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Boletim informativo
Curitiba, 05 de março de 2014.

Mensagem dos Corregedores

Nesta edição
1. Número de expedientes
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Neste 1º bimestre de 2014, estamos disponibilizando
mais uma edição deste Boletim Informativo, que se destina a
veicular internamente as principais notícias pertinentes à
Corregedoria-Geral da Justiça.
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Por isso, temos a honra de repassar informações sobre
alguns fatos relevantes acontecidos no mês de fevereiro e
outros previstos para o mês corrente.

2. Des. Lauro Augusto Fabrício de Melo
participa de reunião com corregedoresgerais em Recife/PE
3. Corregedoria-Geral da Justiça concede
entrevista à Rádio Justiça sobre estatização
das Varas da Fazenda Pública
4. Corregedor-Geral e Corregedor da

Atenciosamente,

Justiça prestigiam solenidade de
inauguração do Fórum de Ibiporã
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“A primeira e melhor vitória é
conquistar a si mesmo.”
(Platão)

1. Número de expedientes
No mês de fevereiro,
Corregedoria 448 processos novos.

foram

autuados

na

Para o Corregedor-Geral foram encaminhados 1153
processos diversos, para manifestação ou voto e para o
Corregedor da Justiça, 275.
Foram proferidas 661 decisões monocráticas pelo
Corregedor-Geral e 153 pelo Corregedor da Justiça.
No Conselho da Magistratura, foram relatados 1
feitos pelo Corregedor-Geral da Justiça.
Clique aqui para visualizar gráfico detalhado sobre a
estatística da Corregedoria.
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2. Des. Lauro Augusto Fabrício de Melo
participa de reunião com corregedores-gerais
em Recife/PE.

Crédito/Foto: Ascom TJPE.

A Assessoria de Imprensa do TJPR veiculou a
seguinte notícia sobre o tema:
“O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador
Lauro Augusto Fabrício de Melo, e demais corregedoresgerais de 27 estados, participaram nesta semana, em
Recife/PE, de reunião de trabalho com o Corregedor Nacional,
ministro Francisco Falcão.
Entre os assuntos debatidos estavam o serviço
cartorário
extrajudicial,
processos
administrativos
disciplinares e padronização da identificação dos processos
disciplinares. Para o desembargador Lauro, que considerou a
reunião bem produtiva, o mais importante foi a oportunidade
que os corregedores-gerais tiveram de tirar dúvidas,
principalmente sobre o serviço cartorário extrajudicial e os
aspectos dos concursos públicos e a partir daí, estabelecer
uma comunicação mais estreita entre as corregedorias locais
e a nacional.”
Fonte: Assessoria de Imprensa do TJPR.

3. Corregedoria-Geral da Justiça concede
entrevista à Rádio Justiça sobre estatização
das Varas da Fazenda Pública.
A Assessoria de Imprensa publicou no site do TJPR
a seguinte notícia:
“O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador
Lauro Augusto Fabrício de Melo, concedeu entrevista,
nesta sexta-feira (7), à Rádio Justiça do Supremo Tribunal
Federal (STF) e falou sobre a estatização das Varas da
Fazenda Pública do Foro Central da comarca da Região
Metropolitana de Curitiba. Na ocasião, o corregedor
esclareceu o processo de criação das novas varas, a
partir de 2012 e suas competências, bem como os
benefícios que a Justiça brasileira ganha aderindo à
estatização.”
Para ouvir a entrevista na íntegra, clique aqui.
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4. Corregedor-Geral e Corregedor da Justiça prestigiam solenidade de
inauguração do Fórum de Ibiporã
Os
Desembargadores
Lauro
Augusto Fabrício de Melo e Eugênio
Achille
Grandinetti,
respectivamente,
Corregedor-Geral da Justiça e Corregedor
da Justiça, participaram, no dia 21 de
fevereiro, da solenidade de inauguração
do Fórum da Comarca de Ibiporã. Desse
ato solene, conduzido pelo presidente do
Tribunal, Des. Guilherme Luiz Gomes,
também
participaram
outros
desembargadores do TJ, magistrados e
autoridades municipais.
Construído,
com
recursos
financeiros do FUNREJUS, em um terreno
de 7.671,80m2 – doado pelo Município – o
prédio possui 2.661,44m2 de área
construída. Foi projetado para atender as
necessidades
atuais
e
futuras da
Comarca, que recente foi elevada à
entrância
final,
passando,
sob
a
denominação de Foro Regional de Ibiporã,
a integrar a Comarca da Região
Metropolitana de Londrina.
Ao falar sobre as características
do projeto, assinalou o diretor do
Departamento de Engenharia do TJ, José
Luiz Leite: “Com mais essa obra, o
Tribunal de Justiça reforça seu empenho
constante em melhorar as condições da
Justiça de Primeiro Grau, que está mais

