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FISCALIZAQAO E CORREigAO

OBJETIVO: GARANTIRA CONFORMIDADE AOS PRINCfPIOS CONSTITUCIONAIS
NA atuaqAo administrativa e financeira do PODER JUDICIARIO, BEM
COMO O CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS PELOS MAGISTRADOS E

SERVIQOS AUXILIARES.

INSPEgOES

Com 0 intuito de melhorar o atendimento prestado pelo Poder Judicidrio, a
Corregedoria Nacional de Justiga promove audigncias publicas nos tribunals,
inspeciona as unidades judiclgtias e administrativas, bem como nos cartdrios
extrajudlciais. O resultado dessas visltas e reunloes compSe relatdrios que
apresentam as deficignclas e as boas prdticas encontradas, culminando com
determinagdes e recomendagdes ds unidades para meihorarla de seu
desempenho.
Igualmente, as Inumeras dillggnclas e medldas decorrentes da Inspegao sao
documentadas em atas, das quals se dd plena cldncla g Preslddncla e aos
demals Conselhelros do CNJ.

Das Inspegdes resultam procedlmentos de acompanhamento e corregio de
Irregularldades, bem como para apuragSo de eventuals faltas disclplinares.

No ano de 2016, foram reallzadas as segulntes correigdes/inspegdes/revlsdes
de Inspegdes:
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TRIBUNAL PORTARIA PERIODO PROCESSO

1

Tribunal de Justipa de
Santa Catarina (Vara
de Precatdrlos,
RecuperapCes
Judiciais e Pal^ncias

da Comarca de

Floriandpolls)

Portaria n" 4, de
12 de fevereiro de

2016.

22 a 26 de fevereiro

de2016.

Inspegao 457-
03.2016

2

Tribunal de Justly do
Estado do Parana

(autos de fal§ncia n"
232/1999, em trSmite
na 2* Vara da

Fazenda Publica,
Fal&ncias e

Recupera^So Judicial
do Foro Central da

Comarca da RegiSo
Metropolitana de
Curitiba-PR)

Portaria n" 5, de
17 de fevereiro de

2016.

22 e 26 de fevereiro

de 2016.

CorrelQio 524-
65.2016

3

Tribunal de Justice do
Estado do Esplrito
Santo (13' Vara CIvel
Empresarial, de
Recupera^So Judicial
e  Falgncia de

Vit6ria/ES)

Portaria n" 8, de 9
de margo de 2016.

28 de mar^o a 1 de
abril de 2016.

Inspegao 1029-
56.2016

4

Tribunal de Justifa do
Estado do Esplrito
Santo (Setor de
Precatdrios)

Portaria n" 9, de 9
de margode 2016.

28 de margo a 1 de
abril de 2016.

Correigao 1033-
93.2016

5

Tribunal de Justi9a do
Estado do Piaul (Setor
de Precatdrios)

Portaria n® 11, de
30 de Margo de
2016.

25 a 29 de abril de

2016.

Correigao 1417-
56.2016

6

Tribunal de Justifa do
Estado do Piaul (Vara
de Faldncias e

Recupera^So)

Portaria n° 14, de

14 de Abril de

2016.

25 a 29 de abril de

2016.

Inspegao 1675-
66.2016

7

Tribunal de Justi^a de
Minas Gerais (1® E 2"
Varas Empresariais)

Portaria n° 15, de
20 de Abril de

2016.

9 a 13 de maio de

2016

Inspegao 1870-
51.2016

8 Tribunal de Justi9a do
Estado do Piaul

(Juizados Especiais e
Turmas Recursais)

Portaria n° 17, de
18 de Maio de

2016.

23 a 25 de maio de

2016.
Inspegao 2319-

09.2016

9

Tribunal de Justiga do
Estado do Rio Grande

do Sul - (Turmas
Recursais - InspegSo
Virtual)

Portaria n° 16, de
17 de Maio de

2016.

1° a 3 de junho de
2016.

Inspegao 2307-
92.2016
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10

Tribunal de Justiga do
Estado do Espirito
Santo

Portaria n® 18 de

28 de Junho de

2016,

4 a 6 de jultio de
2016.

