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CAMPANHA PAPAI NOEL DOS CORREIOS 2016
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a CorregedoriaGeral da Justiça participam, novamente, neste ano, da
Campanha Papai Noel dos Correios.
A partir do dia 11 de novembro, data em que será lançada a
Campanha 2016 em solenidade no Auditório Carteiro Osvaldo
Teixeira, na Agência dos Correios, as cartinhas estarão
disponíveis para retirada na Corregedoria-Geral da Justiça:
Palácio da Justiça, Anexo, 9º andar, sala 18, das 12h às 18h.
Quem apanhar as cartinhas deverá entregar o presente,
atendendo ao pedido da criança, até o dia 05 de dezembro,
no mesmo local (Corregedoria-Geral da Justiça).

Cursos, Projetos e Eventos da
CGJ e CJ..............................04
- Força-Tarefa da Corregedoria junto ao Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro
Central de Curitiba
- Prêmio Master de Tecnologia
- XX Congresso Notarial Brasileiro

PLANTÃO DO RECESSO:
Todas as UNIDADES JUDICIÁRIAS e os DISTRIBUIDORES, nos dias 21 a
23 de novembro, devem acessar o sistema Hércules para indicar
os servidores/empregados que trabalharão no plantão do
recesso. Maiores informações serão veiculadas por ofício-circular
em momento oportuno.

O presente Boletim Informativo Mensal é uma ferramenta
que objetiva levar ao conhecimento dos integrantes desta
Corregedoria-Geral da Justiça, bem como a todos os
Magistrados e Servidores que compõem o Poder Judiciário
paranaense, as decisões e informações sobre os principais
fatos ocorridos no mês de outubro de 2016.

Des. Eugênio Achille Grandinetti
Corregedor-Geral da Justiça
Des. Robson Marques Cury
Corregedor da Justiça

ATOS NORMATIVOS DA CORREGEDORIA-GERAL E DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA

PRINCIPAIS OFÍCIOS-CIRCULARES
E ORDENS DE SERVIÇO (CGJ)
OFÍCIO-CIRCULAR N.º 126, DE 26/10/2016: aos Juízes e Escrivães/Chefes de Secretaria,
encaminha cópia do despacho exarado nos autos SEI nº 0091517-54.2016.8.16.6000, quanto ao órgão
competente para a realização de intimações das Procuradorias Federais. Para acessar a íntegra,
clique aqui.
OFÍCIOS-CIRCULARES N.º 128, DE 18/10/2016, N.º 130, DE 26/10/2016, E N.º 131, DE 26/10/2016: aos Juízes
e Escrivães/Chefes de Secretaria, noticia o extravio dos selos holográficos de autenticidade da Vara
da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, conforme cópia dos OfíciosCirculares n.º 28/2016 e n.º 29/2016 daquela Corregedoria-Geral. Para acessar a íntegra, clique no
número do ofício.
OFÍCIO-CIRCULAR N.º 129, DE 18/10/2016: aos Juízes das Unidades Judiciais Criminais, dos Juizados
Especiais Criminais, das Varas de Execuções Penais e de Penas e Medidas Alternativas, informa sobre a
disponibilidade da ferramenta para emissão eletrônica das comunicações ao Instituto de
Identificação do Estado do Paraná. Para acessar a íntegra, clique aqui.
OFÍCIO-CIRCULAR N.º 132, DE 18/10/2016: aos Juízes e Escrivães/Chefes de Secretaria, em especial dos
Juizados Especiais Cíveis, Varas Cíveis, 2ª Vice-Presidência e Secretaria das Turmas Recursais,
encaminha cópia do Ofício nº. 660/2016/OF, da 7ª Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro, e
da decisão do Processo Eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0001, referente à recuperação judicial da
OI S.A. e habilitação de créditos, para ciência. Para acessar a íntegra, clique aqui.

