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“Quando um homem assume uma função pública,
deve considerar-se propriedade do público.”
Thomas Jefferson

RELATÓRIO DE GESTÃO DO BIÊNIO 2014/2016
Gestão do Desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres

APRESENTAÇÃO
Sediada no Recife, a Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco é o órgão do Tribunal de Justiça responsável pela fiscalização, disciplina, controle e orientação dos serviços judiciais em todo o Estado de
Pernambuco. Além disso, tem a incumbência de fiscalizar e orientar os cartórios, avaliar o desempenho de juízes em estágio probatório, abrir sindicâncias, processos administrativos disciplinares e aplicar
penalidades administrativas a servidores que cometam ilícitos administrativos que estejam sob sua ação.
Atuando através de correições e inspeções nas unidades e se constituindo em um órgão punitivo e corretivo, a Corregedoria é, também, essencialmente orientadora, promovendo a prevenção de ilícitos e
irregularidades, editando provimentos e respondendo a consultas sobre custas e emolumentos, além de normas sobre a atividade dos cartórios extrajudiciais.

Foto: iStockphoto

Nesse contexto, a Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco, gerida no biênio 2014/2016 pelo desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres, apresenta seu relatório de gestão. O texto está dividido em
três partes. A primeira expõe, de forma resumida, os principais momentos da gestão. A segunda introduz os programas implementados pela Corregedoria com o objetivo de colaborar pela inclusão social dos
pernambucanos e pela modernização do Poder Judiciário: “Um Passo a Mais para a Cidadania” e “Um Passo a Mais para a Modernidade”, que incluem uma série de ações sob suas égides.
A terceira demonstra as atividades realizadas por cada setor durante o biênio, em uma disposição que prima pela objetividade e praticidade de acesso às informações. Este relatório, portanto, concretiza a
transparência de uma gestão comprometida com a eficácia dos serviços e com a busca permanente de melhorias nas atividades exercidas.
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MENSAGEM DO CORREGEDOR
Dois anos voaram à frente da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Pernambuco, nesta gestão iniciada em 7 de fevereiro de 2014 e concluída em 4 de
fevereiro do corrente ano de 2016, exercida com muita honra.
Tenho que a Corregedoria Geral é o órgão de acompanhamento, de orientação e de fiscalização do Judiciário e do Extrajudicial. Acrescentaria, também, ser
a Corregedoria um órgão de apoio aos serviços desenvolvidos pelo Judiciário; é, por excelência, um órgão de estabilidade ou de intranquilidade dos juízes,
servidores, delegatários do Extrajudicial e dos empregados destes, conforme a atuação.
A gestão que ora encerramos desenvolveu-se apoiada, além das resoluções e metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em duas vertentes, que chamamos
“Um Passo a Mais para a Modernidade” e “Um Passo a Mais para a Cidadania”, já que não entendemos o cumprimento de tamanho desafio sem nos
valermos do uso da informática, desenvolvendo ferramentas que nos permitiram modernizar os sistemas de inspeção os mais diversos, que fiscalizam quase
500 juízes e suas unidades judiciais, além de 499 cartórios do Extrajudicial, com suas especificidades — Tabelionatos de Notas, Protestos, Registro Civil e
Registro de Imóveis, dentre outros.
Acompanhamos, portanto, a lisura dos serviços extrajudiciais, como o recolhimento de taxas e emolumentos, entre muitos outros, tão importantes para as
relações negociais e de pessoas. Judicial e Extrajudicial juntos, o desafio da Corregedoria é assistir um universo aproximado de 14 a 15 mil pessoas, sem se
esquecer da inclusão social de desassistidos, posto que não se pode imaginar uma gigantesca prestação de serviços como a do Poder Judiciário sem se pensar
na paz social e na inclusão social, tendo o ser humano como objetivo final.

Foto: Divulgação

Apoiada nessas perspectivas, em que se vê como desafio maior a mudança de pensamento, é que toda a equipe se empenhou no desenvolvimento das
ferramentas informatizadas. Realizamos significativas mudanças, a exemplo do inédito Sistema de Informações de Nascimentos e Óbitos (Sinob); a sofisticação
do Business Intelligence, que acompanha os processos nas unidades judiciais ao ponto de sabermos, da sede da Corregedoria, os quantitativos de processos
nos gabinetes dos juízes ou nas secretarias e o tempo de paralização; a implementação do Projeto Malote Digital, que passou a disponibilizar online o envio
de alvarás de soltura e mandados de prisão; e a nossa participação na efetiva implantação da Central do Registro Civil (CRC) em Pernambuco. Esses são alguns

exemplos das novidades de Tecnologia da Informação que nossa gestão trouxe, em uma tentativa de modernizar o atendimento ao cidadão.
Enquanto órgão de acompanhamento dos juízes vitaliciandos, a Corregedoria criou um novo programa para reforçar a atividade, chamado Rede Amiga, implantado, inclusive, festivamente, com a presença
da ministra Fátima Nancy Andrighi, corregedora nacional da Justiça, que encantou os novos magistrados com a saudação que fez aos mesmos. Em outra oportunidade, a ministra Fátima Nancy Andrighi
reuniu-se com mais de 200 juízes, em seu projeto de ouvir as sugestões e reclamos da magistratura estadual, tudo isso a ser mostrado com minudência ao longo deste relatório, inclusive quanto a diversos
mutirões de alguns milhares de casamentos e conciliações, principalmente de transações penais, em comarcas sem juízes titulares ou afogados em processos. Outra ação que consideramos sobremaneira
importante foi aquela que forneceu certidões de nascimento a cidadãos em situação de risco, residentes em casas terapêuticas de Pernambuco — foi o que chamamos de inclusão social dos invisíveis,
porque, sem registro de nascimento, essas pessoas não existiam para o Estado e, por isso, eram privadas de serviços básicos de saúde.
É certo que, no exercício de tão grande atividade, que muito nos alegrou e nos honrou, tivemos algumas tristezas e constrangimentos em estabelecer Regimes Especiais e em levar colegas magistrados ao
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Órgão Especial com a abertura de Processos Administrativos Disciplinares (PADs), e de punir delegatários, alguns com a perda da delegação, mas convictos que tais fatos ocorrem e ocorreram como frutos
inerentes à própria atividade correcional, sem nenhuma pretensão de perseguição ou de qualquer atitude que o valha.
Ficamos realmente lisonjeados com o recebimento de algumas homenagens concedidas por algumas entidades, mormente as que nos distinguiram o CNJ, que reconheceu os mutirões de conciliação por nós
realizados em seu prêmio “Conciliar é Legal”; a Ordem dos Advogados de Pernambuco (OAB-PE), por decisão unânime dos senhores conselheiros; e aquela, emocionante, que nos foi prestada por mais de 40
novos juízes em agradecimento pelo apoio a eles prestado pela Corregedoria — homenagens muito significativas, como tantas outras, que divido com toda a equipe que caminhou comigo nesses dois anos.
Já próximo ao fim da gestão, lançamos o Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Pernambuco, com mais de 130 atualizações. Publicamos fascículos pertinentes às especificidades
do Extrajudicial, com o título “Conhecendo os Serviços Extrajudiciais”, distribuídos em faculdades conveniadas, assim como aos juízes, principalmente os vitaliciandos. Os magistrados também foram
contemplados com um inédito Guia Prático da Inspeção nas Serventias Extrajudiciais, para que possam estes, na condição de juízes diretores do foro, exercer a função de primeiros corregedores de suas
unidades judiciais.
Finalizo agradecendo a Deus a oportunidade de ter podido prestar um serviço tão significativo e que considero vitorioso ao povo pernambucano, o que só foi possível graças ao incondicional apoio de toda
a equipe, que literalmente "vestiu a camisa" para que pudéssemos atingir os nossos objetivos e metas.
Combatemos o bom combate, guardamos a fé e deixamos, para os que irão nos substituir, "Um passo a Mais" dado em prol da modernidade e da cidadania.

Desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres
Corregedor Geral da Justiça de Pernambuco
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ACONTECEU
Foto: Agência Rodrigo Moreira

Homenagens ao corregedor
A gestão 2014/2016 reservou muitas homenagens ao corregedor Eduardo Paurá. Em abril de 2015, o desembargador recebeu o título de
cidadão de Belo Jardim, por iniciativa do vereador Gilvandro Estrela de Oliveira. Um mês depois, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
(TCE-PE) entregou, ao magistrado, a Medalha Nilo Coelho, maior comenda concedida pelo Tribunal, dirigida a personalidades e instituições que
se destacaram com relevantes serviços prestados à sociedade e à causa do controle externo.
Em outubro, Paurá foi agraciado com o título de cidadão de Tamandaré, proposto pelo vereador Isaías Honorato. A comenda foi entregue em
solenidade muito prestigiada por autoridades dos Três Poderes, juízes, advogados e promotores.

Foto: Agência Rodrigo Moreira

O desembargador recebeu, em dezembro de 2015, honraria surpresa dos 48 juízes que participaram dos programas da Corregedoria no biênio
2014/2016. Paurá também prestou tributo aos magistrados e aos 11 servidores do Judiciário que trabalharam como conciliadores nos mutirões
realizados em unidades judiciárias de elevado acervo processual, a exemplo de Belo Jardim, Bonito e Lajedo, entre outras.

Honorato e Paurá: corregedor foi reconhecido pelas ações
de cidadania que sempre promoveu em Tamandaré

Desembargador recebeu honraria da Ordem
pela atuação à frente da Corregedoria da Justiça

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo OAB-PE

Juízes comemoraram junto ao corregedor o
sucesso dos programas da CGJ-PE

A Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Pernambuco (OABPE) também homenageou Eduardo Paurá. Durante a última
sessão de 2015 do Conselho Pleno da entidade, o magistrado foi
agraciado com uma placa pela passagem de 33 anos de serviços
prestados à Justiça e pela atuação à frente da Corregedoria
Geral da Justiça. Paurá recebeu o tributo das mãos do então
presidente da OAB-PE, Pedro Henrique Reynaldo.

Foto: Divulgação

Encontro de Corregedores do Brasil
Eduardo Paurá participou do Encontro do
Colégio Permanente de Corregedores Gerais
dos Tribunais de Justiça do Brasil (Encoge) em
2104 e 2015. A 67ª edição do evento ocorreu em
Salvador, com a presença da corregedora nacional
de Justiça, ministra Nancy Andrighi. O Estado de
Pernambuco mais uma vez marcou presença nas
discussões promovidas pelo Encoge na sua 69ª
edição, realizada no Rio de Janeiro. O corregedor
O corregedor de Pernambuco no Encoge Salvador

Eduardo Paurá e família na solenidade de entrega
da Medalha Nilo Coelho, em maio de 2015
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Encoge no Rio de Janeiro: evento contribui para o
avanço do serviço judicial

Foto: Ascom CGJ

Foto: Divulgação

Loureiro e outros desembargadores alagoanos deram
boas-vindas à nova mesa diretora da Andes

Foto: Arquivo Encoge

Foto: Arquivo Encoge

geral da Justiça, desembargador Eduardo
Paurá, participou dos debates junto
a três juízes corregedores, Maria Auri
Alexandre, Virgínia Gondim – ambas
da Assessoria Especial – e Sérgio Paulo
Ribeiro – responsável pela 3ª Entrância.

Eduardo Paurá junto a
corregedores da Justiça
Paurá com as desembargadoras
Maria Augusta Vaz (RJ) e Nelma
Sarney (MA), no Rio

Foto: Arquivo Encoge

Visitas na Corregedoria
O corregedor recebeu a visita do desembargador Cleones Carvalho Cunha
em outubro de 2014. Cunha é representante da Coordenação de Controle
Regional da Corregedoria Nacional da Justiça para a região Nordeste
e veio acompanhar as atividades da Corregedoria do Poder Judiciário
pernambucano.

Paurá e Cleones conversaram sobre a melhoria
da atuação dos órgãos corregedores
Foto: Agência Rodrigo Moreira

O corregedor alagoano, Klever Loureiro, visitou a Corregedoria pernambucana em setembro de
2015, acompanhado de uma comitiva de desembargadores do Tribunal de Justiça de Alagoas.
Os magistrados vieram dar as boas-vindas à nova equipe gestora da Associação Nacional de
Desembargadores (Andes), em que Pernambuco é destaque. Em assembleia realizada no dia 15 de
setembro de 2015, na sede da Andes, no Rio de Janeiro, foram eleitos, para o triênio 2015/2018,
Eduardo Paurá (1º secretário), Bartolomeu Bueno (presidente) e Alberto Nogueira Virgínio (1º
tesoureiro).
Pernambuco na Andes (D): Eduardo Paurá é o 1ª
secretário, e Bartolomeu Bueno, o presidente

Eduardo Paurá também conversou com o conselheiro do Superior Tribunal de Justiça de Portugal
João Trindade, em novembro de 2015. Conhecido do desembargador Agenor Ferreira, também
presente no encontro, o ministro fez questão de visitar a Corregedoria em sua passagem pelo
Recife. Trindade ficou surpreso com a quantidade de projetos da instituição, principalmente na
área de tecnologia da informação.

Eduardo Paurá (C) apresentou a João
Trindade (D) os projetos da Corregedoria
Foto: Ascom CGJ
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Inventário do gabinete
Eduardo Paurá realizou o Inventário Patrimonial do Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça em 2014. O
objetivo foi proteger e garantir a conservação de 32 pinturas em telas de autoria do artista plástico Francisco
Brennand. Brennand lembrou que pintou as obras atendendo a pedido do desembargador Itamar Pereira, em
1996, e que o tema “Justiça” foi complexo e é raro em sua trajetória.

Fale com a corregedora
Brennand e o corregedor: acervo preservado

A ministra Fátima Nancy Andrighi se encontrou com os juízes de 1º Grau do Tribunal de Justiça de Pernambuco em
julho de 2015. A reunião foi aberta pelo corregedor geral da Justiça, Eduardo Paurá, que saudou Nancy e fez um breve
resumo da trajetória da magistrada até chegar ao cargo de ministra corregedora do Conselho Nacional de Justiça.

Foto: Ascom CGJ

Nancy Andrighi e Eduardo Paurá em
evento que reuniu os juízes do TJPE
Foto: Agência Rodrigo Moreira

Leilão judicial
Na gestão do desembargador Eduardo Paurá, a Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco realizou um leilão judicial inédito de automóveis e peças automotivas. Coordenado
pelo Núcleo de Apoio aos Juízes (NAJ), o evento foi o primeiro do tipo no Brasil, porque congregou veículos objetos de processos de várias varas criminais e de entorpecentes
de cidades pernambucanas diferentes. O leilão ocorreu em duas hastas: no dia 19 de outubro e no dia 3 de novembro de 2015. Todos os 83 carros e peças foram vendidos,
em uma arrecadação 20% superior do que a prevista na avaliação dos bens.
A venda resultou em R$ 222.990,00, à disposição da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Governo Federal. O órgão se compromete a utilizar o recurso no combate
ao tráfico de entorpecentes, através de campanhas e do atendimento a pessoas viciadas, entre outras ações. Os carros foram apreendidos em crimes de tráfico de drogas e
estavam recolhidos no depósito de veículos da Polícia Federal, localizado no pátio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no Jiquiá, no Recife.

Em Brasília
Junto a uma comitiva de corregedores gerais da Justiça de todo o Brasil, o desembargador Eduardo Paurá visitou instituições do Judiciário em setembro de 2015,
em Brasília. Eleito 1º secretário da Associação Nacional de Desembargadores (Andes), Paurá tratou de assuntos de interesse da magistratura brasileira. No Senado
Federal, o grupo foi recebido pelo presidente do órgão, Renan Calheiros. O presidente da Andes, Bartolomeu Bueno, também esteve presente.

Programas sustentáveis
Os projetos da CGJ no biênio 2014-2016 refletiram preocupação com a sustentabilidade ambiental. A Corregedoria
extinguiu, através do Provimento 18/2015, a obrigatoriedade do Livro de Registro de Sentenças no âmbito do Estado.
Os juízes passaram a arquivar suas decisões apenas virtualmente, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça
(TJPE). Com quase meio milhão de sentenças proferidas anualmente em Pernambuco, a medida propiciou uma
economia em torno de 2 milhões de folhas de papel.