Inspegio 3063-
04.2016

onte: As portarlas de lnspe9ao estSo publicadas no site do Conselho Nacionai de Justiga
(www.cni.lus.brl - Corregedoria, acesso em 12/12/2016.

Alem das inspegoes/correigoes reaiizadas no periodo acima, coube ii
Corregedoria finalizar a an^lise e confeccionar os relatorios de monitoramento
para verlficagao do cumprimento de determinagoes oriundas dos atos realizados
pelas gestdes anteriores.

Uma analise comparativa com os dados coletados no ano reiatorio do ano
anterior, Indicam que a ativldade correlciona! produziu a segulnte evolugao:

Correigoes (2015/2016)

2015 2016

inspegoes(2015/2016)

2016
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PROCEDIMENTOS DE COMPET^NCIA DA CORREGEDORIA

Sao procedimentos de competencia da Corregedoria Nacional de Justiga;
Reclamagao Disciplinar, Representagao per Excesso de Prazo, Pedido de
Providencias, Sindicancias, Inspepoes, alem dos recursos administrativos, das
reclamagdes para garantia de decisdes, dos acompanhamentos de cumprimento
de decisoes, das avocagoes, das notas t^cnicas, das propostas de revisao
disciplinar.

PROCEDIMENTOS DE COMPETENCIA DA CORREGEDORIA

Sao procedimentos de competencia da Corregedoria Nacional de Justiga;
Reclamagao Disciplinar, Representagao por Excesso de Prazo, Pedido de
Providencias, Sindicancias, Inspegoes, alem dos recursos administrativos, das
reclamagdes para garantia de decisoes, dos acompanhamentos de cumprimento
de decisoes, das avocagoes, das notas t^cnicas, das propostas de revisao
disciplinar.

Segundo dados extraidos do Sistema Pje, entre janeiro e novembro 2016, foram
distribuldos 5622 processos, tendo sido julgados monocraticamente 4639
procedimentos.
No mesmo periodo foram levados ao plenario 127 processos e arquivados 4338,
mantendo—se ativos urn total de 3109 processos, nos termos do quadro a
seguir;

Quadro quantitativo de processos recebidos, analisados e julgados no ano de
2016 pela Corregedoria Nacional de Justiga.

Processos Janeiro a Novembro/2016

Procedimentos distrlbufdos _ j ^622
Procedimentos julgados monocraticamente 4639

Procedimentos levados ao Plendrlo ! 127

Procedimentos ativos 3109

Arquivados _ 4338
Fonts; Dados extraidos do Pje em novembro de 2016

As reclamagdes e denuncias de carater disciplinar de competencia da
Corregedoria Nacional de Justiga, sao classificadas conforme a natureza da
matdha suscitada, sendo distribuldas na forma de ReclamagSo Disciplinar (RD),
Representagao por Excesso de Prazo (REP), Pedldos de Providencias (PP),
Sindicancia e Avocagao conforme previsao regimental (art. 47 do RICNJ e art.
15 do RGCNJ).
Ademais, sao instaurados procedimentos especificos para a realizagdo e
acompanhamento de inspegoes e correigoes nos orgaos do poder judici^rio e
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servigos auxiliares (Inspegdo/Correigio) e para o acompanhamento de
cumprimento de decisdes (Cumprdec).
Os procedimentos conclusos sdo direcionados ds equipes competentes na data
de conclusao.

Na nova administragdo, a equipe judicial residual (antiga distribuigdo) ^
responsdvel pela instrugdo e decisdo final (andlise de pedido liminar, atos
interlocutdrios, decisio final e recurso) dos procedimentos em tr§mite no Sistema
PJE que n3o estdo afetos ds ̂reas especializadas da Corregedoria (extrajudicial,
inspegSo, institucional, revidis, assessoria especializada, precatdrio, faldncia e
etc.).

Atualmente, constam 498 procedimentos conclusos para andlise, sendo que
diariamente v§m conclusos, em mddia, 50 procedimentos.

A equipe conta com 8 servidores (Natdlia - CNJ, Pedro - CNJ, Marco Thulio -
CNJ, Glauber - CNJ, Eduardo - CNJ, Cristina - STJ, ̂rika - STJ, Sabrina - STJ)
e estd instalada no prddio do CNJ na 514 norte, 1° andar.

