevenção que pode preservar vidas,
bem como o patrimônio público, no caso de eventual sinistro.
A Brigada conta hoje com cerca de 50 servidores
(voluntários) do TJ, alguns deles lotados na CorregedoriaGeral da Justiça. Entretanto, o coronel Marchesi ressalta a
necessidade de que novos funcionários passem a compor os
diversos grupos que integram a Brigada, para que esta possa
atuar com a eficiência desejável.
Os servidores interessados em participar dos grupos
de brigadistas do Poder Judiciário paranaense deverão ligar
para o telefone (41) 3200-3444.
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proposta

de

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná
aprovou, na sessão realizada em 25 de março deste ano, a
proposta – de autoria do Presidente do TJ, Desembargador
Clayton Camargo – que prevê a alteração do art. 225 do
Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado.
Segundo a proposta, o referido artigo passará a ter a
seguinte redação: “As comarcas compõem-se de Juízo único
ou de duas ou mais varas judicias, cuja denominação e
competência serão fixadas e alteradas por Resolução do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Parágrafo único – Os
Juizados Especiais com unidade administrativa própria e
cargo de Juiz são considerados, para fins deste artigo, varas
judiciais”.
O anteprojeto de lei foi enviado à Assembleia
Legislativa, onde será discutido. Se aprovado, o Órgão
Especial do TJ, por meio de resolução, poderá estabelecer e
alterar a competência, bem como a nomenclatura, de todas
as varas judiciais.

8. Calendário de Correições
No mês de março, foram realizadas as Correições
indicadas abaixo:

MARÇO 2013
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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.

BOLETIM INFORMATIVO Nº 03 - 2013

PÁGINA 7

9. Edições anteriores do Boletim da CGJ
Confira aqui as edições anteriores
Informativo da Corregedoria-Geral da Justiça.
2011

do

2012

Boletim

2013

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Fevereiro

Agosto

Fevereiro

Agosto

Fevereiro

Março

Setembro

Março

Setembro

Abril

Outubro

Abril

Outubro

Maio

Novembro

Maio

Novembro

Junho

Dezembro

Junho

Dezembro

Ano 2013 – Nº 03
Publicação Eletrônica Mensal da Corregedoria-Geral da Justiça
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

“Só existem dois dias na
vida em que nada pode ser
feito. Um se chama ontem
e o outro se chama
amanhã.”
(Dalai Lama)