Eduardo Paurá, que também é 1º secretário da Andes, visitou o
Senado Federal com corregedores de todo o Brasil

Foto: Arquivo Senado

Além da redução de despesas com material e energia elétrica na impressão dos livros, outro benefício instituído pela
novidade foi o melhor aproveitamento do trabalho dos servidores do TJPE — o tempo antes destinado aos papéis
direcionou-se à prestação dos serviços ao cidadão, na atividade-fim do Judiciário.
Outro projeto que proporcionou economia foi o "Malote Digital", por possibilitar a remessa online de documentos
jurídicos digitalizados entre órgãos competentes. Com o programa, passou-se a economizar meio milhão de folhas
de papel por ano.
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PROGRAMAS

CGJ - Biênio 2014/2016
Com o objetivo de contribuir para uma prestação jurisdicional mais célere, eficiente e cidadã, a Corregedoria
Geral da Justiça de Pernambuco instituiu, no biênio 2014/1016, três programas: “Um Passo a Mais para a
Cidadania, “Jornada de Conciliação” e “Um Passo a Mais para a Modernidade”, idealizados pelo corregedor geral,
desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres. Também foram promovidos regimes especiais em varas com elevado
número de processos.
Enquanto “Um Passo a Mais para a Cidadania” e “Jornada de Conciliação” desenvolveram atividades voltadas à
promoção da inclusão social dos pernambucanos, “Um Passo a Mais para a Modernidade” concebeu e executou
projetos que visaram à informatização de ferramentas de gestão do Poder Judiciário, no intuito de modernizar e
acelerar o atendimento ao jurisdicionado.

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Foto: Agência Rodrigo Moreira
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um passo a mais para

MODERNIDADE

A gestão do desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres preocupou-se com a modernização das ferramentas de informática da
Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco, com o objetivo de acelerar o atendimento aos pernambucanos e inserir o Judiciário
no mundo da internet. Sob a coordenação da Assessoria de Tecnologia da Informação, softwares inéditos foram desenvolvidos e
implementados.

Central de Informações do Registro Civil (CRC)
Implantada pela Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco no biênio 2014/2016, a Central de Informações do Registro Civil (CRC)
possibilitou, ao povo pernambucano, mais praticidade no acesso aos registros civis — casamento, nascimento e óbito. A partir da CRC, a
solicitação das certidões pode ser feita de qualquer cartório do Estado, independentemente de onde o registro foi feito. Todos os cartórios
do Estado ficam obrigados a se interligar à Central, fornecendo dados.
A Central de Registro foi criada com o objetivo de tornar mais racional, econômico e desburocratizado o acesso da população aos documentos,
que são públicos por direito. A Corregedoria seguiu princípios de eficiência e de segurança na disponibilização eletrônica dos registros,
diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes do sistema, o cidadão que quisesse acessar registros tinha que ir ao cartório de origem, o que implicava despesas com
despachantes, além de maior tempo para a obtenção do documento.
A Central de Informações do Registro Civil de Pernambuco se liga às Centrais dos demais estados brasileiros, que, por fim, unem-se na Central Nacional de Informações do Registro Civil,
instituída pelo CNJ. Portanto, todos os cidadãos brasileiros poderão acessar seus registros de qualquer cartório do País, após a integração total. A Central Nacional facilitará também o acesso
dos órgãos públicos aos documentos. Ainda haverá uma interligação internacional, com o Ministério das Relações Exteriores, possibilitando a localização e a emissão de certidões de órgãos
consulares brasileiros em todo o mundo.
Os juízes de Pernambuco foram chamados a se cadastrarem na CRC, para que pudessem utilizar a Central buscando registros, solicitando certidões eletrônicas e enviando mandados de
averbação, rapidamente disponibilizados pelo sistema. Dessa forma, os magistrados passaram a se beneficiar de uma ferramenta que desburocratiza o acesso aos dados civis e que, por isso,
contribui para diminuir a duração do trâmite jurídico.
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Malote Digital
Essa nova ferramenta de Tecnologia da Informação implantada pela Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco
garantiu o envio online de mandados de prisão, alvarás de soltura e demais documentos jurídicos entre órgãos
competentes, agilizando o atendimento ao cidadão que está cumprindo pena privativa de liberdade.

Eduardo Paurá assina convênio para
implantação do Malote Digital
Foto: Ascom CGJ

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Funcionários das instituições envolvidas foram treinados pela Corregedoria para a utilização do Malote Digital.
Foram cadastradas, na iniciativa, todas as unidades judiciárias criminais de Pernambuco que necessitam realizar
comunicação com unidades prisionais, centros de internamento e delegacias.

Com o programa, além da economia de papel, estimada em meio milhão de folhas
por ano, foi fornecida mais segurança nos documentos, que passaram a ser assinados
digitalmente e apenas poderão ser acessados por quem estiver cadastrado no sistema, o
que impossibilita fraudes. Além disso, os deslocamentos de oficiais de justiça diminuíram
significativamente para efetivação da comunicação entre os órgãos, já que todos os
mandados e alvarás seguem trâmites judiciais de distribuição, ficando o oficial de justiça
encarregado do trânsito dos documentos entre varas, delegacias e unidades prisionais.
O sistema representa a desburocratização dos procedimentos e sua automação, por isso
significa mais agilidade nos cumprimentos dessas ordens. Além dos mandados de prisão
e de internação e dos alvarás de soltura e de desinternação, tornou-se possível a troca
de todos os tipos de ofícios e de pronunciamentos judiciais, entre as unidades judiciárias
criminais e delegacias de polícia, unidades prisionais, centros de internamento e outros
órgãos competentes instituídos.

Reunião para apresentação do projeto Malote Digital
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Sistema de Informações de Nascimentos e Óbitos (Sinob)
A Corregedoria criou um sistema inédito que congrega, em uma base de dados, todos os
nascimentos e óbitos registrados em cartório no Estado, separando por sexo e causa da morte,
se natural ou violenta. O Sistema de Informações de Nascimentos e Óbitos (Sinob) é o primeiro
do tipo no Judiciário brasileiro. O programa é alimentado por todos os 280 cartórios de registro
civil de Pernambuco, que ficam obrigados a enviar os números de nascimentos e óbitos mensais
para o banco de dados. Entre as informações disponibilizadas pelo sistema, estão quantidades
de natimortos, mortes naturais, mortes de causa desconhecida e mortes violentas — homicídio,
suicídio e de trânsito, de homens e mulheres.
O Sinob foi pensado como uma ferramenta de gestão do Judiciário que pode auxiliar na formatação
de projetos que melhorem a vida da população em diversas áreas. Os cartórios de registro civil
têm até o dia 10 do mês seguinte para alimentar o Sinob. Caso não atualizem o sistema com os
números, entram para uma lista de inadimplentes. Um cartório que não divulga a quantidade de
mortos e nascidos registrados pode ser submetido a um Processo Administrativo Disciplinar, caso
não justifique a razão do atraso.

Business Intelligence (B.I.)
É um sistema de gerenciamento e monitoramento de informações processuais, que retira
automaticamente os dados do Judwin e os parametriza em painéis de indicadores. Fornece
informações em tempo real sobre todas as varas de Pernambuco, das três entrâncias, mostrando
números de processos e seus tipos, quantos estão tramitando normalmente e quantos estão parados
na secretaria e o tempo de paralisação.
O B.I. se tornou uma ferramenta imprescindível no gerenciamento processual do Poder Judiciário.
Ao disponibilizar a consulta de todos os processos e sua tramitação, auxilia a Corregedoria, seus
juízes corregedores e auditores a definirem as varas que precisam de atenção especial pelo acervo
exacerbado.
Algumas das funcionalidades do sistema: consulta de processos conclusos para sentença e despacho;
onde há acervo crítico (parado há mais de 100 dias); dados de vitaliciamento, execução fiscal; metas
a serem alcançados pelo Judiciário. O acesso é feito pela intranet do TJPE a usuários autorizados.
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Eduardo Paurá exibe sistema B.I. para conselheiro
português João Trindade
Foto: Ascom CGJ

um passo a mais para a

CIDADANIA
Em Tamandaré, população se
beneficiou de ônibus da SDS

Foto: Agência Rodrigo Moreira

O programa foi promovido em várias comarcas pernambucanas, do sertão ao litoral, todas elas com
elevados índices de sub-registro e de ações de família. Em cada cidade, houve considerável participação
popular. “Um Passo a Mais para a Cidadania” englobou a promoção de casamentos coletivos e de
serviços gratuitos de emissão de certidões de casamento e nascimento e de documentos de identidade
e carteiras de trabalho, além do reconhecimento voluntário de paternidade, dentre outras ações que
asseguraram a inclusão social dos pernambucanos.
Foram promovidas palestras com distribuição de material informativo para estudantes de escolas
públicas sobre os serviços prestados nos Cartórios de Registro Civil, ressaltando a importância do
registro de nascimento e da regularização do estado civil das pessoas naturais.

Fernanda Chuahy comandou
ação social em Goiana
Fotos: Agência Rodrigo Moreira

Durante as atividades, equipes do Núcleo de Apoio aos
Juízes (NAJ), setor da Corregedoria coordenado pela
juíza assessora Maria Auri Alexandre, e da Corregedoria
Auxiliar para o Extrajudicial, coordenado pela juíza
Fernanda Chuahy, auxiliaram nas ações, deslocando-se
para as diversas localidades.
Outros parceiros do programa foram a Associação
dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de
Pernambuco (Arpen-PE), a Secretaria de Defesa Social
(SDS), o Ministério Público, a Defensoria Pública e a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
O programa contou com a promoção de casamentos coletivos
e serviços gratuitos de emissão de documentos
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Jornada de Conciliação
Várias “Jornadas de Conciliação” foram realizadas juntamente às ações de “Um Passo a
Mais para a Cidadania”. Promovidas sob a coordenação do Núcleo de Apoio aos Juízes (NAJ)
em parceria com o Ministério Público e a Defensoria Pública de Pernambuco, as jornadas
apostaram nos mutirões de audiência de conciliação, especialmente em unidades judiciárias
de elevado acervo processual. A Corregedoria viabilizou a estrutura para a ocorrência das
audiências, disponibilizando servidores de seu quadro de funcionários para atuarem como
conciliadores.
Nas jornadas, foram realizadas audiências em processos cíveis e criminais em curso, com
índices de conciliação em torno de 70% das audiências designadas. Em matéria criminal,
a Corregedoria priorizou os processos envolvendo crimes de menor potencial ofensivo.
Quanto aos feitos cíveis, as audiências foram promovidas com ênfase aos processos relativos
a conflitos de família, com o fim de solucionar tais litígios de maneira pacífica e efetiva.

População participou ativamente do
mutirão em Nazaré da Mata
Foto: Agência Rodrigo Moreira

Por impulsionar a prática da conciliação, um meio alternativo de solução de conflitos que agiliza o trâmite processual, desafogando o Judiciário e
difundindo a cultura da paz social, a “Jornada de Conciliação” recebeu menção honrosa no prêmio Conciliar é Legal (2014) do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), na categoria Tribunal Estadual. A premiação analisou práticas de estimulo à conciliação em entidades de vários estados do País, utilizando
critérios como eficiência, criatividade, alcance social e satisfação dos usuários, entre outros.

Regime Especial
A Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco, enquanto órgão de orientação e fiscalização forense,
promoveu, em seu biênio 2014/2016, regimes especiais em varas que detinham volume excessivo de
processos. A ação ocorreu nas 1ª e 2ª Varas da Comarca de Belo Jardim, nas 1ª e 2ª Varas de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, na Vara Única da Comarca de Bonito, na Vara Única da
Comarca de Nazaré da Mata e na Vara Única da Comarca de Floresta.
Buíque foi uma das comarcas
compempladas com a jornada
Foto: Agência Rodrigo Moreira

Corregedor recebeu menção
honrosa em prêmio do CNJ
Foto: Gil Ferreira | Agência CNJ

Todos os regimes especiais foram aprovados por unanimidade pelo Conselho da Magistratura de Pernambuco, com duração de 180 dias. Equipes de auditores foram
enviados às comarcas, com o objetivo de reorganizar os serviços cartorários para dar cumprimento aos atos de secretaria acumulados e àqueles decorrentes da
atuação dos juízes participantes dos regimes.
A ação foi monitorada por meio de reuniões bimestrais na Corregedoria Geral da Justiça, com a participação dos juízes e chefes de secretaria que atuam nas comarcas
e do corregedor geral. Foram apresentados relatórios sobre a quantidade de audiências realizadas, audiências não realizadas e os motivos dos adiamentos, além do
quantitativo de decisões e despachos e, principalmente, do número de sentenças prolatadas.
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SETORES DA CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

Foto: iStockphoto
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SECRETARIA GERAL

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Nos termos da resolução n° 303, de 28 de fevereiro de 2011, a Secretaria Geral é órgão da Corregedoria Geral da Justiça que coordena as
atividades político-institucionais do corregedor, organizando compromissos e atendimentos e despachando processos e correspondências.
São unidades integrantes da Secretaria Geral a Divisão Administrativa Judiciária, a Seção de Apoio Administrativo, a Seção de Protocolo e
Expedição e a Central de Atendimento.

Seção de Apoio Administrativo
A Seção de Apoio Administrativo é responsável pela preparação e expedição de toda a correspondência do corregedor geral, atuando também
na redação dos expedientes das divisões e seções. Esta seção também controla a frequência dos servidores da Corregedoria e organiza os
tombos dos móveis e materiais da CGJ. Cabe à Seção de Apoio assistir diretamente o secretário geral.

Documentos recebidos e expedidos pela Secretaria Geral no biênio 2014/16
Ofícios expeOfícios
Processos
didos (norrecebidos recebidos
mal circular)

Denúncias
Comunicações Comunicações
Cartas
Telegramas RequerimenReclamações
internas expediversas
Total
precatórias recebidos tos diversos
Representações
didas
recebidas

2014

52

3048

34

420

7

1

171

1

160 3894

2015

62

2385

14

314

4

2

153

0

139 3073

19

Central de Atendimento
A Central de Atendimento é setor integrante da Secretaria Geral da CGJ e foi instituída em 2 de março de
2011, através da publicação da Resolução nº 303, de 28 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura
organizacional dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Compete, à
Central de Atendimento, atender ao público em geral, fornecer orientação e informações com urbanidade
e brevidade; protocolar petições; transformar em documentos escritos as reclamações verbais ofertadas
contra magistrados, servidores e delegatários do Serviço Notarial e de Registro ou seus prepostos.
Em dezembro de 2012, foi instituído o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça
de Pernambuco (PJe-CGJ-PE), como sistema informatizado de tramitação eletrônica dos procedimentos
administrativos, que passou a ser utilizado na Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco para os
procedimentos administrativos disciplinares. No mesmo mês, foram definidos os parâmetros para
interposição da petição inicial e autuação pela Central de Atendimento.
Com o advento da Ordem de Serviço CGJ-PE nº 1, de 25 de novembro de 2014, elaborada na gestão
do desembargador Eduardo Paurá, a Central de Atendimento foi incumbida, exclusivamente, de autuar
e processar todos os expedientes, petições e documentos submetidos à consideração da Corregedoria
Geral da Justiça e seus demais órgãos, excetuando-se os procedimentos administrativos relativos a classes
que já tramitam no sistema PJe. Também foi decidido que a Central de Atendimento se encarregará
da reautuação de todos os Procedimentos Preliminares que resultarem em Processos Administrativos
Disciplinares (PADs).
A Central de Atendimento funciona em sala própria no 6º andar do Fórum Thomaz de Aquino Cyrillo
Wanderley, das 7h às 19h . Além dos projetos essencialmente técnicos, foram feitas reformas materiais e
arquitetônicas que redesenharam a estrutura física no setor, trazendo mais conforto aos usuários.
Além disso, com o objetivo de incrementar as condições de trabalho dos seus servidores, a Corregedoria
deu início a um processo de renovação dos computadores da Casa. As novas máquinas são mais rápidas,
o que proporciona maior agilidade e eficiência nos trabalhos da Central de Atendimento.
Abaixo, seguem dados e tabelas da Central de Atendimento, destacando-se que, em todas as ações
enumeradas e detalhadas neste relatório, foi respeitado o termo final dentro dos cronogramas e prazos
legais.

Expediente/processos/
procedimentos autuados em 2014
Expediente/processos/
procedimentos autuados em 2015

PJe

Total

349

99

448

610

108

718
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Foto: iStockphoto

Sistema
Tramitação

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Divisão Judiciária
A Divisão Judiciária da Corregedoria Geral tem o objetivo de subsidiar o corregedor geral da Justiça
com informações de produtividade dos magistrados, para conhecimento, análise, tomada de decisões
e o devido despacho por competências; instruir editais de remoção, promoção e acesso ao Tribunal;
assim como fornecer certidões de produtividade para intercâmbio, para instruir processos de mutirão e
permuta de magistrados.

promoção, remoção, colégio recursal e de acesso ao 2º Grau; substituição de desembargador; permuta;
instruir processos de mutirão e outros fins.
A Divisão Judiciária elabora também, com base nas informações recebidas das unidades do TJPE,
planilhas com dados complementares à produtividade dos magistrados, obedecendo os termos da
resolução nº 106/2010-CNJ, regulamentada pela Instrução Normativa nº 11/2010, do TJPE/CGJ, que rege
os procedimentos de editais.