Conforme dados armazenados pela Secretaria da Corregedoria, no perlodo de
25/08/2016 a 23/11/2016, a equipe judicial residual analisou e elaborou 1690
atos (decis3o/despacho), restando conduldos e arquivados 818 procedimentos.

ATUAQAO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: FORTALECER E HARMONIZAR AS RELAQOES ENTRE OS PODERES,
SETORES E INSTITUIQOES, APRIMORAR A COMUNICAQAO COM POBLICO
EXTERNO, PROMOVER A CIDADANIA E DISSEMINAR VALORES ETICOS E
MORAIS POR MEIO DE ATUAQAO INSTITUCIONAL EFETIVA.

CADASTRO NACIONAL DEADOQAO - CNA

O Cadastro Nacional de Adogao (CNA), implantado pela Resolugao n° 54, de 29
de abril de 2008, alterada pela Resolugdo n° 93/2009, constitui um instrumento
para auxiliar os magistrados das varas da infdncia e da juventude na condugio
dos procedimentos de adogSo.

No CNA, est§o concentradas as informagdes referentes aos pretendentes
habilitados e ds criangas/adolescentes aptos a serem adotados.



coHsaHO

NACUm

0£JUSn5A

A finalidade deste cadastro § agilizar os processos de adogao, por meio do
mapeamento de infomnagdes unificadas, e viabilizar a implantagao de polfticas
pOblicas relacionadas ao tema com maior precisio e eficdcia.

O  instmmento amplia as possibilidades de consulta aos pretendentes
cadastrados, facilitando, assim a adogio de criangas e adolescentes em
qualquer comarca ou Estado da Federagdo.

Aldm disso, garante que apenas quando esgotadas as chances de adogdo
nacional possam as criangas e adolescbntes ser encaminhados para adogdo
internacional, respeitando, dessa forma, o que dispoe o art. 31 do EGA.

Por outro lado, conforme Portaria n° 131, de 16 de outubro de 2012, foi criado
Grupo de Trabalho com o objetivo de estudar a viabilidade da criagdo de um
cadastro de pretendentes estrangeiros junto ao GNA.

Em 07 de novembro de 2012, a Gorregedoria Nacional de Justiga editou a
RecomendagSo n° 08 que dispOe sobre a colocagao de crianga e adolescente
em famllia substitute por meio de guarda.

O cadastro foi revisto e reformulado e, em maio de 2015, comegou a operar em
versio simplificada na AdministragSo anterior. Gonsiderando as inumeras
demandas de Julzes e outros operadores do Gadastro decorrentes das
dificuldades enfrentadas com a nova versSo do Gadastro, recebidas ao inicio da
nova administragao, foi estabelecido como prioridade absolute da revisio dos
Gadastros da Srea da Infdncia e AdolescSncia a contar do GNA.

AtS 2015 estavam cadastradas, aptas a serem adotadas, 29.736 criangas e
adolescentes e 65.849 pretendentes habilitados. At6 2016 estavam cadastradas
34.659 criangas e adolescentes aptos a serem adotados e 75.946 pretendentes
habilitados. No ano de 2016, foram cadastradas 4.923 criangas e adolescentes
e 10.097 pretendentes d adogao.
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Criangas ou Adolescentes Aptos a Serem Adotados
S6ai0
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'Dados Colhidcs no Cadastro no dia 02/12/2016

A discrepSncia entre o numero de criangas e adolescentes aptos a adogao e o
numero de pretendentes habilitados, passou a gerar grande debate na
sociedade, tendo sido, inclusive um dos principals fomentos da proposta de
Projeto de Lei origin^ria do Ministerio da Justiga para alteragSo da Lei 8.069/90
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- EGA, em especial nos disposltivos que tratam do processo de destituiy^o do
p^trio poder, adogao, adogao internacional e CADASTRO NACIONAL DE
ADOQAO.