FORO EXTRAJUDICIAL (CJ)
OFÍCIO-CIRCULAR N.º 119, DE 03/10/2016: aos Agentes Delegados, noticia que o Tabelionato de Notas
de Paranacity encaminhou cópia de declaração de anuência, reconhecimento de firmas falsos,
solicitação de veracidade e o respectivo boletim de ocorrência lavrado. Para acessar a íntegra, clique aqui.
OFÍCIO-CIRCULAR N.º 120, DE 03/10/2016: aos Agentes Delegados, encaminha a comunicação efetuada pela MM.ª Juíza de Direito Corregedora do Foro Extrajudicial da Comarca de Corbélia, a respeito
da existência de um reconhecimento de firma aparentemente falsificado, atribuído ao Tabelionato de
Notas e Protesto de Títulos daquela Comarca. Para acessar a íntegra, clique aqui.
OFÍCIO-CIRCULAR N.º 121, DE 03/10/2016: aos Agentes Delegados, encaminha a comunicação
efetuada pelo Tabelionato de Notas do Foro Regional de Ibiporã, da Comarca da Região
Metropolitana de Londrina, a respeito da falsificação de firma em contrato de compromisso de
compra e venda de milho. Para acessar a íntegra, clique aqui.
OFÍCIO-CIRCULAR N.º 124, DE 03/10/2016: aos Juízes e Agentes Delegados, comunica acerca da
inutilização do(s) selo(s) discriminado(s) nos comunicados encaminhados pelas Corregedorias Gerais
da Justiça do Estado de São Paulo e Roraima. Para acessar a íntegra, clique aqui.
OFÍCIO-CIRCULAR N.º 127, DE 13/10/2016: aos Registradores do Serviço de Registro de Imóveis, informa
a respeito da compensação da Reserva Legal, tornando sem efeito o Ofício-Circular n.º 72/2016. Para
acessar a íntegra, clique aqui.
OFÍCIO-CIRCULAR N.º 133, DE 25/10/2016: aos Notários e Registradores, encaminha cópia da decisão
proferida no expediente SEI n.º 0066911-59.2016.8.16.6000, no sentido da não cobrança de
emolumentos da União, nos termos dos artigos 1º a 3º do Decreto-Lei nº 1.537. Para acessar a íntegra,
clique aqui.
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PRINCIPAIS ATOS NORMATIVOS E NOTÍCIAS
Notícias
04/10/2016 - Tribunal paranaense foca em ações voltadas a crianças e adolescentes: magistrados e servidores estão
convidados a integrar a Semana da Criança e do Adolescente no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), de 10 a 14 de
outubro. O principal objetivo é concentrar ações em prol da prioridade absoluta e da proteção especial dos direitos
humanos infanto-juvenis em comemoração ao Dia da Criança. Para acessar a íntegra, clique aqui.
05/10/2016 - Cirurgia para mudar sexo não é necessária para alterar o registro civil, diz corregedor: o
corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, entende que não é exigida cirurgia de mudança de
sexo para alterar o nome no registro civil, como já decidiu o CNJ em julgamentos passados. Para acessar a íntegra, clique
aqui.

13/10/2016 - Norma do CNJ aumenta registros de paternidade tardia em cartórios: quatro anos após a
edição do Provimento nº 16/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
que definiu um conjunto de regras para facilitar o reconhecimento de paternidade no Brasil, o número de registros de
paternidade tardia, que antes só eram possíveis via judicial, vem aumentando nos cartórios. Para acessar a íntegra, clique
aqui.

14/10/2016 - Desde 2012, Cascavel enviou 15,6 mil armas aprendidas à destruição: a seção de depósito de armas e
objetos apreendidos da Comarca de Cascavel (PR) encaminhou ao Exército Brasileiro, de setembro de 2012 até outubro
de 2016, mais de 15,6 mil itens bélicos para destruição. São 220 pistolas, 852 revólveres, 249 espingardas, 55 garruchas,
14.208 munições, 47 acessórios e 05 fuzis e metralhadoras. Para acessar a íntegra, clique aqui.
17/10/2016 - Órgãos públicos discutem sobre logística sustentável no Paraná: representantes de 11 órgãos públicos
estiveram reunidos no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR), na segunda-feira (17/10), para intercâmbio de
ideias e cooperação para a implantação do Plano de Gestão da Logística Sustentável (PLS) instituído pelo Decreto nº.
7.746/2012, da Presidência da República. Para acessar a íntegra, clique aqui.
31/10/2016 - "Constelação Familiar" ajuda a humanizar práticas de conciliação no Judiciário: pelo menos 11 Estados
(Goiás, São Paulo, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas e
Amapá) e o Distrito Federal já utilizam a dinâmica da "Constelação Familiar" para ajudar a solucionar conflitos na Justiça
brasileira. A medida está em conformidade com a Resolução nº. 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para
acessar a íntegra, clique aqui.

INFORMATIVOS 842 A 844

Informativo n.º 843
(Transcrições) Mandado de segurança. Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Órgão constitucionalmente posicionado na estrutura institucional do Poder
Judiciário (CF, art. 92, I-A). Outorga, ao CNJ, de
poder de controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e de fiscalização do
cumprimento, pelos magistrados, de seus deveres
f unc i onai s .
O
dogm a
republi c ano
da
responsabilização dos agentes públicos em geral. A
legitimidade da apuração da responsabilidade
disciplinar de juízes como natural consectário do
modelo republicano. Pretendida caracterização do
CNJ como tribunal de exceção, por haver sido
instituído “ex post facto” (EC nº 45/2004).” (...). (STF,
MS 28.891/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04/10/2016)

Informativo n.º 844
(Transcrições) CNJ - Responsabilização dos
Magistrados - Procedimento Disciplinar - “DUE
PROCESS OF LAW” - A Questão da Tipicidade Aberta
no Direito Administrativo Sancionador. (STF, MS
28.799/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04/10/2016)

Clique aqui para acessar os Informativos do STF de outubro
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INFORMATIVO 590