perto da população e que merece ser
bem atendida. Por isso nossos projetos
também precisam levar em conta a
possibilidade de expansão de áreas, para
que permaneçam sempre modernos e
continuem cumprindo sua função social,
atendendo ao crescimento da população".
Em seu pronunciamento, ao
focalizar
a
atividade
do
Juiz,
o
Corregedor-Geral da Justiça afirmou:
“Todos os operadores do Direito têm
conhecimento de que o diuturno contato
com as lutas e querelas entre os homens
demonstram que o Direito é algo mais
que a norma, e que, muitas vezes, há
uma inconciliável contradição entre a
servil aplicação da lei e a real distribuição
de justiça, entre o que é certo, em face
da lógica formal, e o que é verdadeiro, à
luz dos reclamos da equidade”. E
prosseguiu: “Mas a cisão entre o certo e o
torto não cava um abismo entre o
Magistrado e a Justiça e, quanto mais
cresce, no mundo contemporâneo, a
impiedade, a iniquidade entre os homens,
mais avulta, na consciência do intérprete,
a magnitude e a excelência do Direito,
que, em sua formulação positiva, não é
um catecismo dos justos, mas uma
disciplina de pecadores”.
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5. Corregedor-Geral da Justiça expede
ofícios-circulares sobre as metas 2 e 4 do CNJ
O Des. Lauro Augusto Fabrício de Melo,
Corregedor-Geral da Justiça, expediu nos dias 12 e 17
de fevereiro, ofícios-circulares nºs 35/2014 e 39/2014,
que dizem respeito, respectivamente, à meta 2
(identificar os processos em andamento na Justiça
Estadual ajuizados até 31/12/2010 e os processos em
andamento nos Juizados Especiais ajuizados até
31/12/2011) e à meta 4 (identificar e julgar até
31/12/2014 as ações de improbidade administrativa e
as ações penais relacionadas a crimes contra a
administração distribuídas até 31 de dezembro de
2012) estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça.
Veja aqui a íntegra dos ofícios-circulares nºs 35
e 39.

6. Des. Eugênio Achille Grandinetti define o
funcionamento do Foro Extrajudicial na
segunda e terça-feira de carnaval
A Assessoria de Imprensa do TJPR divulgou a
seguinte notícia:
O Corregedor da Justiça, desembargador Eugênio
Achille
Grandinetti,
analisando
o
protocolo
nº
51937/2014, determinou a expedição do ofício Circular nº
44/2014, com o seguinte teor:
"Por decisão exarada no protocolo supracitado
(anexada), comunico que os serviços do Foro Extrajudicial
devem observar o contido no artigo 747, parágrafo único
do Código de Normas, no sentido de que é facultativo o
fechamento das serventias extrajudiciais na segunda e
terça-feira de carnaval desde que, fechada a rede
bancária."
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07. Juiz Vitor Roberto Silva é empossado no
cargo de Desembargador
Em singela solenidade realizada, na última quintafeira (6), no Prédio Anexo do Palácio da Justiça, o ex-Juiz
Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Vitor Roberto
Silva foi empossado no cargo de Desembargador.
Promovido, por merecimento, Vitor Roberto Silva
ocupou a vaga resultante da aposentadoria do
Desembargador Paulo Habith, que se aposentou após 32
anos de atividades judicantes.
Currículo – Vítor Roberto Silva nasceu, em Ponta
Grossa, no dia 8 de agosto de 1966. Formou-se em Direito
pela UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa em
dezembro de 1988. Ingressou na Magistratura paranaense
no ano de 1990. Exerceu a judicatura nas Comarcas de
Capitão Leônidas Marques, Engenheiro Beltrão, Assis
Chateaubriand, Goioerê, Cianorte, Cascavel e Londrina.
Em maio de 2002 foi removido para o cargo de Juiz de
Direito Substituto em 2º Grau. De 2003 a 2006, integrou a
primeira composição da Turma Recursal Única dos
Juizados Especiais. Entre maio de 2006 e janeiro de 2011,
atuou junto à 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.
Desde fevereiro de 2011 vinha desempenhando as
funções de Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça.
Exerceu o magistério lecionando Direito Civil VI
(Sucessões) e VII (Responsabilidade Civil) na UNIPAR Universidade Paranaense (Campus de Umuarama), Direito
Eleitoral e Direito Civil na Escola Superior do Ministério
Público (Núcleo de Londrina) e Prática Processual Civil na
Escola da Magistratura (Núcleos de Londrina e Curitiba). É
pós-graduado em Direito Público pela Escola da
Magistratura do Paraná.
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08. Calendário de Correições e Inspeções
No mês de fevereiro, foram realizadas as Correições
indicadas abaixo:
FEVEREIRO 2014
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INTERIOR (Foro judicial e extrajudicial)
Inspeções
03/02/14 – Cruzeiro do Oeste
04 e 05/02/14 – Maringá
06 e 07/02/14 – Londrina
Correições
10 a 14/02/14 – Cascavel
24/02/14 – Dois Vizinhos
25/02/14 – Marmeleiro
26 e 28/02/14 – Francisco Beltrão

Para o mês de março, estão previstas as Correições
indicadas abaixo:
MARÇO 2014
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INTERIOR (Foro judicial e extrajudicial)
10/03/14 – Catanduvas
11/03/14 – Corbélia
12/03/14 – Formosa do Oeste (Foro Judicial)
12 a 14/03/14 – Assis Chateaubriand
24/03/14 – Peabiru
25/03/14 – Engenheiro Beltrão
26/03/14 – Mandaguari
27 e 28/03/14 – Marialva

Clique aqui para saber mais sobre o calendário de
correições e inspeções.
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09. Edições anteriores do Boletim da CGJ
Confira aqui as edições anteriores
Informativo da Corregedoria-Geral da Justiça.
2011

2012

do

Boletim

2013

jan

jul

jan

jul

jan

jul

fev

ago

fev

ago

fev

ago

mar

set

mar

set

mar

set

abr

out

abr

out

abr

out

mai

nov

mai

nov

mai

nov

jun

dez

jun

dez

jun

dez

2014
Jan

Ano 2014 – Nº 02
Publicação Eletrônica Mensal da Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado do Paraná.
Des. Lauro Augusto Fabrício de Melo, Corregedor-Geral da Justiça.
Des. Eugênio Achille Grandinetti, Corregedor da Justiça.
Coordenação e Edição:

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