Em razao da crescente demanda nesta area, a Corregedoria Nacional de Justiga,
estabeleceu atrav6s da Portaria 36/2016 a criagao do Grupo de Trabalho da
Infancia e Juventude (http://www.cni.ius.br/busca-atos-adm?documento=3226)
com a finalidade [nicial de refoimuiar e aperfeigoar os Cadastros da Infancia
geridos pela Corregedoria, em especial o CNA, alem de possibilitar uma
padronizagao de agoes e condutas e de unificagao de procedimentos, para
viabillzar maior seguranga a todos os envolvidos e atendimento ao melhor
Interesse das criangas e adolescentes brasiieiros.

No entanto, considerando a implementagao do FONINJ - F6rum Nacional da
Infancia e Adolesc§ncia instituldo pela Resolugao 321/2-16
(httD://www-cni.ius.br/busca-atos-adm?documento=3146) entendeu o
Corregedor pela necessidade de ampliar a atribuigao do GT da Infancia visando
dot^-lo de Juizes com larga experiencia nas ̂ reas Da Justiga Estadual, Federal
e Trabalhista que pudessem conhecer as boas pr^ticas relativas a infancia e a
adolescencia desenvolvidas no Brasil, de divulgS-las e de reproduzir aquelas que
potencialmente tenham relevo e alcance nacional. bem como possibilitar
formulagao de politicas publicas especificas nessa drea que visem potencializar
iniciativas individuals, transformando-as em programas que envolvam multiples
parceiros e redes de atendimento a infancia e a adolescencia.

CADASTRO NACIONAL DE CRIANQAS E ADOLESCENTES
ACOLHIDOS-CNCA

O Cadastre Nacional de Criangas e Adolescentes Acolhidos (CNCA) foi
implantado pela Resolugao 93/2009 e regulamentado pela IN 03/2009 da
Corregedoria Nacional de Justiga.

A finalidade do cadastro 6 concentrar as informagoes referentes as criangas e
adolescentes em regime de acolhimento instituclonal ou familiar no Pals, de
todas as Comarcas das unidades da Federagao.

Esta ferramenta permite a definigao exata das condigdes de atendimento e o
numero das criangas e adolescentes em regime de acolhimento instituclonal ou
familiar, o que possibilita a observancia do carSter transitoho e excepcional da
medida e viabiliza a implementagao de politicas publicas voltadas ao tema.

0 CNCA esta disponlvel no sitio do CNJ e o acesso d exclusivo aos orgaos
autorizados.
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Estao cadastrados atualmente 45,524 crian9as e adolescentes acolhidos e foram
expedidas 170.583 guias de acolhimento. Consta o registro de 4.196 entidades
de acolhimento.

Lima reformuiagao para simplifica^ao do sistema esti em fase de estudo.
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'Dados Colhidos no Cadastro no dia 02/12/2016 - Equipe de Inform^tica

•**
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CADASTRO NACIONAL DE CONDENAQOES CIVEIS FOR ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E FOR ATO QUE IMFLIQUE

INELEGIBIUDADE- CNCIAI

O Cadastro Nacional de Condenados por Atos de Improbidade, criado pela
Resolugao n° 44 deste CNJ, de 20 de novembro de 2007, alterada pelas
Resolugdes 50, de 25 de margo de 2008, e n° 172, de 8 de margo de 2013,
objetiva concentrar em banco de dados Onico as informagSes sobre agentes
pOblicos ou polfticos com condenagio transitada em julgado por ato de
improbidade administrative e por ato que implique inelegibilidade.

Sue finalidade § conferir maior efetividade ds decisdes judiciais, sobretudo no
que tange ao ressarcimento de valores ao erdrio, ao cumprimento de multas civis
e d proibigdo de contratar com a Administragdo Publica, al6m da legislagao
eleitoral no tocante aos requisitos para elegibilidade.

Os magistrados responsSveis pela execugao das sentengas de condenagdes
civeis por ato de improbidade administrative devem alimentar o sistema sempre
que houver uma sentenga condenatdria transitada em julgado.

Referido cadastro estd disponivel para consulta publica. As buscas podem ser
realizadas pelo nome da parte ou processo. Inexistindo informagdes, o sistema
gerard certid3o negative informando a aqsgncia de registros naquela data.