Informativo n.º 590
SÚMULA N. 580
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT
por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.
6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide
desde a data do evento danoso. Segunda Seção,
aprovada em 14/9/2016, DJe 19/9/2016.
SÚMULA N. 581
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória. Segunda Seção,
aprovada em 14/9/2016, DJe 19/9/2016.
SÚMULA N. 582
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada. Terceira Seção, aprovada em 14/9/2016, DJe
19/9/2016.
Clique aqui para acessar os Informativos do STJ de outubro
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CURSOS, PROJETOS E EVENTOS CGJ E CJ

FORÇA-TAREFA DA CORREGEDORIA JUNTO AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO FORO CENTRAL DE CURITIBA

A

Força-Tarefa da Corregedoria-

Michela Vechi Saviato.

Geral da Justiça está atuando

No que diz respeito às Servidoras, Jakssely

junto ao Juizado de Violência
Doméstica e Familiar Contra a

Mulher, do Foro Central da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba, por
meio

de

seis

magistrados

e

duas

servidoras.
Quanto

à

Ramthun

e

Danielle

Stocco

Hunzicker

Sangiorge, as mesmas iniciaram suas ativi-

dades na mencionada Unidade Judicial
em 01/06/2016. Desde então, auxiliaram no
arquivamento

de

3.978

feitos

físicos

pendentes, incluindo inquéritos policiais,
atuação

dos

Magistrados,

medidas protetivas e ações penais, o que

desde 18/07/2016 (período de pouco mais

demandou,

inclusive,

de dois meses) foram proferidas 532 sen-

cadastros

tenças, 2.650 despachos e 2.495 decisões,

destinação de 57 fianças ao FUNREJUS,

totalizando atuação em 5.677 feitos, pelos

com valor aproximado de R$ 28.500,00.

Juízes de Direito Adriano Vieira de Lima,

Realizaram, também, a triagem de 2.500

Carolina Delduque Sennes Basso, Ernani

medidas protetivas e estão, atualmente,

Mendes Silva Filho, Fernando Augusto Fa-

trabalhando no arquivamento de ações

bricio de Melo, Mauricio Pereira Doutor e

penais (cerca de 2.000).

dos

sistemas

correções
judiciais

nos
e

na

Para maiores informações, clique aqui.

O
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Corregedor,

Desembargador

Robson

Marques

Cury,

nas

correições

realizadas no Foro Central de Curitiba, observou a original decoração do

gabinete do magistrado Evandro Portugal, da 19ª Vara Cível, conforme
visualizado nas fotos seguintes:
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O

Justiça,

O Tabelião Luis Flavio Fidelis Gonçalves, da

Desembargador Robson Marques

Serventia Distrital de Ferraria, de Campo Largo, foi

Cury, participou em 1º de outubro,

premiado na modalidade cidade até 50 mil

no Rio de Janeiro, de um evento

habitantes, e conta que "foi uma honra receber

que concedeu o Prêmio Master de Tecnologia

essa premiação na presença do Corregedor da

para dois cartórios do Paraná.

Justiça,

pois

Tribunal

de

No

Corregedor

evento,

Tabelionatos

foram

da

escol hid os

vanguardistas

na

os

adoção

de

ferramentas tecnológicas para o aprimoramento
de seus serviços, por meio de soluções otimizadas
para a prestação de serviços à sociedade.

demonstra
Justiça

a

do

preocupação
Paraná

do

com

o

aprimoramento na prestação do serviço notarial".
Outra serventia premiada foi a do Portão, em
Curitiba, na modalidade cidade com mais de 1
milhão de habitantes.

Para maiores informações, clique aqui.

O

Co r r e g e d o r ,

D e s em b ar g ad o r

Robson Marques Cury, participou

O Conselho Federal do Colégio Notarial
do
Brasil
(CNB/CF),
entidade
representante de todos os Notários do
Brasil, com apoio de todas as
Seccionais Estaduais, realizou neste mês
de outubro, na cidade do Rio de
Janeiro (RJ), o XX Congresso Notarial
Brasileiro. É um evento multidisciplinar
voltado para os notários, escreventes,
operadores do Direito e estudantes de
todo o Brasil, focado no debate sobre
os principais temas atuais da atividade
no cenário nacional, congregando
assuntos de Direito de Família,
Sucessões, Civil e Patrimonial.

como convidado especial do XX
Congresso

Notarial

Brasil eiro,

realizado neste mês de outubro no Rio de
Janeiro. O Corregedor também esteve presente
e

foi

homenageado

internacionais

paralelos

em

três

eventos

que

reuniram

400

Notários, oportunidade em que recebeu uma
placa pelos serviços prestados.
Entre

outras

personalidades

presentes

no

Congresso, proferiram palestra o Ministro da
Justiça, José Eduardo Cardoso, o Presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato
Nalini,

e

o

Desembargador

Ricardo

Henry

Marques Dip, do CNJ.
Para maiores informações, clique aqui.
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