A metodologia aplicada nas atividades consiste em manter controle permanente e atualizado da
produtividade dos magistrados; levantar a produtividade dos magistrados em processos (editais) de
Certidões emitidas Certidões emitidas Certidões de Certidões particulares Certidões a pedido da
de mutirão
de intercâmbio
permuta
para magistrados
Assessoria Especial

Total

2014

75

31

3

12

0

121

2015

50

0

0

24

21

95

Editais instruídos em 2014

202

Editais instruídos em 2015

57

OBS: Com elaboração de 808 planilhas com informações de metas, dados
complementares, produtividade, afastamentos e exercício dos magistrados.

Protocolo/Expedição
O Protocolo é o setor responsável pelo recebimento de processos e correspondências
destinadas à Corregedoria, pela conferência de documentos e peças processuais. Além
disso, se responsabiliza pela entrega de correspondências via Correios, arquivando
comprovantes e avisos de recebimento. Situado no térreo do prédio da sede da
Corregedoria, o Protocolo também presta atendimento e informações ao público,
comunicando sobre a tramitação dos processos e expedientes — salvo os sigilosos —
orientando e encaminhando para os demais setores conforme o caso.

Sispe
Documentos recebidos e
protocolados em 2014
Documentos recebidos e
protocolados em 2015

7309

5290

PJe
26

24

Total
Ofícios expedidos

7335

5314

Correspondências
expedidas

2014

39

3800

3839

2015

25

1979

2004

Seção de Buscas
Criada na segunda metade de 2011 como setor de apoio ao secretário geral da Corregedoria Geral da Justiça, a Seção de Buscas situa-se no 5º andar
do Fórum Thomaz de Aquino e atende, por dia, a uma média de 30 pessoas que buscam certidões de nascimento, casamento, óbito etc. São pessoas
sem condições de arcar com as despesas dos referidos documentos e que se utilizam dos serviços gratuitos oferecidos pela Corregedoria.
Os atendimentos são feitos tanto de forma presencial quanto por telefone e e-mail, abrangendo a população local e também demandas originadas
pelas Corregedorias de outros estados da federação, Defensorias Públicas, Conselhos Tutelares, Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça.
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Total

Ofícios expedidos em 2014

3020

Ofícios expedidos em 2015

2252

GABINETE
Apoio de Gabinete
As atribuições da Seção de Apoio Administrativo do Gabinete do corregedor geral da Justiça incluem produzir despachos e ofícios subscritos pelo corregedor
geral e, eventualmente, pelo secretário geral (digitalizar os ofícios); controlar e anotar as numerações das normas internas da Corregedoria Geral (provimentos,
portarias, ordens de serviços, instruções de serviços, instruções normativas, editais), arquivando as publicações, no Diário de Justiça Eletrônico, desses
instrumentos normativos; controlar as numerações dos ofícios expedidos (subscritos pelo corregedor geral).
Além disso, é também função do Apoio ao Gabinete anotar, em tabelas, as entradas e saídas de documentos e ofícios, fazendo as atualizações no Sispe
(sistema de protocolo); requisitar mensalmente o material de expediente para uso no gabinete do corregedor geral; providenciar cópias e, quando necessário,
auxiliar no atendimento na recepção do gabinete do corregedor geral.
Foto: Agência Rodrigo Moreira

2015 2014

Ofícios
Ofícios
Sispes
expedidos circulares

Documentos Provimentos/ Portarias/
recebidos/
provimentos portarias
despachados
conjuntos
conjuntas

Ordens de Instruções Instruções
Editais Total
serviço
de serviço normativas

592

35

1050

777

16

460

1

2

0

0 2933

617

12

1382

1054

26

299

0

0

0

1 3391

Cerimonial
O Cerimonial da Corregedoria tem, por objetivo, prestar assessoria ao corregedor nas questões protocolares, agendamento de correspondências e convites, elaboração de relação de autoridades e mailing
list, emissão de telegramas e cartões congratulatórios, receptivo de autoridades de envergadura, planejamento dos eventos e execução das solenidades festivas e protocolares do corregedor geral, elaboração
de convites, atuação como mestre de cerimônia nas solenidades, englobando confecção dos roteiros,

composição de mesa, nominatas e locução. O Cerimonial também acompanha o corregedor em solenidades relevantes. Dispõe, ademais, do serviço de embarque diferenciado no aeroporto, promovido com
apoio da Infraero.

2014

Corregedoria Nacional da Justiça.

02/2014 - Solenidade de posse do corregedor.

12/2014 - Aluna da Orquestra Cidadã recebe homenagem da Corregedoria do TJPE.

02/2014 - Festa de aniversário do desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres – Gabinete do
corregedor.

12/2014 - Confraternização Natalina da Corregedoria – Gabinete do corregedor.

06/2014 - São João da Corregedoria.

2015

Abaixo, seguem os eventos realizados com participação do Cerimonial da Corregedoria Geral.

03/10/2014 - Palestra - Novos juízes recebem orientação da Corregedoria Geral da Justiça.

02/2015 - Festa de aniversário do desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres – Gabinete do
corregedor.

10/2014 - Corregedoria Geral da Justiça recebe representante da Coordenação de Controle Regional da
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02/03/2015 - Corregedoria realiza 1º encontro do Projeto Rede Amiga, com a presença da ministra
Nancy Andrighi, corregedora nacional do CNJ.
08/04/2015 - Corregedor da Justiça, desembargador Eduardo Paurá Peres, recebe título de cidadão
de Belo Jardim.
16/04/2015 - Corregedoria realiza conferência sobre a relação imprensa e Judiciário, com a presença
do ex-ministro e jornalista Walter Porto.
07/05/2015 - Corregedor é agraciado com a Medalha Nilo Coelho, do TCE-PE.

29/10/2015 - Apoio na Solenidade da Câmara Municipal de Tamandaré, onde o corregedor geral,
desembargador Eduardo Paurá, foi agraciado com o título de cidadão de Tamandaré. Após a
solenidade, almoço no restaurante Beijupirá - Praia dos Carneiros.
01/12/2015 - Solenidade de entrega de certificados aos magistrados que participaram dos
programas da Corregedoria no biênio 2014/2016 e aos 11 servidores do Judiciário que atuaram
como conciliadores nos mutirões. O desembargador Eduardo Paurá, corregedor geral, recebeu
também, na ocasião, honraria surpresa dos referidos juízes.
16/12/2015 - Natal da Corregedoria – Jantar no restaurante Amadeu.

18/06/2015 - Festa de São João da Corregedoria.
20/07/2015 - Fale com a Corregedora.
Eventos
realizados

05/10/2015 - Doação de 160 brinquedos arrecadados pela Corregedoria à Associação dos Cônjuges
dos Magistrados de Pernambuco (ACMEPE), que foram distribuídos às crianças carentes do bairro do
Bongi.

Foto: Banco de Imagem do CNJ
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Telegramas

Cartões de
aniversário

Cartões de
Natal

Total

2014

7

176

48

800

1031

2015

10

244

42

480

873

SECRETARIA JUDICIÁRIA

Foto: Agência Rodrigo Moreira

À Secretaria Judciária da Corregedoria, compete a elaboração das correspondências, relatórios e expedientes administrativos e judiciários. O
setor também controla processos e expedientes dentro dos prazos, expede certidões e presta informações sobre processo e procedimentos. A
Secretaria Judiciária é a responsável pela publicação de decisões, portarias, despachos, provimentos, instruções de serviços, entre outros atos.

Publicações em 2014
Decisões Portarias Despachos Provimentos
791

285

43

Instrução
de serviço

6

Edital de Edital de
intimação proclama

3

0

0

Aviso Parecer
0

Edital de
Total
convocação
0 1128

0

Publicações em 2015
Decisões Portarias
1171

Despa- Provichos mentos

327

223

Instrução
de serviço

31

0

Foto: iStockphoto
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Edital de Edital de
Aviso Parecer
intimação proclama
65

246

275

66

Edital de
convocação
12

Edital de
Total
leilão
4 2416

ASSESSORIA ESPECIAL DA CORREGEDORIA
As atribuições da Assessoria Especial encontram-se previstas no art. 240-C da Resolução nº 302, do
Tribunal de Justiça de Pernambuco, alterada pela Resolução nº 303, de 28 de fevereiro de 2011. São
elas:
•

Assessorar diretamente o corregedor em assuntos específicos, quando solicitada.

•

Realizar estudos e pesquisas em matéria sujeita à consideração do corregedor geral.

•

Elaborar minuta de projetos de lei e de resolução, sujeitos à apreciação do Tribunal de Justiça,
bem como de provimentos, portarias, despachos e outros atos determinados pelo corregedor
geral.

•

Apreciar e emitir parecer em processos que lhe forem submetidos.

•

Supervisionar, orientar e velar pelo trâmite regular dos Processos Administrativos Disciplinares.

•

Colaborar com as atividades de planejamento, informática e de execução da Corregedoria Geral.

•

Manter arquivos dos expedientes emitidos e recebidos.

•

Supervisionar o processo de vitaliciamento dos juízes substitutos.

•

Exercer outras atividades inerentes às suas funções, determinadas pelo corregedor geral.

A grande demanda da Assessoria Especial centra-se em cinco pontos básicos:

Foto: Agência Rodrigo Moreira

1. Os Procedimentos Administrativos Preliminares em face dos magistrados do 1º Grau do Poder
Judiciário do Estado de Pernambuco.
2. Elaboração de atos normativos.
3. Emissão de pareceres em vários tipos de consultas, sobretudo no que tange às normas pertinentes
ao correto funcionamento do Poder Judiciário no 1º Grau, desde que formuladas por servidores
de justiça; magistrados; por agentes de serviços públicos delegados; e por instituições públicas
ou privadas (art. 5º, VIII, do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça – Provimento nº
02, de 31 de janeiro de 2006).
4. Supervisão do estágio probatório dos juízes vitaliciandos.
5. Atendimento às demandas do CNJ.

Dados estatísticos da produtividade
1. Procedimentos em face de magistrados com atuação no 1º Grau de jurisdição
•

Procedimentos distribuídos contra magistrados: 433

•

Decisões de arquivamento: 1.099

•

Propostas de abertura de Processo Administrativo Disciplinar encaminhadas à Corte Especial em
face de juízes do 1º Grau: 19

•

Recursos administrativos: 6

Foto: Agência Rodrigo Moreira

2. Demandas do CNJ devidamente atendidas: 253
A Assessoria Especial da CGJ possui estrutura organizacional una, a ela subordinando-se o Núcleo de Apoio aos Juízes (NAJ) e o Núcleo de Vitaliciamento de Magistrados (Nuvim).
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NÚCLEO DE VITALICIAMENTO DE MAGISTRADOS - NUVIM
sentenças proferidas e audiências realizadas; percentual de produtividade de cada juiz, assim
como o conceito obtido. Para além disso, indica a classificação do volume de distribuição da
serventia-base (baixa, média e alta), realizando a análise comparativa de cada magistrado em
estágio probatório em relação a todos os demais vitaliciandos e em face do grupo do mesmo
volume de distribuição.

Criado para acompanhar e gerenciar a avaliação do desempenho dos juízes em estágio probatório
para fim de obtenção da vitaliciedade, o núcleo é responsável pelo gerenciamento do processo
de vitaliciamento dos magistrados, juntamente com a juíza supervisora. Deve administrar
as pastas individuais e organizar as fichas de avaliação quantitativa, qualitativa e relatório de
adaptação, além dos relatórios de produtividade, com coleta dos dados diretamente no Sistema
de Acompanhamento e Movimentação Processual do 1º Grau. Vale destacar que, a cada quatro
meses, o núcleo faz o levantamento das notas dos magistrados e encaminha para a juíza
corregedora auxiliar, produzindo relatório sobre o andamento dos vitaliciandos.

No sistema, também existem gráficos relativos à assiduidade, levando-se em conta a quantidade
de audiências marcadas e de audiências realizadas, com o respectivo conceito. Todas essas
informações se encontram hoje informatizadas, otimizando o tempo de trabalho do Núcleo de
Vitaliciamento e facilitando o manuseio dos dados.

O Núcleo de Vitaliciamento é o responsável pela organização dos encontros, monitoramento
dos vitaliciandos e dos juízes avaliadores, acompanhamento das tabelas das notas, férias,
catalogação e atualização dos processos individuais dos juízes em estágio probatório, os quais
devem ser remetidos ao Conselho de Magistratura até 120 dias antes do término do período de
vitaliciamento.

Outra inovação introduzida pela gestão do desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres diz
respeito ao Sistema de Vitaliciamento, utilizado para avaliação das sentenças, medindo o índice
de desempenho no aspecto qualitativo.
Com acesso pelo endereço www.tjpe.jus.br/vitaliciamento, a nova ferramenta é manuseada pelos
juízes avaliadores e foi desenvolvida exclusivamente para atender às necessidades do processo
de avaliação, permitindo que os avaliadores recebam as sentenças e as analisem virtualmente,
acelerando o processo que, antes, era realizado mecanicamente — com o envio de formulários e
sentenças gravados em pendrives, entregues pessoalmente aos magistrados avaliadores.

Inovações no biênio 2014/2016
Dentre as inovações desenvolvidas e aplicadas no processo de vitaliciamento que colaboraram
para eficiência e modernização dos processos na referida gestão, destacam-se o Business
Intelligence (B.I.) e o Sistema de Vitaliciamento v 1.0.

O sistema resolveu e facilitou essa logística: passou a extrair, diretamente do Judwin, as sentenças
meritórias, por área de avaliação, distribuindo-as automaticamente aos avaliadores. Da mesma
forma, os resultados passaram a ser acessados em tempo real pelo Núcleo de Vitaliciamento,
possibilitando que as consultas e a impressão dos relatórios sejam feitas a qualquer momento,
facilitando a compilação das notas finais.

No sistema B.I., desenvolvido para toda Corregedoria, foi disponibilizada uma aba para fornecer
dados exclusivamente para o Vitaliciamento. Esse espaço propiciou um avanço na obtenção de
informações dentro de um contexto específico e automatizou processos que, anteriormente,
eram realizados de modo individualizado e com utilização da plataforma Excel.

Com a elaboração do software de avaliação de sentenças, o setor organizou e planejou um
encontro de magistrados avaliadores de sentenças, realizado em 31 de março de 2015, a fim de
apresentar e repassar de forma adequada a utilização do software de avaliação desenvolvido.

A partir do B.I., é possível extrair tabelas e gráficos que indicam, de modo detalhado, a quantidade
de processos distribuídos para cada magistrado vitaliciando por serventia de lotação; número de
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Rede Amiga

Arte: Ascom TJPE

A criação do Projeto Rede Amiga da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Pernambuco, através do
Provimento nº 04/2015, publicado no DJe de 27 de janeiro de 2015, também foi um marco na gestão 2014/2016.

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Lançado no dia 2 de março de 2015, no 1º Encontro do Vitaliciamento — grande evento que contou com a
participação da ministra corregedora nacional de Justiça, Nancy Andrighi —, o projeto tem, como público-alvo,
60 juízes substitutos, que formam duplas com 60 magistrados tutores. O objetivo é que cada novo integrante
da magistratura, no momento inicial da atividade judicante, tenha como referência, dentro da instituição, um magistrado efetivo e
amigo, proporcionando maior segurança aos vitaliciandos na execução de suas atividades, ao mesmo tempo em que possibilita o
intercâmbio e cria uma cultura de interação, com apoio também na área judicante.
Todo o monitoramento do projeto Rede Amiga é feito também pelo Núcleo de Vitaliciamento, através de entrevistas realizadas por
telefone a cada um dos magistrados amigos e magistrados vitaliciandos, elaborando um relatório com os resultados obtidos.

Foto: Agência Rodrigo Moreira

NÚCLEO DE APOIO AOS JUÍZES - NAJ

Nova composição e atividades desempenhadas
Através da Portaria CGJ nº 56/2014, foi estabelecida a nova composição do Núcleo de Apoio aos Juízes (NAJ) da Corregedoria
Geral da Justiça, que funciona como canal direto de comunicação entre este órgão correicional e os juízes do Estado de
Pernambuco.
Dentre as atividades desempenhadas pelos servidores do NAJ, destacam-se:
•

Informações prestadas aos juízes do Estado a respeito da vigência de normas internas do Tribunal
de Justiça de Pernambuco, bem como da existência de normas internas relacionadas a matérias
específicas.

•

Esclarecimentos sobre atos, programas e projetos da Corregedoria Geral da Justiça.

•

Elaboração de pareceres em resposta às consultas formuladas por juízes e funcionários com vistas
ao correto funcionamento do Poder Judiciário no 1º Grau, nos termos do art.5º, III, do Regimento
Interno da CGJ-PE.

•

Encaminhamento das solicitações dos magistrados aos órgãos administrativos competentes,
mantendo-os informados a respeito das providências adotadas.

•

Acompanhamento da tramitação dos processos físicos e virtuais em que o magistrado figure como
parte, mantendo-o informado sobre o respectivo andamento.