A ferramenta representa importante instrumento para o controle dos atos da
Administragdo e demonstra a atuagdo proativa deste Conselho na busca de
solugdes que confiram celeridade e efetividade ds decisdes do Poder Judicidrio.

O Provimento n° 29, de 3 de julho de 2013, estabeleceu responsabilidades
especfficas pela inclusdo, alteragdo e exclusSo de dados no CNCIAI, de acordo
com a natureza tipoldgica dos atos.

Em 2015 foram cadastradas 8.765 condenagdes por atos de improbidade
administrative e atos que impliquem inelegibilidade no dmbito dos Tribunals
estaduais e 541 condenagdes no dmbito dos Tribunals federals.

No ano de 2016, foram cadastrados no sistema 12.226 condenagdes no §mbito
dos Tribunals estaduais e 841 no dmbito dos Tribunals federals.
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Tribunals Estaduais
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Processos Cadastrados

98
118

55 50
108

50 M

■  ■■

541

Tribunal RegionalTribunal ReglonalTribuna! RegionalTribunal RegionalTribunal Regional
Federal da 1' Federal ca2^ Federal da 3' Federal da 44 Federal da 54

RegiSo Reglao RegiSo Regilo RegiSo

■ 2015 >2016

Perds de bens ou valores acrescidos

ilicitamente ao patrimonio R$ 9.171.393,85 RS 1.793.967.242,30

Pagamento de multa RS 386.161.607,26 RS 111.541.317.982,98

Ressarcimento integral do dano rs 111.351.375.230,00 RS 798.456.700.631,63

Dados Colhldos do dia 02/12/2016
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SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE INTERCEPTAQOES

TELEFdNICAS:

A fim de garantir o cumprimento da ResolugSo 59/2008 do Conselho Nacional
de Justiga, alterada pelas Resolugdes 84/2009 e 217/2016, qua disciplina as
rotinas de interceptagdes telefdnicas, de sistemas de informdtica e telemdtica,
foj implantado, em 1° de dezembro de 2008, o "Sistema Nacional de Controie de
Interceptagdes Telefdnicas".

Referido sistema tem por finalidade agregar as infomnagdes referentes ds
interceptagdes telefdnicas que estSo em curso no pals, permitindo, assim, o
monitoramento e acompanhamento estatlstico por esta Corregedoria Nacional
de Justiga. Aldm disso, o instrumento possibilita o levantamento de dados que
serve de indicagdo e referenda para o aperfeigoamento do procedimento
previsto na Lei n° 9.296/96.

A fim de conferir maior transparencia, a Corregedoria Nacional disponibilizou
relatdrio quantitativo de interceptagao de comunicagdes telefdnicas e de
sistemas de informdtica e telemdtica na pdgina do CNJ.

TUB. iTotaH 1totals 1t^l3 tibi4 11^1$ ,tolBl6 tolat7 Totals total 9' 1 total id'jTotal 11
TRFl '  715 1742! 163 585 1 6546 337 86 133 30 111 322

TRF2 150, 354 30 2621
;

689 54 39 67 73 116

TRF3 474 3827 58 367 1 3142 51 110 398 30 101 624

TRF4 584 1228 62 554 j 7093 91 47 175 18 93 975

TRF5 176 329 46

[

"l'2l"j
f

91! id
i

12 10 12 10

TJAC 429; 581 89 2161 3318 Oj 1
1

5 2 5 4

TJAL 95 141 83 129 [ 784 0 1 1 1 1 0

TJAM 26 29 ^30

nil

1

1J

203 39 0 0 0 0 0

TJAP 38 38 11 12! 57 26 4

1

4 2 3 9

TIBA 191

i

1159 76 1143; 3151 113 8 41 6 142 21

TJCE 699 1824 163 771 ! 19739 263 16

i_

24 7 64 34

T3DFT 98 1 2591 86 1427;
j  i

426 0 1  2
1
t

!  25
i

2 25 25

TJES 734 1285 323 726 5506 1914P  172
I

1  374
1

105 226 402

TJGO 3718 i
1

6682 830 i  3154 18204 1818
i

1  289 295

1
1
1

83 414

TJMA 213 759 113r  272
i

3049 7 1  111 f  182 86 140 411

T3MG 2736 1
1  I

5507 979 1  2612
1

12049 1005 1  190
i

1  248
1

100 165 311
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'Dados Colhidos do dia 02/12/2016