•

Autuação de processos, juntada de documentos e movimentações no PJe-Corregedoria.

•

Recebimento de documentos pelo Malote Digital e dos sistemas CNJ-DMF e Justiça Plena.
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•

Encaminhamento de despachos e decisões ao e-mail funcional dos magistrados proferidos em
Procedimentos Preliminares Prévios.

•

Encaminhamento de ofícios circulares, orientações, comunicados, recomendações, avisos e
instrumentos normativos aos magistrados, por meio eletrônico.

•

Atualização dos endereços residenciais, funcionais, telefones e e-mail dos magistrados.

•

Elaboração de projetos de Lei Complementar, provimentos e proposições ao Conselho da Magistratura.

•

Organização e expedição de documentos relativos aos projetos especiais promovidos pela
Corregedoria Geral da Justiça, tais como regimes especiais e “Jornadas de Conciliação”.

•

Organização do processo seletivo interno para recrutamento e seleção de auditores de inspeção, nos
termos da Portaria Conjunta nº 03/2014.

•

Aperfeiçoamento do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento de Informações Processuais B.I. Bussiness Intelligence, a fim de atender às demandas do setor.

Regime Especial da Corregedoria Geral da Justiça
1ª e 2ª Varas da Comarca de Belo Jardim
O Conselho da Magistratura de Pernambuco aprovou, à unanimidade, a Proposição e o Provimento nº
03/2014, formulados pela Corregedoria Geral da Justiça, instituindo o Regime Especial na 1ª e 2ª Varas
da Comarca de Belo Jardim pelo prazo de 180 dias, com início em 1º de abril de 2014 e término em 27
de setembro de 2014.

Belo Jardim.
Diante desse contexto e ainda por força do Ato nº 246/2014-Seju publicado no Diário de Justiça Eletrônico
de 26 de março de 2014, passaram a atuar na 1ª e na 2ª Varas da referida comarca, em conjunto, cinco
juízes, além do titular, os quais apresentaram a seguinte produtividade durante o período do Regime
Especial:

O Regime Especial foi proposto em razão do volume excessivo de serviços nas serventias, fato constatado
através do relatório extraído do Judwin 1º Grau, na data de 25 de fevereiro de 2014, que apontou que a
1ª Vara da Comarca de Belo Jardim contava com acervo de 7.035 processos, estando 3.089 conclusos, e
a 2ª Vara da mesma comarca contava com acervo de 5.644 processos, dos quais 2.112 encontravam-se
conclusos.

Produtividade total - Comarca de Belo Jardim (01/04/2014 a 22/09/2014)
Decisões
Despachos
Sentenças Audiências realizadas
1ª e 2ª Varas de Belo Jardim
569
5087
3054
795

Além do acúmulo de serviços, foi levado em consideração o afastamento da juíza titular da 2ª Vara de
Belo Jardim, o que acarretou a acumulação do juiz Hugo Vinícius Castro Jiménez, titular da 1ª Vara de

1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital
O Conselho da Magistratura de Pernambuco também aprovou, à unanimidade, a Proposição e o
Provimento nº 05/2014, formulados pela Corregedoria Geral da Justiça, instituindo o Regime Especial
na 1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, pelo prazo de 180 dias,
prorrogado por igual prazo, com início em 7 de abril de 2014 e término em 4 de abril de 2015.

a ser apreciadas no prazo de até 48 horas, conforme determina a Lei Maria da Penha. Tal fato demonstra
a importância desse Regime Especial, tendo em vista que a medida protetiva é o principal instrumento
de salvaguarda da mulher nos casos envolvendo violência doméstica.
Por fim, no que se refere à produtividade relativa a sentenças, decisões e despachos exarados e realização
de audiências, os resultados totais de cada uma das Varas de Violência Doméstica são os apresentados
no quadro a seguir:

A proposta do Regime Especial foi igualmente feita em razão do volume excessivo de serviços nas
serventias, que foi constatado através do relatório extraído do Judwin 1º Grau, em 6 de março de 2014.
De fato, a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital contava com acervo de
7.985 feitos, estando 1.389 conclusos; a 2ª Vara contava com 11.601 processos, encontrando-se 1.659
conclusos, totalizando, nas duas unidades jurisdicionais, o montante de 19.586 feitos.

Produtividade total - Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital
(07/04/2014 a 26/03/2015)
Unidade
Decisões Despachos Sentenças Audiências realizadas
1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica e
4366
9995
3179
715
Familiar Contra a Mulher da Capital

Além do acúmulo de serviço, levou-se em consideração que aproximadamente 70% do acervo processual
das referidas varas correspondem a medidas protetivas de urgência e, como tal, devem ser despachadas
no curto prazo de 48 horas, a teor do art. 18, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Nas referidas varas,
devido ao volume de processos, tais demandas judiciais levavam até três meses para serem deliberadas.
Entretanto, com a implementação do Regime Especial naquelas unidades, as medidas protetivas passaram
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Vara Única da Comarca de Bonito
Foram aprovados pelo Conselho da Magistratura de Pernambuco, à unanimidade, a Proposição e o
Provimento nº 13/2014, formulados pela Corregedoria Geral da Justiça, instituindo o Regime Especial na
Vara Única da Comarca de Bonito, pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual prazo, com início em 3 de
novembro de 2014 e término em 1º de maio de 2015.

Em face do Regime Especial aprovado e ainda por força do Ato nº 1028/2014-Seju, publicado no Diário de
Justiça Eletrônico de 27 de outubro de 2014, passaram a atuar na unidade judiciária acima mencionada,
além do magistrado titular, duas juízas, Danielle Christine Silva Melo Burichel e Renata da Costa Lima
Caldas Machado, sendo as mesmas, através do Ato nº 142/2015-Seju, publicado no Diário de Justiça
Eletrônico de 2 de fevereiro de 2015, substituídas pelas juízas Ana Paula Viana Silva de Freitas e Vivian
Gomes Pereira. Foi-se designado, ainda, por meio do Ato nº 142/2015-Seju, o juiz Ricardo de Sá Leitão
Alencar Junior para atuar juntamente com os magistrados no Regime Especial.

Bonito encontrava-se com volume excessivo de serviços, situação constatada através do relatório extraído
do Judwin 1º Grau, em 17 de outubro de 2014, que apontou que a Vara Única da Comarca de Bonito
contava com acervo de 7.895 feitos, estando 2.231 conclusos.

Por fim, no que se refere à produtividade relativa a sentenças, decisões e despachos exarados e realização
de audiências, o resultado total da Vara Única da Comarca de Bonito é o apresentado no quadro a seguir:

Além do acervo virtual constante no relatório do Judwin 1º Grau, levou-se em consideração que o
magistrado Valdelício Francisco da Silva, convocado a comparecer ao Conselho Superior da Magistratura
na sessão do dia 16 de outubro de 2014, asseverou que, além do acervo processual constante no sistema
Judwin 1º Grau, tramitam aproximadamente na Vara Única da Comarca de Bonito mais de 4 mil feitos
ainda não cadastrados no referido sistema.

Produtividade total - Comarca de Bonito
(03/11/2014 a 29/04/2015)
Unidade
Decisões Despachos Sentenças
Vara Única da Comarca de Bonito
251
2804
1380

Audiências realizadas
383

1ª Vara da Comarca de Nazaré da Mata
No dia 22 de janeiro de 2015, o corregedor geral da Justiça, desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres,
apresentou, ao Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proposição
para instauração de Regime Especial na 1ª Vara da Comarca de Nazaré da Mata, pelo período de 180
dias, prorrogável por igual período.

Carlos Alberto Maranhão de Oliveira, pela 1ª Vara da Comarca de Nazaré da Mata.
Ressalta-se, por fim, que o Conselho Superior da Magistratura, em sessão realizada em 23 de julho de
2015, por unanimidade de votos, determinou a prorrogação do mencionado Regime Especial por mais
180 dias, tendo por termo final a data provável de 27 de janeiro de 2016.

A instituição do Regime Especial levou em consideração que, segundo relatório extraído do Judwin 1º
Grau na data de 21 de janeiro de 2015, a 1ª Vara da Comarca de Nazaré da Mata contava com acervo
de 5.638 feitos, estando 3.128 conclusos, o que indicava substancial acúmulo e volume excessivo de
serviços na serventia.

Desse modo, o Regime Especial da 1ª Vara da Comarca de Nazaré da Mata encontra-se em pleno vigor
e, até a presente data (13 de janeiro de 2016), no que se refere à produtividade relativa a sentenças,
decisões e despachos exarados e realização de audiências, o resultado parcial é o apresentado no quadro
a seguir:

Consoante o Diário de Justiça Eletrônico nº 22/2015, publicado em 2 de fevereiro de 2015, foram
designados, pela Presidência do TJPE, através do Ato nº 135/2015-Seju, os juízes Júlio Olney Tenório de
Godoy, Marcos Garcez de Menezes Júnior, Maria do Rosário Arruda de Oliveira, Mariana Vieira Sarmento
Freire Pimentel e Raquel Evangelista Feitosa para responderem, cumulativamente com o magistrado

Produtividade parcial - 1ª Vara da Comarca de Nazaré da Mata
(02/02/2015 a 13/01/2016)
Unidade
Decisões Despachos Sentenças Audiências realizadas
1ª Vara da Comarca de Nazaré da Mata
391
3654
1446
665
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Vara Única da Comarca de Floresta
os juízes Lucas de Carvalho Viegas e Naiana Lima Cunha para responderem, cumulativamente com o
magistrado Gabriel Augusto Amario de Castro Pinto, pela Vara Única da Comarca de Floresta.

No dia 10 de setembro de 2015, o corregedor geral da Justiça, desembargador Eduardo Augusto Paurá
Peres, apresentou, ao Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
proposição para instauração de Regime Especial na Vara Única da Comarca de Floresta, pelo período de
180 dias, prorrogável por igual período.

O Regime Especial da Vara Única da Comarca de Floresta encontra-se em pleno vigor, tendo por termo
final a data provável de 14 de março de 2016 e, até a presente data (13 de janeiro de 2016), no que se
refere à produtividade relativa a sentenças, decisões e despachos exarados e realização de audiências, o
resultado parcial é o apresentado no quadro a seguir:

A instituição do Regime Especial levou em consideração que, segundo relatório extraído do Judwin 1º
Grau na data de 19 de agosto de 2015, a Vara Única da Comarca de Floresta contava com acervo de 7.346
feitos, estando 4.871 conclusos, o que indicava substancial acúmulo e volume excessivo de serviços na
serventia.

Produtividade parcial - Vara Única da Comarca de Floresta
(14/09/2015 a 13/01/2016)
Unidade
Decisões Despachos Sentenças Audiências realizadas
Vara Única da Comarca de Floresta
739
2845
853
125

Consoante o Diário de Justiça Eletrônico nº 168/2015, publicado em 16 de setembro de 2015, foram
designados, pela Presidência do TJPE, através do Ato nº 882/2015-Seju, de 14 de setembro de 2015,
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Jornada de Conciliação da Corregedoria Geral da Justiça
Este órgão correicional realizou, em algumas comarcas, o projeto “1ª Jornada de Conciliação da Corregedoria Geral da Justiça”, com o objetivo de fomentar a conciliação como gestão de rotina cartorária nas
unidades, reduzindo o tempo médio de duração dos processos e a taxa de congestionamento.
Assim, foram selecionados processos que possuíam maior probabilidade conciliatória, em especial feitos relativos à matéria de família e termos circunstanciados de ocorrência e designadas audiências para
tentativa de conciliação, as quais foram conduzidas por servidores deste órgão, que atuaram como conciliadores. Além disso, paralelamente às audiências, foi realizado um mutirão para confecção de sentenças
de processos que já se encontravam em fase de julgamento.
Foto: Agência Rodrigo Moreira

O projeto contou com a coordenação da juíza Maria Auri Alexandre Ribeiro, assessora especial da Corregedoria Geral da Justiça, e da juíza Fernanda Pessoa
Chuahy de Paula, corregedora auxiliar para o Extrajudicial da Capital.
As comarcas contempladas com o presente projeto foram: Belo Jardim (Portaria nº 81/2014), Nazaré da Mata (Portaria nº 116/2014), Gravatá (Portarias nº
180/2014 e nº 293/2014), Tracunhaém (Portaria nº 288/2014), São Caetano (Portaria nº 284/2014), Lajedo (Portaria nº 292/2014), Ipojuca (Portaria nº 291/2014),
Pesqueira (Portaria nº 406/2014), Salgueiro (Portaria nº 407/2014), Bonito (Portaria nº 62/2015), Arcoverde (Portaria nº 119/2015), Buíque (Portaria nº 120/2015),
Tamandaré (Portaria nº 172/2015) e Paulista (Portaria nº 232/2015), tendo cada uma delas atingido os seguintes resultados:

Programa também incentivou a prática
da conciliação como rotina das unidades

Jornada de Conciliação da Corregedoria Geral da Justiça
Paulista - 26/10/2015 a 29/10/2015
Tamandaré - 31/08/2015 a 01/09/2015
Buíque - 11 a 12/06/2015
Arcoverde - 10/06/2015
Bonito - 13 a 15/04/2015
Salgueiro - 15 a 16/12/2014

Comarcas contempladas

Jornada de Conciliação da Corregedoria Geral da Justiça
Audiências realizadas Sentenças Despachos Decisões
Belo Jardim - 24 a 28/03/2014
296
333
94
69
Nazaré da Mata - 05 a 09/05/2014
200
283
54
21
Gravatá - 02 a 06/06/2014
281
249
249
23
Tracunhaém - 25 a 27/08/2014
73
20
27
2
São Caetano - 03 a 04/09/2014
86
57
48
4
Gravatá - 08 a 10/09/2014
129
84
45
10
Lajedo - 22 a 23/09/2014
180
295
20
8
Ipojuca - 01 a 03/10/2014
460
225
228
0
Pesqueira - 25 a 26/11/2014
127
96
55
6
Salgueiro - 15 a 16/12/2014
314
262
56
8
Bonito - 13 a 15/04/2015
92
41
33
1
Arcoverde - 10/06/2015
83
65
18
0
Buíque - 11 a 12/06/2015
178
122
20
15
Tamandaré - 31/08/2015 a 01/09/2015
158
105
45
8
Paulista - 26/10/2015 a 29/10/2015
466
289
176
0

Pesqueira - 25 a 26/11/2014
Ipojuca - 01 a 03/10/2014
Lajedo - 22 a 23/09/2014
Gravatá - 08 a 10/09/2014
São Caetano - 03 a 04/09/2014

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Tracunhaém - 25 a 27/08/2014
Gravatá - 02 a 06/06/2014
Nazaré da Mata - 05 a 09/05/2014
Belo Jardim - 24 a 28/03/2014
0

50

Aud. realizadas

Jornada em Paulista contribuiu para redução
do acervo processual na comarca
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ASSESSORIA TÉCNICA
Foto: Agência Rodrigo Moreira

A Assessoria Técnica é o setor responsável pelo assessoramento em matéria jurídica, principalmente em Direito
Administrativo. Ao setor, compete elaborar pareceres jurídicos e despachos. Além de prestar informações
legais pertinentes às atividades da Corregedoria, a Assessoria também sugere, ao corregedor, a edição de atos
normativos.
2014
2015
Decisão de arquivamento
184
345
Decisão com penalidade
10
14
Decisão monocrática em recurso hierárquico
2
11
Despachos
262
31
Embargos de Declaração
4
3
Ofícios diversos
190
53
Ofícios notificação inicial
173
38
Pareceres
219
63
Pedido de reconsideração
6
12
Portaria de PAD
63
52
Portaria de Abertura de Sindicância
7
3
Recurso hierárquico
15
12
Cotas
318
63

Foto: iStockphoto
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
É o setor responsável por manter a gestão e a articulação da relação institucional com os veículos de comunicação e as assessorias de comunicação social
de outros órgãos. À Assessoria de Comunicação Social da CGJ compete planejar, coordenar e executar a política de comunicação social da instituição
e suas diretrizes, além de promover a divulgação das ações estratégicas da Corregedoria Geral, editando e publicando notícias com observância aos
padrões gráficos e editoriais estabelecidos.
A equipe assessora os membros integrantes da Corregedoria para assuntos relativos à imprensa; mantém arquivo de matérias, artigos e editoriais de
interesse da Corregedoria Geral publicados na grande mídia; divulga informações e notícias voltadas para o público interno da Corregedoria Geral;
documenta, por meio fotográfico, as solenidades e os eventos de interesse da Corregedoria Geral; concebe e atualiza o site institucional; e elabora
artes gráficas para divulgação dos eventos e ações do órgão, tais com convites, cartazes, banners, certificados, placas de homenagem e logomarcas de
projetos.
Foto: Agência Rodrigo Moreira

Matérias produzidas
15/01/2016 - Juízes em estágio probatório se reúnem em encontro de vitaliciamento
18/12/2015 - Leilão de veículos da Corregedoria arrecada 20% a mais do que o previsto
17/12/2015 - Corregedoria convoca juízes vitaliciandos para encontro
15/12/2015 - Registros tardios de nascimento são entregues a pernambucanos em situação de risco
15/12/2015 - Eduardo Paurá é homenageado pela OAB-PE
01/12/2015 - Corregedor é homenageado por mais de 40 juízes
30/11/2015 - Eduardo Paurá toma posse como 1º secretário da Associação Nacional dos Desembargadores
18/11/2015 - Corregedor recebe visita de conselheiro português
10/11/2015 - Pernambucanos com deficiência mental terão certidão de nascimento
06/11/2015 - Jornada de conciliação de processos em Paulista tem aproveitamento de 95%
03/11/2015 - Leilão judicial da Corregedoria vende 100% dos veículos
29/10/2015 - Eduardo Paurá recebe título de cidadão de Tamandaré
28/10/2015 - Corregedoria é palco de discussão sobre projeto inédito de identificação de recém-nascidos
27/10/2015 - Corregedoria promove novo leilão judicial de veículos
27/10/2015 - Eduardo Paurá é homenageado com título de cidadão de Tamandaré
23/10/2015 - Paulista recebe jornada de conciliação processual
21/10/2015 - Palestra sobre serviços extrajudiciais chega a alunos de Direito
15/10/2015 - Mandados de prisão e alvarás de soltura agora serão enviados pela internet
13/10/2015 - Ação social entrega 500 brinquedos em Tamandaré
08/10/2015 - Corregedoria da Justiça de Pernambuco promove leilão de veículos apreendidos
05/10/2015 - Em Brasília, corregedor trata de interesses da magistratura
30/09/2015 - Brinquedos chegam à Acmepe
28/09/2015 - Corregedoria incentiva projetos contra violência doméstica
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23/09/2015 - Eduardo Paurá recebe visita do corregedor geral de Alagoas
18/09/2015 - Corregedoria da Justiça extingue Livro de Registro de Sentenças
11/09/2015 - Juiz corregedor recebe título de cidadão de Olinda
08/09/2015 - Eduardo Paurá comenta discussões do 69º Encontro Nacional de Corregedores
04/09/2015 - Corregedoria da Justiça promove 177 casamentos em Tamandaré
28/08/2015 - Pernambuco marca presença no 69º Encontro Nacional de Corregedores
26/08/2015 - Tamandaré recebe ações de cidadania
17/08/2015 - Eduardo Paurá prestigia agraciados com a Medalha do Mérito Judiciário
14/08/2015 - Assessora da Corregedoria é homenageada pelo TJPE
12/08/2015 - Corregedoria agiliza atualização do Código de Normas que regulamenta cartórios
07/08/2015 - Corregedoria da Justiça de Pernambuco solicita que juízes se cadastrem na Central de Registro Civil
04/08/2015 - Cidadão pernambucano agora pode solicitar registros civis de qualquer cartório do Estado
31/07/2015 - Eduardo Paurá prestigia nove anos da Orquestra Criança Cidadã
22/07/2015 - Corregedor geral da Justiça visita Orquestra Criança Cidadã junto a corregedora nacional
22/07/2015 - “Fale com a Corregedora” reúne juízes de todo Estado no Fórum Rodolfo Aureliano
15/07/2015 - Semana de conciliação em Buíque realiza 137 acordos em dois dias
04/07/2015 - Menção Honrosa na 5ª edição do Prêmio Conciliar é Legal ratifica sucesso da Semana de Conciliação da Corregedoria
16/06/2015 - Arcoverde recebe Um Passo a Mais para a Cidadania e Semana de Conciliação
Foto: Ascom CGJ

Gravação do programa
Encontro Jurídico
Foto: Ascom CGJ
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Eduardo Paurá em entrevista
com Samir Abou Hana

08/06/2015 - Casamento coletivo promove cidadania em Olinda
03/06/2015 - Corregedoria inicia estudos visando expandir o Programa Minha Certidão
01/06/2015 - Reunião define procedimentos de leilão de veículos apreendidos ou penhorados
25/05/2015 - Semana de Conciliação da Corregedoria recebe menção honrosa no prêmio Conciliar é Legal do CNJ
27/04/2015 - Corregedoria realiza conferência sobre a relação imprensa e judiciário
19/03/2015 - Leilão alienará bens apreendidos ou penhorados pela justiça estadual
10/03/2015 - Programa da Corregedoria leva conhecimento sobre atividades dos cartórios às universidades
06/03/2015 - Corregedoria realiza 1º encontro do Projeto Rede Amiga
13/02/2015 - Selo Digital nos cartórios extrajudiciais se expande para o interior
19/12/2014 - Corregedoria promove ações de cidadania em Salgueiro
19/12/2014 - Fórum de Pesqueira consegue percentual de 91% de conciliações
27/11/2014- Corregedoria Geral da Justiça publica resultado de ação em Lagoa dos Gatos
21/11/2014 - Corregedoria Geral da Justiça realiza inventário de obras do artista Francisco Brennand
19/11/2014 - Lagoa dos Gatos recebe programa Um Passo a Mais para a cidadania
17/11/2014 - Corregedor participa do Encoge na Bahia
11/11/2014 - Corregedoria dá início a regime especial na Vara de Bonito
03/11/2014 - Corregedoria Geral da Justiça e Defensoria Pública de Pernambuco juntas pela cidadania
03/11/2014 - Central de atendimento da CGJ-PE é pioneira no País
20/10/2014 - CGJ garante celeridade no Fórum do Ipojuca
17/10/2014 - Corregedoria Geral da Justiça recebe representante da Coordenação de Controle Regional da Corregedoria Nacional da Justiça
15/10/2014 - Seção de Busca efetiva ações de cidadania
09/10/2014 - Novos juízes recebem orientação da Corregedoria Geral da Justiça
02/10/2014 - Palestra recepciona novos juízes
30/09/2014 - Corregedoria realiza Semana de Conciliação no Ipojuca
30/09/2014 - Corregedoria da Justiça faz a diferença em Lajedo
23/09/2014 - 2ª Semana da Conciliação em Gravatá realiza 129 audiências em três dias
23/09/2014 - Lajedo recebe “Um passo a mais para cidadania” e “Semana de Conciliação”

35

12/09/2014- - Servidores da comarca de São Caetano vestem a camisa dos programas da
Corregedoria
09/09/2014 - Corregedoria realiza 2ª Semana de Conciliação em Gravatá
04/09/2014 - CGJ, Comarca de Tracunhaém e Sociedade dão passo a mais pela cidadania
03/09/2014 - Tracunhaém é modelo de Justiça
02/09/2014 - Corregedoria promove ação em Goiana e realiza 108 casamentos
02/09/2014 - Palestras para estudantes esclarece sobre Registro Civil

Foto: Agência Rodrigo Moreira

26/08/2014 - Cidadania e Conciliação - Tracunhaém recebe ações da Corregedoria
19/08/2014 - É amanhã
18/08/2014 - Corregedoria Geral da Justiça do TJPE acelera processos de violência doméstica
31/07/2014 - Bonito recebe “Um passo a mais para a cidadania”
28/07/2014 - Malote Digital: Corregedoria atinge 100% de comunicação
17/07/2014 - São Bento e Bonito recebem “Um Passo a Mais para a Cidadania”
30/05/2014 - Macaparana tem 572 atendimentos gratuitos em apenas um dia
19/05/2014 - Corregedoria do TJPE lança o programa “Um Passo a Mais para a cidadania”
16/05/2014- Corregedoria recebe visita da OAB-PE
16/05/2014 - Corregedoria realiza semana de conciliação em Nazaré da Mata
29/07/2014 - Corregedoria Geral da Justiça de PE reforça equipe da Auditoria
23/04/2014 - Regime Especial para julgar processos de violência doméstica
14/04/2014 - Corregedoria ouve cartórios sobre o Programa Minha Certidão
23/04/2014 - O corregedor da Justiça, Eduardo Paurá, visita a 1ª Semana da Conciliação de Belo
Jardim

Total de matérias produzidas: 89
Total de releases enviados: 76 (até 15/01/2016)

Jornais Impressos
Jornal do Commercio
Folha de Pernambuco
Diario de Pernambuco
Onlines

Emissoras de TV
TV Globo - NETV

Notas Matérias
15
13
31
16
26
22
112
Valor: R$ 887.201,25
Matérias Minutagem
3
821 s
Valor: R$ 164.200,00

Valor que foi economizado em propaganda institucional: R$ 1.051.401,25 (até 15/01/2016)

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Percentual de publicação de releases: 84%
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Entrevista à Rede Globo
em Tamandaré

ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Criada em 2008, a Assessoria de Tecnologia da Informação da Corregedoria tem o objetivo de orientar e facilitar
o acesso dos demais órgãos da CGJ à tecnologia e sistemas informatizados, além de trabalhar, no âmbito estadual,
como gerenciador de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
As principais atribuições da Assessoria de Tecnologia da Informação são:
•

Gerenciar a comunicação entre Corregedoria Geral e comarcas, juízes auxiliares da CGJ e do CNJ.

•

Repassar, para a CGJ, as questões relativas à alimentação dos sistemas do CNJ dentro dos prazos estabelecidos
pelo Conselho.

•

Repassar, para a Corregedoria e suas demais regiões, as questões relativas a dúvidas ou problemas normativos
e de interpretação dos sistemas a serem alimentados no prazo determinado.

•

Repassar, para a CGJ, as questões de melhoria ou informe de erros relacionados às funcionalidades do sistema,
reportados pelos os usuários da CGJ e suas demais regiões.

•

Autorizar as intervenções emergenciais em bancos de dados conforme solicitação do corregedor e de seus
juízes auxiliares.

•

Realizar checagem diária das comarcas através dos sistemas da CGJ/CNJ, emitindo relatórios de fiscalização
mensal, e realizar auditorias em todas as serventias e cartórios do Estado de Pernambuco.

•

Acompanhar a alimentação mensal do sistema realizada por todas as serventias e todos os cartórios até o dia
10 de cada mês.

•

Emitir relatórios do sistema para a gerência da Corregedoria Geral.

•

Auxiliar comarcas, cartórios, servidores e magistrados quanto ao uso dos sistemas.

•

Atualizar os sistemas e realizar treinamentos.

•

Cadastrar usuários nos sistemas.

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Ao longo da gestão do desembargador Eduardo Paurá, ações e projetos foram realizados de modo a enfatizar
aspectos definidos pelo planejamento estratégico da Corregedoria. As atividades objetivaram propiciar celeridade
e segurança aos processos e procedimentos existentes no órgão.

Foto: iStockphoto
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Foto: Agência Rodrigo Moreira

Sistemas informatizados
Sistema Judwin e PJe-Corregedoria – A Assessoria de Tecnologia da Informação da Corregedoria Geral da Justiça atua na
interlocução entre a CGJ e as unidades de tecnologia da informação da Secretaria de Informática (Setic), para implantação de
novas funcionalidades, prospecções no Judwin e demais sistemas e para a geração de relatórios.
CNJ – Atualmente, a Assessoria de Tecnologia de Informação oferece suporte, apoio e gestão no âmbito do TJPE para os juízes e
seus auxiliares na utilização dos seguintes sistemas do CNJ:

Treinamento para utilização
do Malote Digital

•

Cadastro Nacional de Adoção, Controle de Interceptações Telefônicas, Bens Apreendidos.

•

Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa.

•

Inspeções nos Estabelecimentos Penais.

•

Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos.

•

Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei.

Dessa forma, a Assessoria de Tecnologia da Informação está em permanente contato com o CNJ para buscar informações sobre cursos e melhorias dos sistemas administrados.
Malote Digital – É uma ferramenta que dinamiza a comunicação e a remessa de documentos entre a Corregedoria Geral da Justiça e os cartórios e também entre os próprios cartórios, eliminando despesas com
Correios para o envio de ofícios e outros documentos.
Na gestão do desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres, houve a ampliação do uso do sistema Malote Digital, de forma que a ferramenta passou a ser utilizada na comunicação oficial com as serventias do
extrajudicial, totalizando 100% de comunicação entre elas.
Há, também, um projeto em andamento que ampliará o sistema para as varas judiciais criminais através do alvará de soltura e mandado de prisão eletrônicos com assinatura digital. O propósito é dinamizar a
comunicação e a remessa de documentos entre a Corregedoria Geral da Justiça e as varas judiciais, e também na comunicação entre elas, inclusive utilizando o sistema para cartas precatórias.
Sinob – É um sistema web para a obtenção de informações de dados relacionados aos números de nascimentos e óbitos no Estado de Pernambuco. O Sinob foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia e
Comunicação do Tribunal de Justiça, especificamente para a Assessoria de Tecnologia da Informação da CGJ, sob coordenação do desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres.
Business Intelligence (B.I.) – Programa de gerenciamento e monitoramento de informações processuais. Fornece informações em tempo real sobre todas as varas de Pernambuco, das três entrâncias, mostrando
números de processos e seus tipos, quantos estão tramitando normalmente e quantos estão parados na secretaria e o tempo de paralisação.
Além da elaboração e administração dos diversos sistemas informatizados utilizados pela Corregedoria, a Assessoria de Tecnologia da Informação desenvolveu os manuais dos sistemas e realizou estudos sobre
o seu funcionamento. Outra atividade realizada pelo setor foi a promoção de treinamentos com os servidores de cartórios e comarcas, melhorando ainda mais o fluxo das informações processuais nos sistemas.
A Assessoria de Tecnologia da CGJ também presta atendimento referente aos sistemas do CNJ e a outros sistemas utilizados pela Corregedoria, além de consultas de informática para solução de problemas. Os
atendimentos são realizados em horário integral aos magistrados, servidores de comarcas e aos cartórios de todo Estado de Pernambuco, ocasião em que há orientação quanto à importância de se cumprir os
prazos determinados pela CGJ.
De fato, com o apoio do corregedor geral, a Assessoria promoveu uma campanha de conscientização junto a todas as unidades judiciárias do Estado, que versou sobre a alimentação dos sistemas de relatórios da
Corregedoria Nacional da Justiça, órgão do CNJ que contabiliza os dados de todos os Tribunais de Justiça do Brasil.
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CORREGEDORIAS AUXILIARES
As Corregedorias Auxiliares são órgãos da Corregedoria Geral da Justiça que se dividem em Corregedoria
Auxiliar da 1ª Entrância, Corregedoria Auxiliar da 2ª Entrância, Corregedoria Auxiliar da 3ª Entrância e
Corregedoria Auxiliar para o Serviço Extrajudicial. Esta última é responsável pela fiscalização, inspeção e
correição de todos os cartórios do Estado de Pernambuco.

•

Orientar os juízes em estágio probatório.

•

Requisitar, aos juízes e aos serventuários, informações sobre processos e dados das comarcas,
unidades judiciárias ou serviços auxiliares do Tribunal de Justiça.

•

Exercer inspeção permanente em autos e expedientes do foro judicial, apontando erros, falhas,
irregularidades e omissões, conforme disposto nas normas internas da Corregedoria Geral da Justiça.

São atividades desenvolvidas pelas Corregedorias Auxiliares:

•

Requisitar certidões, diligências, informações ou quaisquer outros esclarecimentos necessários ao
desempenho da função que lhe for delegada pelo corregedor geral.

•

Elaborar relatórios das correições e inspeções realizadas, acompanhadas de informações sobre as
condições das instalações físicas e materiais do fórum ou vara, e submeter à aprovação do corregedor
geral.
Executar outras atividades correlatas, delegadas pelo corregedor geral.

•

Orientar, fiscalizar e promover a disciplina dos serviços judiciais, bem como dos demais serviços
auxiliares do 1º e do 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco.

•

Realizar correições e orientar inspeções na forma prevista em normas internas da Corregedoria Geral
da Justiça.

•

Proceder à instrução de sindicância, procedimento prévio, inquérito administrativo ou, por delegação
do Tribunal de Justiça, de ação penal originária.

•

•

Redigir minutas de provimentos, circulares e portarias sobre questão jurídica ou objeto de serviço,
para aprimoramento dos serviços forenses.

•

Assessorar e representar o corregedor geral nos assuntos administrativos de orientação e disciplina.

•

Representar o corregedor geral nas solenidades e atos oficiais.

A estrutura organizacional de cada Corregedoria Auxiliar, por sua vez, é dividida em Assessoria Técnica
Auxiliar, Seção de Apoio à Atividade Correicional e Seção de Movimentação Interna e Processamento
de Informações. Nas próximas páginas, será apresentado um resumo das atividades realizadas em cada
Corregedoria Auxiliar, no biênio 2014/2016.
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CORREGEDORIA AUXILIAR DA 1ª ENTRÂNCIA
Foto: Agência Rodrigo Moreira

A Corregedoria Auxiliar da 1ª Entrância abrange, atualmente, 109 comarcas, conforme mapa. Todas, à
exceção da Comarca de Tupantinga, encontram-se instaladas e em funcionamento.