TJMS 428 793 119 744 i 3827 427 49 52 15 228 280

■HMT 156 332 69 126;
:

3235 167 25 35 i 19 29 147

TJPA 660 704 314 812 1
i

3060 457 19 28 i 5 16 14

TJPB 400 845 81 237: 3440 *  186 4 5|
i

1 ;
i

2 2

TJPE 562 1311 125 408 1 5909 224 27 57 i 12! 27 61
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i

3334 6 1 1!
1
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1
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i

18436

J
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.
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1

13507 170 26 77 1 160 ^2l5^ 268

TJRO 464 1224 167 433 5364 158 9 11
;

6 10 236

TJRR 43 60 13 25 426 10

•

2 2;
'

1 1 2

TIRS 3591 9438 781 3535:
i

10108 956 174 665:
;

57 200 683

TJSC 1516 4951 683 3368

!

12460 55 94' 47 166 200

■nsE 347 498 60 181 i
i

721 61 9 9!
i
""-'-2] 2; 2

TJSP 6619 13339 1647 5704! 22923 1984
*

261 490' 122 296 1361

mo 296 575 109 3861
1

1494 125 20 24! 9 10 20

T3MRS 9 10 2 4l 31 0 0 0 0 0 0

TRE-AC 5 5 1 1 : 10 0 0 0; 0 0 0

TRE-GO 6 10 4 4 28 11 0 0 0 0 0

TRE-MS 13 13 4' 28 1 d b 0 0 0

TRE-MG 17 239 10 36 ' 356! 1
I

1 1 1 1 1

TRE-PR 1 1 0 0.
)
1

2 0, 0 Oj 0:
1

0 0

TRE-RJ 24 24 3 31
i

4^ 2 2 21 1 1 0

TRE-SC 0 0 0 0! 01
j
j

1 21
1

1 1 4 2

TRE-SP 34 50 23 24 29 0 0 5 20 20 16

TRE-SE 2 2 2 6 i 0 0 oT 0 0 0

TJMSP 79 151 26 43 276 r 5 ! 0 0 0 0 0

HMMG 47 54 20 27 110: 8 2 2. 1 1 1
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Legenda;

Total 1» Quantidade de Offclos Expedldos (Inlclal) (lntercepta;5es Telefdnicas)

Total 2 s Quantidade de Oflclos Expedldos (total em andamento) (Interceptagoes Telefdnicas)

Total 3 = Quantidade de Procedlmentos Criminals Instaurados (Inlcial) (Intercepta^oes Telefdnicas)

Total 4 = Quantidade de Procedlmentos Criminals Instaurados (total em andamento) (intercepta;5es Telefdnicas)

Total 5 - Quantidade de Telefones Monitorados (total em andamento) (Interceptacdes Telefdnicas)

Total 6 = Quantidade de Telefones Monitorados - VOIP (total em andamento) (intercepta^des Telefdnicas)

Total 7 - Quantidade de Offclos Expedldos (Inicial) (Intercepta^des de SIstemas de InformiticaAelemdtica)

Total 8 = Quantidade de Offclos Expedldos (total em andamento) (InterceptacSes de SIstemas de Inform^tlca/Telemitlca)

Total 9 = Quantidade de Procedlmentos Criminals Instaurados (Inlclal) (Interceptacdes de SIstemas de Informatica/Telemitica)

Total 10 = Quantidade de Procedlmentos Criminals Instaurados (total em andamento) (lntercepta;des de SIstemas de

InformdtlcaAelemitlca)

Total 11 s Quantidade de Endere;os Eletrdnlcos Monitorados (total em andamento) (Interceptacdes de SIstemas de

Informitlca/Telemitica)

CANAIS DE COMUNICAQAO DA CORREGEDORIA

A) Audiencias com as partes

Dm dos canals de contato da Corregedoria Naciona! de Justiga sac as
audiencias com as partes.