Atividades
•

Inspeções ordinárias: dentre as atribuições das Corregedorias Auxiliares, está a de realizar inspeção
nas varas das comarcas que compõem cada uma das entrâncias, com o auxílio dos auditores.
Através das inspeções, é possível in loco se aferir a praxe desenvolvida pelas unidades judiciárias,
oportunizando a comparação dessas com as regras estatuídas relativas ao funcionamento
respectivo. É possível, por exemplo, a constatação de existência de processos de prioridade legal
que exijam maior celeridade, a visão da organização cartorária e estrutura física das unidades
judiciárias, além da detecção das dificuldades enfrentadas pelo magistrado e pelos servidores que
dificultem a melhoria da qualidade da prestação jurisdicional. Dentro dessa perspectiva, no biênio
2014/2016, foram realizadas 97 inspeções ordinárias nas comarcas que integram a 1ª Entrância,
sendo 57 no curso do ano de 2014 e 40 em 2015.

•

Audiências realizadas: 81.

•

Diárias utilizadas: 338.

•

Procedimentos Administrativos Disciplinares:
Total de Procedimentos Administrativos que já tramitaram sob a presidência do
corregedor auxiliar da 1ª Entrância no biênio 2014/2016

47

Total de Procedimentos Administrativos Disciplinares em face de serventuários
remetidos ao CGJ com relatório final

31

Total de Procedimentos Administrativos Disciplinares em face de magistrados,
unicamente para realização de atos de instrução delegados pelo relator
Total de Procedimentos Administrativos Disciplinares ainda em trâmite

•

Ações Penais Originárias: durante o biênio 2014/2016, foram recebidas 17 ações penais originárias
para realização, por delegação, dos atos instrutórios. Desses feitos, 14 tiveram as diligências cumpridas
e foram remetidos à Diretoria Criminal para encaminhamento aos respectivos relatores.

•

Pareceres prolatados: foram exarados 183 pareceres/relatórios finais em Processos Administrativos
e procedimentos diversos, os quais, conforme critério da natureza do objeto, dividem-se da seguinte
maneira:
Natureza do procedimento
Quantitativo
Reclamações disciplinares
98
Pedido de providência e/ou informações/orientações
28
Recambiamento de réus presos
30
Ajuda de custo com transporte e mudança de magistrado
11
Pedido de magistrado para residir em comarca diversa daquela que exerce suas
8
atividades judicantes
Outros
8
Total
183

8
8

Durante a realização de suas atividades, a Corregedoria Auxiliar da 1ª Entrância constatou a importância de um acompanhamento mais próximo das unidades judiciais situadas no interior do Estado, especialmente
naquelas localizadas a uma considerável distância da capital. Através desse acompanhamento direto, não só a identificação de irregularidades, o tratamento de relevâncias e a constatação dos problemas
estruturais do serviço judicial se dão de forma mais eficaz, mas também as boas práticas, o compromisso constante de superação de eventuais dificuldades e as condutas visando eficaz e regular desincumbência
de responsabilidades são mais facilmente percebidas.
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CORREGEDORIA AUXILIAR DA 2ª ENTRÂNCIA
Foto: Agência Rodrigo Moreira

À Corregedoria Auxiliar da 2ª Entrância, compete a inspeção de 246 varas/juizados especiais. Quanto às atividades
produzidas nesta Corregedoria Auxiliar, atinentes à produtividade em geral, destacam-se os seguintes itens:

•

Ações diversas: intermediação de ofícios entre diversos órgãos do TJPE e comarcas, com
intuito de sanar pedidos relativos a cumprimentos de cartas precatórias, respostas de ofícios
etc.

•

Atualmente, existem quatro processos conclusos para o magistrado responsável pela 2ª
Entrância.

Neste biênio, foram realizadas inspeções junto às várias secretarias judiciais da 2ª Entrância, com
o objetivo de identificar desídias de oficiais de justiça. Tal procedimento resultou na identificação

•

Inspeções realizadas: 123.

•

Quantitativo de diárias: 189 parciais e três integrais.

•

Audiências realizadas: 78, envolvendo processos distribuídos pela CGJ e Ações Penais Originárias
encaminhadas pela relatoria para realização de instrução.

•

Tramitaram, durante a gestão 2014/2016, 748 feitos (Processos Administrativos Disciplinares, Processos
Administrativos para recambiamento de presos, sindicâncias para apurar faltas funcionais, inquéritos etc.),
tendo sido emitidos 419 pareceres nesses feitos.

•

Além dos expedientes normais, foram expedidos 1.519 ofícios e recebidos 2.224 para análise.

de casos em que ditos servidores se encontravam com mandados atrasados há meses ou anos, o que resultava
na paralisia dos processos.
Por essa razão, foram instaurados três Processos Administrativos Disciplinares contra oficiais de justiça para
apuração de atos cometidos dessa natureza. Como resultado do trabalho, comprovado ficou que os servidores
se alinharam às orientações desta Corregedoria Auxiliar, diminuindo drasticamente o atraso no cumprimento
dos expedientes.
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CORREGEDORIA AUXILIAR DA 3ª ENTRÂNCIA
É a responsável pelas atribuições institucionais das Corregedorias Auxiliares na área da Comarca da Capital (Recife).

Acervo de processos
•
•
•
•

Acervo processual em 07/02/2014: 33.
Total de processos distribuídos no período 2014/2015: 563.
Total de processos arquivados ou remetidos a outros órgãos da Corregedoria ou do TJPE: 515.
Acervo processual em 17/06/2015: 81.

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Natureza dos procedimentos que tramitam/tramitaram na Corregedoria Auxiliar da 3ª Entrância
Natureza do procedimento

Total de
procedimentos
concluídos

Processos do PJe para cadastramento no sistema
Processos do PJe para realização de instrução (audiências, inspeções, relatórios etc.)
Processo Administrativo Disciplinar contra servidor
Processo Administrativo Disciplinar contra magistrado
Procedimentos Preliminares Prévios
Ação Penal Originária
Total

Procedimentos
em trâmite
105
12
53
7
676
4
857

0
1
9
1
91
0
102

Demais atividades:
Atividade

De 07/02 a 23/12/
2014

Reclamações reduzidas a termo
Reclamações contra magistrado (para cadastramento no PJe)
Audiências realizadas
Quantidade de pessoas ouvidas em audiência
Processos inspecionados
Despachos proferidos
Pareceres
Quantidade de mandados de citação/intimação expedidos
Quantidade de ofícios expedidos

De 02/01 a
17/06/2015
73
49
21
63
1
486
326
122
575
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77
53
25
32
1
371
310
59
650

CORREGEDORIA AUXILIAR DOS SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO DA CAPITAL
No biênio 2014/2016, a Corregedoria Auxiliar para o Serviço Extrajudicial da Capital, seguindo as atribuições definidas
no regimento interno da Corregedoria Geral da Justiça, efetuou visita e fiscalização anual em todas as serventias
notariais e de registro do Recife, visando, precipuamente, à prevenção de faltas disciplinares e de infrações mais graves
que pudessem acarretar a perda da delegação. Para tanto, deu prioridade ao trabalho de orientação e padronização
de procedimentos no intuito de assegurar a eficiência e a segurança jurídica nos serviços prestados pelos cartórios
extrajudiciais.
Foram realizadas várias reuniões com os delegatários para se ter ciência da situação de cada unidade (estrutura física,
de pessoal, acervo, guarda e conservação dos livros, informatização etc.). Na busca pela garantia da transparência
dos serviços fiscalizados, em especial dos valores cobrados pela prática dos atos notariais e de registro, foi sugerida
e aprovada a afixação de banner em local de fácil acesso na serventia, contendo informações básicas sobre a Tabela
de Custas e Emolumentos, orientações aos usuários junto aos fóruns locais, números da Central de Atendimento

Foto: Agência Rodrigo Moreira

No primeiro semestre de 2014, a corregedora auxiliar
realizou visita institucional à Corregedoria Geral da
Justiça de São Paulo, na busca das boas práticas e da
troca de experiências junto aos juízes corregedores
auxiliares Bruno Marzagão e Tânia Ahuali.
Na mesma oportunidade, a corregedora auxiliar visitou
as Associações de Registradores Civis (Arpen-SP) e de
Registradores de Imóveis de São Paulo (Arisp-SP), a fim
de conhecer as funcionalidades da Central de Registro Civil (CRC), bem como as funcionalidades dos sistemas Penhora Online e de Indisponibilidade,
respectivamente.
Ambas as reuniões foram muito proveitosas, viabilizando a edição do Provimento CGJ-PE nº 01/2015, que instituiu a CRC-PE, por meio da qual todos
os Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais se integraram a uma plataforma única de interligação entre os Cartórios de Registro Civil de todo
o Brasil (CRC Nacional), conforme Provimento nº 38/2014 do CNJ.
Após a visita à Arisp-SP, a Corregedoria passou a estimular e fiscalizar o acesso diário das serventias de imóveis ao sistema administrado pela Arisp,
conforme convênio firmado com o TJPE, aderindo aos serviços da Central de Indisponibilidade, nos moldes do Provimento nº 47 do CNJ.
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Banner instituído pelo Provimento nº 04/2014

da Corregedoria Geral da Justiça, das Corregedorias
Auxiliares e da Ouvidoria Judiciária, para dúvidas, elogios
e reclamações.

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Casamento coletivo em
São Bento do Una

Goiana recebeu palestra
sobre o extrajudicial

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Inspeções nos cartórios da capital

Evento em Tamandaré realizou 177
casamentos gratuitos
Foto: Agência Rodrigo Moreira

Foram realizadas inspeções ordinárias em todas as serventias extrajudiciais da capital, exceto Fernando de Noronha,
no período de abril de 2014 a dezembro de 2015. Em cumprimento ao Provimento nº 34/2013, que instituiu o Livro
Diário Auxiliar, a Corregedoria Auxiliar editou recomendação a todas as serventias acerca da necessidade da confecção
do novo livro, realizando, em conjunto com a equipe de auditores, a respectiva inspeção em todos os cartórios.

Programa “Um Passo a Mais para a Cidadania”

Correições extraordinárias

A Corregedoria Auxiliar para o Serviço Extrajudicial da Capital sugeriu a implementação
do programa “Um Passo a Mais para a Cidadania”, resultando na edição do Provimento
nº 07/2014. A ação teve início em maio de 2014, contemplando 16 municípios:
Macaparana, Gravatá, Belo Jardim, Nazaré da Mata, Tracunhaém, São Bento do Una,
Bonito, Goiana, São Caetano, Lajedo, Calçado, Lagoa dos Gatos, Tacaimbó, Tamandaré,
Pesqueira e Arcoverde. Durante o biênio, por meio do programa, foram realizados mais
de 2 mil casamentos coletivos. Também foram entregues segundas vias de certidões
de nascimento, casamento e óbito; além disso, foram promovidos reconhecimentos
espontâneos de paternidade entre a população.

A fiscalização constante, inclusive de modo virtual, constatou a ausência ou a inadequada utilização do Sistema de
Controle de Arrecadação das Serventias Extrajudiciais (Sicase); enquanto outras correições ocorreram em razão de
denúncias e por motivo de mudança de endereço:

Em alguns dos municípios contemplados com “Um Passo a Mais para a Cidadania”, a
equipe da Corregedoria Auxiliar da Capital proferiu palestras sobre o registro civil de
nascimento, com entrega de folder elaborado pela Corregedoria em parceria com a
Associação de Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen-PE). Alunos de
escolas estaduais de referência receberam o material.

•

1º, 4º e 6º Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) – mudança de endereço.

•

5º RCPN – utilização inadequada do Sicase.

•

14º e 15º RCPN – denúncias.

•

5º de Notas – denúncia, com posterior intervenção.

•

13º RCPN – ouvidoria do MP.

Revisão do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro
Dando seguimento ao importante trabalho de revisão e atualização do Código de Normas, o corregedor geral da
Justiça editou a Portaria nº 330/2014 – CGJ, instituindo a Comissão de Estudos e Revisão da atual gestão, a qual se
propôs a atualizar, inserir e discutir propostas para aperfeiçoar o código vigente, dando ênfase à uniformização de
procedimentos e à atualização com as normas locais editadas e aquelas oriundas do Conselho Nacional de Justiça,
promovendo mais de 100 alterações, por meio do Provimento 01/2016.
Foto: Agência Rodrigo Moreira

Expansão do Selo Digital
O Selo Digital foi expandido a todas as serventias do Estado, por meio da edição dos Provimentos Conjuntos nos 01/2014, 02/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015
e 05/2015. A gestão deu prioridade e seguimento ao projeto instituído na gestão anterior de implantação do Selo Digital de Fiscalização dos Serviços Notariais e
de Registro, promovendo medidas em conjunto com a Presidência do TJPE no sentido de dar o suporte necessário à plena utilização do selo virtual. Para tanto,
foram realizadas reuniões com as serventias de todo o Estado para demonstrar a obrigatoriedade e necessidade da implantação do novo selo, com devolução dos
estoques de selos físicos remanescentes. Até 25 de janeiro de 2016, foram utilizados, aproximadamente, 14 milhões de selos.
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Treinamento com notários e
registradores em Gravatá

Programa “Conhecendo os Serviços Extrajudiciais”
Vislumbrando a necessidade de estimular o estudo do Direito Notarial e Imobiliário, cuja disciplina ainda não foi implantada nas universidades, a
Corregedoria Auxiliar do Extrajudicial da Capital elaborou o programa “Conhecendo os Serviços Extrajudiciais”, lançado por meio do Provimento
CGJ-PE nº 06/2015. O intuito foi oportunizar, aos futuros bacharéis em Direito, noções básicas sobre cada serviço extrajudicial e as normas
vigentes que regulamentam a matéria, dentre as quais a CF/88, Lei 6.015/73, Lei 8.935/94 e Lei 11.411/2007, todas em associação com o
Código Civil e de Processo Civil.
Estudantes de Direito da
Uninassau conferiram debate
Foto: Agência Rodrigo Moreira

Através do programa, os alunos e usuários em geral terão mais informações sobre as efetivas possibilidades de utilização dos cartórios como
meios adequados de prevenção e resolução de litígios. É o fenômeno da desjudicialização, tão em voga na atualidade e necessário para desafogar
o Poder Judiciário.
Foto: Agência Rodrigo Moreira

Guia Prático da Inspeção no Serviço Extrajudicial
A gestão do desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres teve a preocupação de, no âmbito do serviço extrajudicial,
instruir os juízes a serem corregedores permanentes na busca de melhor orientarem os delegatários na correta prestação
dos serviços, evitando, com isso, o aumento de reclamações e processos administrativos. Ademais, verificou-se que o
formulário de inspeção extrajudicial à disposição dos juízes, no site da CGJ-PE, necessitava de atualização, pelo que foi
elaborado o Guia Prático da Inspeção no Serviço Extrajudicial para servir de orientação aos magistrados e auditores.

Novos juízes assistiram
às orientações

Edições de Provimentos
•

Edição do Provimento CGJ-PE nº 08/2014, orientando tabeliães e registradores a
utilizarem meios tecnológicos para os atos de abertura e reconhecimentos de firmas.

•

Edição dos Provimentos CGJ-PE nº 10/2014 e 11/2015, regulamentando o procedimento
de lavratura da escritura pública e instrumento particular de união estável perante o
serviço de notas, bem como perante o registro civil das pessoas naturais e o registro de
imóveis.

•

•

Edição do Provimento CGJ-PE nº12/2014, regulamentando o assento de óbito fetal,
facultando aos pais a identificação do filho natimorto, a teor do art.167, II, §5º da Lei
6.015/73.
Edição do Provimento CGJ-PE nº 03/2015, determinando a obrigatoriedade de adesão
de todos os cartórios de protestos do Estado à Central de Remessa de Arquivos (CRA)
mantida pelo Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Seção Pernambuco
(IEPTB-PE). Por meio desse Provimento e na esteira da virtualização dos serviços
extrajudiciais como meio de maior agilidade, segurança e eficiência, viabilizou-se a
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recepção eletrônica de títulos de crédito e outros documentos de dívida a protesto.
Atualmente, todos os cartórios de protestos de Pernambuco estão integrados à Central
de Arquivos.
•

Edição do Provimento CGJ-PE nº 08/2015, alterando a redação do art.39 e §3º,
revogando o §4º e incluindo §5º, todos do Código de Normas e Serviços Notariais e de
Registro, em cumprimento à decisão do Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA
2989-18-2014-2.00.0000, de 17 de dezembro de 2014.

•

Edição do Provimento CGJ-PE nº 09/2015, instituindo o Sistema de Informações de
Nascimentos e Óbitos (Sinob) da Corregedoria Geral da Justiça.

•

Edição do Provimento CGJ-PE nº 14/2015, determinando que os oficiais do registro
civil das pessoas naturais promovam medidas necessárias ao cumprimento da
Recomendação nº 18/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

•

Edição do Provimento CGJ-PE nº 22/2015, instituindo e regulamentando o 1º Mutirão
para Registro Tardio de Pessoas Incapazes.

Outras atividades

Foto: Agência Rodrigo Moreira

•

Elaboração de fascículos dos serviços extrajudiciais: com a finalidade de dar conhecimento ao público em geral, por meio de perguntas e
respostas, sobre as atribuições e atos praticados por cada serventia extrajudicial. Parceria com a Associação de Registradores de Pessoas
Naturais de Pernambuco (Arpen-PE), o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Seção Pernambuco (IEPTB-PE) e a Associação
Pernambucana de Registradores e Notários (Apenor).

•

Participação nos encontros do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça, realizados em São Paulo-SP, em agosto
de 2014, e em Salvador-BA, em novembro de 2014.

•

Reuniões com os registradores civis das regiões de Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada e Limoeiro, juntamente com a Arpen-PE, para reforçar
a necessidade de alimentação dos dados nos sistemas CRC-PE e Sinob. Foram realizadas reuniões com todas as serventias de registro civil
das pessoas naturais do Estado nas cidades mencionadas, em caráter pedagógico e de orientação acerca da necessidade de cumprimento do
cronograma estabelecido no Provimento CGJ-PE 01/2015 bem como do constante acesso ao Sinob, pena de falta disciplinar.

•

•

Participação em reuniões periódicas com integrantes da Secretaria da Infância e da Juventude do
Estado de Pernambuco para tratar do sistema Sistema Estadual de Registro Civil (Serc) e outros
temas relacionados ao Programa Minha Certidão.

•

Elaboração de minutas de Portarias de indisponibilidade de bens, firmadas pelo corregedor geral da
Justiça.

•

Expedição de 54 ofícios circulares para orientação e recomendação aos delegatários e 343 ofícios em
geral.

Colaboração com o Governo do Estado de Pernambuco e com o município do Recife no que se refere
aos projetos de regularização fundiária de áreas irregularmente ocupadas.
•

•

Central de Indisponibilidade: em cumprimento ao Provimento nº 39/2014 do CNJ, foram tomadas
as medidas necessárias à adesão e acesso dos cartórios de registro de imóveis à Central de
Indisponibilidade, administrada pela Arisp-SP, mediante a celebração de acordo de cooperação
técnica.

•

Colaboração com o Núcleo de Apoio aos Juízes nas Jornadas de Conciliação realizadas em 2014 e
2015, por meio da participação da juíza e de servidores do Extrajudicial da Capital, os quais atuaram
como conciliadores.

•

Participação no 1º Encontro dos Tabelionatos de Protestos do Estado de Pernambuco, em 27 de
novembro de 2015.

•

Emissão de pareceres para a Diretoria Financeira, nos requerimentos formulados por usuários
solicitando a devolução de valores relativos aos atos praticados pelas serventias extrajudiciais.

Extrajudicial participou das
Jornadas de Conciliação

•
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No decurso do biênio, seguindo a linha de orientação, a corregedora auxiliar da capital emitiu 145
pareceres em resposta às consultas formuladas por delegatários, advogados, empresas privadas e
demais usuários do serviço extrajudicial, por meio dos quais, com a homologação do corregedor
geral, viabilizaram interpretação uniforme às leis e normas que regem os serviços em fiscalização,
notadamente questões envolvendo a aplicação da Tabela de Custas e Emolumentos, bem como
dispositivos do Código de Normas em vigor e Provimentos oriundos do Conselho Nacional de Justiça.
Foram autuados 105 feitos, com apreciação dos pedidos de providências, sendo arquivados 97
processos, com 29 processos no acervo.

CORREGEDORIA AUXILIAR
EXTRAJUDICIAL DO INTERIOR
A Corregedoria Auxiliar dos Serviços Notariais e de Registro do Interior é o setor responsável pelas atribuições das corregedorias
auxiliares no âmbito das serventias do extrajudicial das comarcas do interior do Estado. Dentre os procedimentos internos, estão
a emissão e recebimento de ofícios, que dizem respeito à comunicação em geral, e os procedimentos e processos administrativos.

Procedimentos Administrativos
Neste item, encontram-se inseridos o quantitativo e a fase dos
procedimentos que tramitam/tramitaram nesta Corregedoria
nos anos de 2014 e 2015.

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Processos Administrativos
Processos administrativos
Processos administrativos arquivados

Procedimentos externos

2014/2015
39
49

Para cumprir despacho
Encaminhados da Assessoria Técnica
Concluso para despacho inicial
Concluso para decisão
Aguardando AR
Aguardando resposta
Arquivados
Em viagem de inspeção
Procedimentos tombados

2014/2015
0
46
11
125
0
17
277
5
139

Como esta Corregedoria Auxiliar tem a atribuição relacionada à correição, inspeção e orientação dos cartórios das comarcas do interior, muitas vezes é necessário realizar viagens para fins de cumprimento de suas
obrigações. Seguem, abaixo, as unidades que receberam a Corregedoria Auxiliar:

Viagem de inspeção
No período de fevereiro de 2014 a setembro de 2015, foram realizadas 52 inspeções nas seguintes serventias extrajudiciais:
•

Cartório do Registro Civil do Distrito de Vila
dos Carneiros – Buíque

Cartório de Registro Civil de São José da Coroa
Grande

•

Cartório Único de Águas Belas

•

Cartório Único de Paranatama

•

Cartório Único de Alagoinha

•

1º Cartório de Pesqueira

•

Cartório de Registro Civil de Condado

•

1º Cartório de Garanhuns

•

Cartório de Registro Civil de Pesqueira

•

Cartório de Registro Civil de Brejinho

•

Cartório de Registro Civil e de Registro de
Imóveis de Amaraji

•

Cartório de Registro de Imóveis de Itambé

•

Cartório do Registro Civil da 1ª Zona de
Garanhuns

Mata

•

Cartório Único de Rio Formoso

•

Cartório de Registro Civil de Petrolina

•

Cartório Único de Gameleira

•

Cartório de Registro Civil de Lagoa Grande

•

Cartório Único de São José da Coroa Grande

•

1º Cartório de Barreiros

•

Cartório Único de Glória do Goitá

•

•

Cartório Único de Ribeirão

•

1º Cartório de Salgueiro

•

1º Cartório de Bom Conselho

•

2º Cartório de Salgueiro

•

2º Cartório de Bom Conselho

•

Cartório Único de Orobó

•

1º Cartório de Correntes

•

Cartório de Registro Civil de Orobó

•

2º Cartório de Correntes

•

Cartório Único de Afogados da Ingazeira

•

Cartório de Registro Civil da 2ª Zona de
Caruaru

•

1º Cartório de Carpina

•

Cartório Único de Trindade

•

2º Cartório de Garanhuns

•

Cartório de Registro Civil de Trindade

•

Cartório de Registro Civil de Agrestina

•

Cartório de Registro Civil de Carpina

•

Cartório de Registro Civil da 1ª Zona de
Garanhuns

•

Cartório Único de Passira

•

Cartório de Registro Civil de Altinho

•

1º Cartório de Goiana

•

Cartório de Registro Civil de São Lourenço da
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•

2º Cartório de Amaraji

•

Cartório de Registro Civil de Passira

•

Cartório do Registro Civil de Serra Talhada

•

Cartório de Registro Civil de São José do Egito

•

Cartório Único de Flores

•

1º Cartório de São José do Egito

•

•

2º Cartório de São José do Egito

Cartório de Registro Civil de São Joaquim do
Monte

•

Cartório do Registro Civil do Distrito de São
Vicente – Itapetim

•

1º Cartório de Ouricuri

Diligências de instrução processual
Nos anos de 2014 e 2015, foram realizadas viagens para instruções processuais nas seguintes serventias extrajudicias:
•

1º Cartório de Goiana – Proc. 083/2012-CJG –
PAD

•

Cartório Único de Flores – Proc. 493/13

•

Cartório de Registro Civil da 2ª Zona de
Caruaru – Proc. 135/2013

•

1º Cartório de Arcoverde – Proc. 361/2012

•

1º Cartório de Carpina – Proc. 40/2014

•

Cartório de Registro Civil da 2ª Zona de
Caruaru – Proc. 047/2012

•

•

Cartório de Registro Civil da 2ª Zona de
Caruaru – Proc. 109/2013

•

Cartório Único de Flores – Proc. 493/13

•

1º Cartório de Arcoverde – Proc. 361/2012

•

1º Cartório de Carpina – Proc. 40/2014

•

1º Cartório de Gravatá – Proc. 78/2013

•

Cartório de Registro Civil de Brejinho – Proc.
043/2014

•

Cartório de Registro Civil de Condado – Proc.
95/2014

•

1º Cartório de Goiana – Proc. 083/2012-CJG –
PAD

•

Cartório de Registro Civil da 2ª Zona de
Caruaru – Proc. 135/2013

•
•

Cartório de Registro Civil da 2ª Zona de
Caruaru – Proc. 047/2012
Cartório de Registro Civil da 2ª Zona de
Caruaru – Proc. 109/2013

83/2014

•

•

Cartório Único de São Lourenço da Mata –
Proc. 406/2014

Cartório de Registro Civil de Serra Talhada –
Proc. 120/2014

•

1º Cartório de Serra Talhada – Proc. 081/2014

1º Cartório de Gravatá – Proc. 78/2013

•

•

1º Cartório de Petrolina – Proc. 206/2012

•

Cartório de Registro Civil de Brejinho – Proc.
043/2014

Cartório Único de São Lourenço da Mata –
Proc. 305/2013

•

1º Cartório de Petrolina – Proc. 081/2012

•

1º Cartório de Petrolina – Proc. 122/2013

•

Cartório de Registro Civil de Condado – Proc.
95/2014

Cartório Único de São Lourenço da Mata –
Proc. 77/2014

•

•

Cartório de Registro de Imóveis de
Camaragibe – Proc. 376/2011

•

1º Cartório de Petrolina – Proc. 59/2014

•

1º Cartório de Surubim – Proc. 159/2012

•

Cartório de Registro Civil de Lagoa do Carro –
Proc. 119/2014

•

Cartório de Registro de Imóveis de Olinda –
Proc. 365/2014

•

Cartório de Registro Civil de Macaparana –
Proc. 92/2014

•

3º Cartório de Olinda – Proc. 63/2012

•

2º Cartório de Olinda – Proc. 58/2015

•

1º Cartório de Carpina – Proc. 194/2010

•

1º Cartório de Carpina – Proc. 047/2014

•

2º Cartório de Carpina – Proc. 160/2010

•

Cartório de Registro Civil do Distrito de Siriji –
São V. Ferrer – Proc. 045/2012

•

Cartório de Registro Civil do Distrito de Siriji –
São V. Ferrer – Proc. 65/2012

Cartório de Registro Civil de Riacho das Almas
– Proc. 120/2014

•

2º Cartório de Olinda – Proc. 59/2015

•

Cartório de Registro Civil de Alagoinha – Proc.
283/2014

•

2º Cartório de Olinda – Proc. 60/2015

•

2º Cartório de Olinda – Proc. 62/2015

•

Cartório de Registro Civil de Alagoinha – Proc.
105/2014

•

3º Cartório de Garanhuns – Proc. 039/2012

•

•

Cartório de Registro Civil de Itambé – Proc.
22/2012

Cartório de Registro Civil da 2ª Zona de
Garanhuns – Proc. 852/2012

•

Cartório Único de Jurema – Proc. 02/2014

•

Cartório de Registro Civil do Distrito de
Ibiranga – Itambé – Proc. 22/2012

•

Cartório de Registro Civil de Itapetim – Proc.
660/2012

•

Cartório Único de Glória do Goita – Proc.
94/2015

•

Cartório de Registro Civil do Distrito de Iateca
– Saloá – Proc. 131/2008

•
•

Cartório Único de Cortês – Proc. 130/2014

•

4º Cartório de Caruaru – Proc. 130/2014

•

2º Cartório de Amaraji – Proc. 21/2011

•

Cartório de Registro Civil do Distrito de Nossa
Senhora do Ó – Ipojuca – Proc. 052/2014

•

1º Cartório de Paudalho – Proc. 626/2011

•

2º Cartório de Paudalho – Proc. 626/2011

•

Cartório de Registro Civil de Paudalho – Proc.

Orientação aos novos juízes
Orientação para os juízes de diversas comarcas, referente à matéria extrajudicial, realizadas nas próprias serventias, a exemplo das comarcas de:
•
•

Orobó
Belo Jardim

•
•

Chã Grande
Primavera

•
•

Amaraji
Passira

•
•

Poção
Lagoa de Itaenga

•
•

Buíque
Itaíba

•
•

Ferreiros
Vicência

•
•

Itaquitinga
São José do Egito

Das suspensões de delegatários
Realizou-se, no referido biênio, a aplicação de suspensão prévia ou de pena de suspensão, oriundas de Processos Administrativos Disciplinares nos seguintes cartórios extrajudiciais:
•

Cartório Único de Flores – PAD 298/2013

•

Cartório Único de Custódia – PAD 07/2013

•

1º Cartório de Cupira – PAD 689/2011

•

Cartório Único de São Lourenço da Mata – PAD 107/2010

•

Cartório do Registro Civil de Casa Amarela – Recife – PAD 024/2012

•

Cartório do Registro Civil do Distrito de Papagaio – Pesqueira – PAD 053/2014

•

3º Cartório do Cabo de Santo Agostinho – PAD 220/2013

•

Cartório do Registro Civil de Agrestina – PAD 150/2015
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Das audiências
O juiz corregedor auxiliar dos Serviços Notariais e de Registro do Interior preside audiências a fim de instruir processos, bem como orientar os delegatários, sendo necessário o seu deslocamento para diversas
cidades interioranas, notadamente nas serventias:
•

Cartório de Registro Civil do Distrito de São Domingos – Brejo da Madre Deus

•

Cartório de Registro Civil de Bom Conselho

•

1º Cartório de Arcoverde

•

1º Cartório de Belo Jardim

•

Cartório Único de Toritama

•

1º Cartório de Ouricuri

•

2º Cartório de Palmares

•

1º Cartório de Garanhuns

•

Cartório de Registro Civil do Distrito Iateca – Saloá

•

Cartório de Registro Civil de Bonito

•

Cartório Único de Nazaré da Mata

•

Cartório de Registro Civil do Distrito de Upatininga – Aliança

•

Cartório de Registro Civil de Buíque

•

Cartório de Registro Civil de Vila do Rocha – Orobó

•

Cartório Único de Flores

•

1º Cartório de Vitória de Santo Antão

•

Cartório de Registro Civil de Brejinho

•

Cartório de Registro Civil de Ouricuri

•

1º Cartório de São José do Egito

•

Cartório de Registro Civil do Distrito de Papagaio – Pesqueira

•

3º Cartório de Garanhuns

•

Cartório do Registro Civil de Agrestina

Além disso, houve participações do juiz corregedor nas seguintes atividades:
•
•
•

Ida à Comarca de Belo Jardim objetivando auxiliar a Jornada de Conciliação realizada naquela comarca.
Reunião com as serventias extrajudicias do 1º e do 2º Ofícios de Bom Conselho juntamente com o juiz diretor do fórum daquela comarca, a fim de resolver questões pontuais referentes ao serviço.
Presidiu Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar de servidor judicial da Comarca de Betânia.

•

Reunião sobre a implantação do Selo Digital, juntamente com vários delegatários da região das Comarcas de Garanhuns e de Carpina.
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AUDITORIA
Criada por meio da Lei Estadual Ordinária 14.157/2010 e dos Provimentos CGJ-PE 08/2010 e 28/2010,
a Auditoria de Inspeção da Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco passou a desempenhar
importante papel no trabalho de fiscalização das serventias judiciais e extrajudiciais, otimizando o
tempo dos juízes corregedores auxiliares e amplificando a capacidade de fiscalização do órgão censor.
Em março de 2014, foi realizada seleção para recomposição do quadro de auditores de inspeção,
através da Portaria nº 542/2014. O quadro atual da Auditoria de Inspeção conta com a colaboração
de 24 auditores.