Periodo Niimero de Audiencias

Janeiro a novembro de 2016 * 213

B) E-mails da Ouvidoria

O e-mail institucional ccrregedoria@cnj.jLis.br e os relates oriundos da Ouvidoria,
sao OS dois canals de contato do cidadao com a Corregedoria Nacional de
Justiga.
Por estes meios de comunicagao sao recebldas diariamente demandas de
diversas naturezas, a saber: denuncias, relatos, pedidos de audiencia, oficios,
solicitagoes entre outros.

PERIODO NtMERO DE E-MAILS E RELATOS H
DE OUVIDORIA

JANEIRO a NOVEMBRO DE 2016 6104
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C) Expedientes expedidos na Corregedoria:

No periodo de Janeiro a novembro de 2016 foram expedidos 1.034 expedientes
assim distribuidos:

Tipo de expediente Quantidade em 2016

Oflclo-circular 32

Oflcios 956

Memorandos 46

Total 1034

D) Novos Encaminhamentos da Atual Administragao:

Com 0 inicio da nova Administragao chegou, via Ouvidoria Gerai, inumeras
reciama^oes e demandas decorrentes da dificuldade de acesso aos Cadastros
que sao geridos pela Corregedoria Nacional, bem como pedidos de ampliagao
de acesso as informa?6es que nao estao resguardadas pelo segredo de justiga,
especialmente no CNA, CNClAl, Cadastro de Bens Apreendidos e Cadastro de
interceptapoes Telefonicas, sendo certo que apos reuniao entre Corregedor e
Ouvidor do CNJ, com fundamento na Lei de acesso a informaqao e visando dar
ao cidadao a maior transparencia sobre os dados que constam dos sistemas
abrigados no CNJ, deliberou-se pela ampliagao dos canais de acesso, desde
que resguardado o necessario sigilo que guarnecesse o interesse e privacidade
das paries vincuiadas ao direito constitucionalmente assegurado.

Nesta linha, buscou-se junto ao Departamento de Tecnologia e Inform^itica uma
s6rie de providencias que estao em andamento para melhoria no layout de
apresentagao dos sistemas no site do CNJ (inclusive com links facilitados nas
paginas de busca, a exempio do Cadastro Nacional de Adopao
http;//www.cnj.jus.br/cnanovo/pages/publico/index.jsf e do Cadastro de
Interceptagoes Telefonicas

(http;//wvvw.cnj.jus.br/interceptacoes_teI/relatorio_quantitativos.php) como
forma de proplciar o acesso ao cidadao das informagoes que busca nos
cadastros alojados especialmente na Corregedoria Nacional.

Outras providencias que ensejam reformulaqao nos Cadastros e demandam
maior desdobramento dos Departamentos, ja foram encaminhadas e aguardam,
no entanto, deliberagoes dos setores competentes.

0 refiexo da ampliagao da abertura nos canais de comunica9ao pode ser
observado atraves da redugao das demandas repetitivas alusivas as materias
em questao, indicando ser os meios adotados eficientes para a busca direta da
informagcio pelo cidadao.
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PRINCIPAIS DEMANDAS IDENTIFICADAS NA NOVA

ADMINISTRAQAO:

E-mails envlados

69%

I Denuncia / solicita^es ■ Processo no CNJ ■ Apostiiamento

I infSncia e Juventude BSistemas DExtrajudiciai

DADOS RELATIVOS AO PERlODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016

C) Expedientes na nova Administragao;

No periodo de 25 de agosto de 2016 ̂  30 de novembro de 2016 tambem se
identificou urn crescente numero de 506 expedientes que, para melhor
identi^cagao, orlentagao interna e formulagao de pcliticas da Corregedoria.
Os expedientes recebidcs na Corregedoria Nacional de Justiga chegam pelas
seguintes vias:

- Oficios: via correios e e-mail, via malote digital e SEI; e
- Expedientes via e-mail, via malote digital e SEI.