Foto: Agência Rodrigo Moreira

Inspeções nas serventias judiciais em 2014

Inspeções 2014/2015

Pernambuco conta com 504 unidades judiciais (varas, juizados e centrais de cartas precatórias, de ordem e rogatórias),
distribuídas em 150 comarcas e três entrâncias. Desse total, foram fisicamente inspecionadas 160 serventias, sendo 54 na
1ª Entrância, 99 na 2ª Entrância e 44 na 3ª Entrância.
Entrância
1ª
2ª
3ª
Total
Entrância
1ª
2ª
3ª
Total

Quantidade de
comarcas
109
40
1
150
Quantidade de
comarcas
109
40
1
150

Quantidade de
unidades judiciais
109
220
175
504
Quantidade de
unidades judiciais
109
220
175
504

Quantidade de unidades judiciais
inspecionadas entre 10/02 e 31/12/2014
54
99
44
160
Quantidade de unidades judiciais
inspecionadas entre 10/02 e 31/12/2015
40
77
78
193

Percentual
49,54%
45%
25,14%

Percentual

3ª Entrância
2ª Entrância
1ª Entrância
0
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40
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80

100

1ª Entrância

2ª Entrância

3ª Entrância

Quantidade de unidades judiciais
inspecionadas entre 10/02 e
31/12/2015

40

77

78

Quantidade de unidades judiciais
inspecionadas entre 10/02 e
31/12/2014

54

99

44

36,69%
34,23%
44,57%
Foto: iStockphoto
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Serventias judiciais de 1ª Entrância inspecionadas:
•

Águas Belas

•

Calçado

•

Flores

•

Lagoa de Itaenga

•

Pedra

•

Alagoinha

•

Canhotinho

•

Glória do Goitá

•

Lagoa do Ouro

•

•

Amaraji

•

Capoeiras

•

Iati

•

Lagoa dos Gatos

Petrolândia - 1ª e 2ª
Varas

•

Angelim

•

Carnaíba

•

Ibimirim

•

Lagoa Grande

•

Poção

•

Belém de Maria

•

Catende

•

Inajá

•

Macaparana

•

Pombos

•

Bodocó

•

Chã Grande

•

Ipubi

•

Maraial

•

•

Bom Conselho

•

Correntes

•

Itambé

•

Mirandiba

•

Bom Jardim

•

Cumaru

•

Itapetim

•

Moreilândia

•

Brejão

•

Cupira

•

Itapissuma

•

Orobó

•

Brejo da Madre de Deus •

Custódia

•

Jataúba

•

Palmerina

•

Buenos Aires

•

Exu

•

João Alfredo

•

Panelas

•

Cachoeirinha

•

Feira Nova

•

Jupi

•

Parnamirim

•

Caetés

•

Ferreiros

•

Jurema

•

Passira

Vista

•

Taquaritinga do Norte

•

São Caetano

•

Terra Nova

•

São João

•

Toritama

•

São José da Coroa
Grande

•

Tracunhaém

Primavera

•

São José do Belmonte

•

Trindade

•

Quipapá

•

São Vicente Ferrer

•

Triunfo

•

Riacho das Almas

•

Sirinhaém

•

Tuparetama

•

Rio Formoso

•

Serrita

•

Venturosa

•

Sairé

•

Tabira

•

Verdejante

•

Saloá

•

Tacaimbó

•

Vertentes

•

Sanharó

•

Tacaratu

•

Vicência

•

Santa Maria da Boa

•

Tamandaré

Serventias judiciais de 2ª Entrância inspecionadas:
•

Abreu e Lima - 1ª, 2ª e 3ª
Varas

•

Caruaru - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª
Varas Cíveis

•

Água Preta - 1ª e 2ª Varas

•

•

Araripina - 1ª e 2ª Varas

Caruaru - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª
Varas Criminais

•

Arcoverde - 1ª e 2ª Varas
Cíveis

•

Arcoverde - Vara da Infância
e Juventude

•

Nazaré da Mata - Vara Única

•

•

Igarassu - Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra
a Mulher

Olinda - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas
Cíveis

São José do Egito - 1ª e 2ª
Varas

•

•

Paulista - 1ª e 2ª Varas de
Família

•

•

•

Olinda - 1ª, 2ª e 3ª Varas de
Família

Paulista - Vara da Infância e
Juventude

São Lourenço da Mata - 1ª,
2ª e 3ª Varas Cíveis

•

•

•

Olinda - 2ª e 3ª Varas
Criminais

Pesqueira - 1ª e 2ª Varas
Cíveis

São Lourenço da Mata - Vara
Criminal

•

Pesqueira - Vara Criminal

•

Serra Talhada - 1ª e 2ª Varas
Cíveis

•

Serra Talhada - Vara Criminal

Igarassu - Vara Criminal

•

Caruaru - Vara da Infância e
Juventude

•

Ipojuca - 1ª e 2ª Varas Cíveis

•

Ipojuca - Vara Criminal

•

•

•

Caruaru - Vara do Tribunal
do Júri

•

Ipojuca - Vara da Fazenda
Pública

Olinda - Vara da Infância e
Juventude

Petrolina - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª
Varas Cíveis

•

Olinda - Vara de Sucessões

•

•

Sertânia - 1ª e 2ª Varas

•

Itamaracá - Vara Única

•

Petrolina - 1ª e 2ª Varas de
Família

Surubim - 1ª e 2ª Varas

Jaboatão - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e
6ª Varas Cíveis

•

•

•

Olinda - Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra
a Mulher

Petrolina - 1ª e 2ª Varas
Criminas

•

Timbaúba - 1ª e 2ª Varas

•

Vitória de Santo Antão - 1ª,
2ª e 3ª Varas Cíveis

•

Vitória de Santo Antão - 1ª e
2ª Varas Criminais

•

Vitória de Santo Antão Vara Regional da Infância e
Juventude

Bezerros - 1ª e 2ª Varas

•

Bonito - Vara única

•

Escada - 1ª e 2ª Varas

•

Cabo de Santo Agostinho 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis

•

Garanhuns - 1ª, 2ª e 3ª
Varas Cíveis

Cabo do Santo Agostinho 1ª e 2ª Varas Criminais

•

Camaragibe - 1ª, 2ª e 3ª
Varas Cíveis

•

•

Camaragibe - 1ª e 2ª Varas
Criminais

•

Garanhuns - Vara da
Fazenda Pública

•

Camaragibe - Vara de
Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher

•

Garanhuns - Vara da Infância
e juventude

•

Goiana - 1ª e 2ª Varas Cíveis

•

Goiana - Vara Criminal

•

Gravatá - 1ª e 2ª Varas Cíveis

Carpina - Vara Criminal

Igarassu - 1ª e 2ª Varas
Cíveis

•

•

•

•

Caruaru - 1ª e 2ª Varas de
Família

Belo Jardim - 1ª e 2ª Varas

Carpina - 1ª, 2ª e 3ª Varas
Cíveis

Moreno - Vara Única

•

•

•

•

Caruaru - 1ª e 2ª Varas da
Fazenda Pública

Barreiros - Vara Única

•

Gravatá - Vara Criminal

•

•

•

Vara Criminal

Criminais

•

Garanhuns - 1ª e 2ª Varas
Criminais
Garanhuns - 1ª e 2ª Varas de
Família

•

Jaboatão - 1ª, 2ª e 3ª Varas
Criminais

•

Olinda - Vara do Tribunal do
Júri

•

Petrolina - 4ª Vara Regional
de Execuções Penais

•

Ouricuri - 1ª e 2ª Varas

•

•

Palmares - 1ª, 2ª e 3ª Varas
Cíveis

Petrolina - Vara da Fazenda
Pública

•

Petrolina - Vara do Júri

•

Palmares - Vara Criminal

•

Petrolina - Vara Regional da
Infância e Juventude

•

Jaboatão - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª
Varas de Família

•

Jaboatão - Vara do Tribunal
do Júri

•

Jaboatão dos Guararapes Vara de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher

•

Palmares - Vara Regional da
Infância e Juventude

•

Ribeirão - Vara Única

•

Limoeiro - 1ª e 2ª Varas

•

Paudalho - 1ª e 2ª Varas

•

Salgueiro - 1ª e 2ª Varas

•

Moreno - 1ª Vara Cível

•

Paulista - 1ª, 2ª e 3ª Varas
Cíveis

•

Santa Cruz do Capibaribe 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis

•

Moreno - Vara Criminal

•

Paulista - 1ª e 2ª Varas

•

Santa Cruz do Capibaribe -
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Serventias judiciais de 3ª Entrância inspecionadas:
•

1ª - 8ª Varas Cíveis da Capital - Seções A e B

•

1ª - 4ª Varas de Entorpecentes

•

Central de Cartas Precatórias

•

9ª - 18ª Varas Cíveis da Capital - Seção A

•

1ª - 4ª Varas do Júri

•

Central de Mandados

•

19ª, 20ª e 26ª Varas Cíveis da Capital - Seção B

•

1ª - 5ª Varas de Sucessões e Registros Públicos

•

Colégio Recursal

•

1ª - 12ª Varas Criminais

•

1ª e 2ª Varas de Acidentes do Trabalho

•

Fernando de Noronha

•

1ª - 12ª Varas de Família

•

1ª e 2ª Varas de Execução Penal

•

Vara de Execução de Penas Alternativas

•

1ª - 2ª Varas Executivo Fiscal Estadual

•

1ª e 2ª Varas dos Crimes contra a Criança e o Adolescente

•

Vara Regional da Infância e Juventude

•

1ª - 4ª Varas da Infância e Juventude da Capital

•

2ª - 8ª Varas da Fazenda Pública

Participação da Auditoria em Regimes Especiais
A Auditoria de Inspeção teve importante participação nos Regimes Especiais instaurados pela Corregedoria Geral, atuando em várias frentes. Distribuídos em equipes especializadas, os auditores desempenharam
suas funções nas unidades judiciais, implementando desde ações emergenciais até a reorganização dos setores, secretarias, gabinetes e arquivos que se encontravam em situações de dificuldade gerencial.
Unidades em que a Auditoria esteve com equipes internas de Regime Especial: 1ª e 2ª Varas da Comarca de Belo Jardim, 1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, Vara Única da
Comarca de Bonito e Vara Única da Comarca de Nazaré da Mata.

Grupo de trabalho na Central de Cartas de Ordem, Precatória e Rogatória da Capital
A indicação de um grupo de trabalho na referida unidade aconteceu após um levantamento do relatório do Judwin 1º Grau em 14 de julho de 2015, que indicava um acervo de 11.535 processos, estando 2.227
conclusos; e do relatório do Sistema B.I., que verificou 723 processos paralisados na secretaria, 7.255 aguardando movimentação há mais de 100 dias. Tal regime foi instituído através da Portaria nº 183/2015 – CGJ,
publicada no Diário de Justiça Eletrônico nº 126/2015, de 16 de julho de 2015, a qual determinou a atuação dos auditores de inspeção no período de 21 de julho de 2015 a 23 de outubro de 2015, para cumprir
expedientes da secretaria, como expedição de mandados, ofícios, cartas e editais, publicação de despachos, decisões e juntada de petições pendentes.
Findo esse prazo, a juíza em exercício na Central de Cartas de Ordem, Precatória e Rogatória da Capital, Luzicleide Maria Muniz Vasconcelos, enviou o ofício nº 75/2015, informando que, embora um elevado
número de cartas precatórias tivesse sido despachado com o auxílio dos auditores desta Corregedoria, persistia a necessidade da permanência do referido grupo de trabalho, haja vista ainda existir quantidade
significativa de cartas precatórias sem cumprimento há mais de um ano. Assim, a Portaria nº 256/2015 – CGJ prorrogou o período de atuação dos auditores de inspeção da Corregedoria Geral de Justiça junto à
Central de Cartas de Ordem, Precatória e Rogatória da Capital, de 26 de outubro de 2015 a 25 de janeiro de 2016.
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Quem faz a Corregedoria Geral da Justiça?
Gestão do Desembargador Eduardo Augusto Paurá Peres

Acácia Tavares de Souza

Elizangela Maria Corrêa de O. Andrade

Josué Antônio Fonseca de Sena Filho

Milena Martins Costa Nunes

Adriano Times Neto

Eloá Santa Cruz Duarte

Jozival Claudino da Silva

Miriam Veras Borba

Alda Nery da Fonseca Padilha

Emanuelle Cristina Oliveira de Santana

Keylla Patricia Lafayete Goes

Nanci Gomes Coutinho Lins

Alessandra Rodrigues de Albuquerque

Enéas Costa Duarte

Kilma Cleide Magalhães Buril

Natalia Pinheiro Marques da Fonseca

Alexandre José Cavalcanti de Moura

Erick Marçal Garcia

Laerte Eduardo Neto

Natalie Estrela P. L. de Oliveira Jesus

Ana Catarina G.Cavalcanti de Matos

Erivaldo Natanael da Silva

Laila da Câmara Lima Kurtinaitis

Nildo Alves do Couto

Ana Lúcia de Azevedo Felix

Fabiana Karla de França Lopes

Leilson Souza Dias

Ozaneide Cavalcanti de Melo

Ana Neide Leite

Felipe Pereira da Silva

Lina Maria Gomes dos Santos

Pablo Robson de Souza

Ana Paula Diniz Mendes Araújo

Flávio Fernando Mayrinck de Andrade

Liza Moura de Queiroz Figueiredo

Patrícia Anne de Carvalho Figuerêdo

Ana Paula Fernanda Fonseca Maciel

Flávio Luis Albino Campos

Lucas de Miranda Gomes Mazer

Paulo César Figueiroa de Souza Júnior

Anderson Tenório Vieira

Francisco Valério Alves Filho

Luciana Paes Bezerra Torres Ferraz

Paulo Fernando Travasso de Oliveira

André de Farias Albuquerque

Gilcianne Mirelly da Cruz Alencar

Luciano José dos Santos

Paulo Ricardo Travassos S. C. Menezes

Andressa Élida de Andrade Borges

Gilson Câmara de Oliveira

Luiz Belém de Alencar Júnior

Paulo Roberto Gonçalves P. Mesquita

Antônio Otávio Pereira Neto

Giovanna Tenório Santos

Manuela de Fátima Ventura Duráes

Paulo Tenório dos Santos

Arlindo C. dos Santos Sobrinho

Glória Maria da Câmara L. Cavalcanti

Marcelle Valença Neves Baptista

Pedro Freitas Freire

Arnon Farias do Nascimento

Hadriel Nogueira de Carvalho

Márcia Lorena Oliveira da Silva

Pedro Periklys Gomes Leite de Morais

Bruna Borba Emery

Helen Trajano de Moura

Marcos Antônio Peixoto de Oliveira

Petrus Giovanni Costa de Araújo

Carlos Alberto de Santana

Ieda Soares de Albuquerque

Maria Angélica Messias B. Oliveira

Rafael Chacon Lapa

Carlos Antônio Lima de Andrade

Ismênia Cavalcanti Rolim

Maria Auxiliadora de Sousa Arruda

Reginaldo Heleno da Silva

Carlos Frederico Fragoso Correia

Ivone Maria Carneiro Monteiro

Maria Cândida Nejaim B. de Melo Vita

Régis Pedrosa Barros

Carlos José Ribeiro

Izaías Silva de França

Maria da Conceição Silva Alves

Rogério Lúcio Barreto dos Passos

Cláudia Mascarenhas Leite

Jaime Barbosa da Fonseca

Maria de Fátima Dias Coelho

Rômulo Lacerda Dantas

Cleane Maria Carolina de Santana

Jair Rocha de Oliveira Filho

Maria de Fátima Lins

Sueli Ramos Maciel

Cleonice dos Santos Macedo

Jaqueline Machado de Aguiar

Maria do Carmo de Melo Santos

Taciana de Araújo Lins

Cristiane da Silva Barbosa

Jether Abrantes de Lacerda Filho

Maria do Rosário Nobre Guaraná

Tarcísio de Freitas Morais

Cristina Jordão de Araújo Pereira

João Alfredo Caúla de Souza

Maria Helena Vasconcelos Advíncula

Tatiana Torres Machado de Souza

Daniela Souza de Mascena

João Victor Saraiva Wenceslau

Maria Izabele Noronha Cabral

Tereza Cristina Nobre de Souza Moura

Dayse de Vasconcelos Mayer

José Artur Rabelo Maciel

Maria Karla V. Dias P. da Costa Leite

Tibéria Bonifácio de Lima

Diana Alice de Araújo C. Padilha

José Carlos Alves Bachmann

Mariana Mendes de Medeiros

Urakitan Rodrigues da Silva

Diana Cecília B. C. de Araújo

José do Carmo da Silva

Mariane Bezerra de Menezes

Valdeci Félix da Silva

Diogo Frazão Barreto Campelo

José Lucimário de Souza

Mariclé de Queiroz Gomes da Silva

Valmir Wagner de Freitas Silva

Edna Maria Ferreira Costa Amorim

José Maria de Farias Neto

Mariza Pimentel de A. Melo

Vanderli Carneiro da Silva

Eliane Maria Arcanjo da Silva

José Napoleão T. de Oliveira Filho

Marlene Carneiro Cândido

Waldiney Guabiraba e Silva

Elizaldo Claudino da Silva

José Ricardo Aranha de Oliveira

Marta de Melo Sampaio Lins Lima
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