Os expedientes recebidos foram assim distribuldos;
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n2 de expedientes

grupode trabalho

encaminhados

respondldos por ofi'clo

Juntados

arquivadcs

autuados 107

20 40 60

■n9 de expedientes

80 100 120

ATOS NORMATiVOS DA CORREGEDORIA NACIONAL DE
JUSTI5A

A Corregedoria Nacional de Justiga, em 2016, editou os seguintes
atos nomnativos:

A) PORTARIAS:

Origem Ementa

Portaria 41 18/11/2016 Corregedoria

Institu! oruDo de trabalho oara analisar os
vencimentos c demais vantaaens dos
maolstrados de prirneiro e seaundo araus
de iurisdicao e orooor mecanismos de
transparancia e de controle oelo
Conselho Nacional de Justica.

Portaria 4Q 09/11/2016 Correcedoria

Determina a realizacao de inspecao oara
veriftcacao do tunclonamento dos setores
administrativos e ludlciais do Tribunal de
Justica do Estado do Piaui.

Portaria 39 09/11/2016 Correaedoria

PBtermina a realizacao de inspecao para
verificacao do tuncionamento dos setores
administrativos e ludiciais do Tribunal de
Justica do Estado de Seraipe.



CinU
CONSELHO

NACKWAI

0£JUSTI(A

19

B) PROVIMENTOS:

Tipo Data Origem Ementa

Prnvimflntn 57 22/07/2016 Coiregedoria

Institui. de forma permanente. o

Proerama Nacional de

Govemanca Diferenciada das

Execucoes Fiscais da

Corregedoria Nacional de

Justica.

Provimento 55 21/06/2016 Corregedoria

Dispde sobre o Teletrabalho no

ambito das serveatias

extraiudiciais.

Provimento 54 18/05/2016 Corregedoria

Institui o guadro demonstrativo

para o controle e cumnrimento
das Metas 1 e 2 de 2016 da

Corregedoria Nacional de

Justica.

Provimento 53 16/05/2016 Corregedoria

DispSe sobre a averbacSo direta

por Oficial de Registro Civil das

Pessoas Naturals da sentenca

estrangeira de div6rcio

consensual simples ou puro. no

assento de casamento.

independentemente de

homologacao iudicial.

Provimento 48 16/03/2016 Corregedoria

Estabelece diretrizes gerais para

o sistema de registro eletronico

de titulos e documentos e civil de

pessoas iurldicas,

Provimento 52 14/03/2016 Corregejoria

Dispde sobre o registro de

nascimento e emissao da

respectiva certidSo dos filhos

havidos por reproducao assistida.
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C) RECOMENOAQOEAS:

Origem Ementa

Recomendacao 26 23/0B/2016 Corfeoedoria

Recomenda aos Tribunals

felaclonados nos incisos H a VII do

art. 92 da Constituicao Federal de

1988. qua implementem. como

proieto de ooHtica de tnclusao. a

contratacao de oessoas com

deflci&ncia para a diQitalizacio dos

orocessos ludlciais a

admin Istrativos

Recomendacao 25 22/08/2016 Correaedoria

*

Recomenda aos Julzes oue atuam

nas Varas de Famflia oua

observem o disposto na Lei n°

13.05 a/2014, nos termos oue

eepecHica.

Recomendacao 24 01/08/2016 Correaedoria

Recomenda aos respons^veis.

tituiares e interinos. das serventias

extraiudiciais oue nao se utilizem

pessoalmente da modalidade do

Teletrabaiho

Recomendacao 23 28/07/2016

Recomenda aos Oficiais de

Reoistro Civis das Pessoas

Naturals oue reaistrem a proflssgo
Correaedoria dos pals a servi^o do seu oafs nos

*  assentos e certldSes de
nasclmento dos seus fiihos

nascidos no Bras!!

Recomendapao 22 06/06/2016 Correaedoria

Recomenda aos Tabelionatos de

Notas aue orocedam a reaiizacao

de invent6rio. partilha. seoarapao
consensual, divdrcio consensual e

extlncao consensual de uniao

est6vei. auando hQuverlilhos ou

herdelros emancioados
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JUSTIQA ABERTA

O Cadastro JUSTIQA ABERTA, anteriormente operado pela Corregedoria
Nacional de Justiga em sua integralidade, foi cindido, tendo sido transferida a
ger§ncla estatista judicial para o cadastro JUSTIQA EM NOmerOS. Permanece
com a Corregedoria a atrlbuigSo relativa d gerencia extrajudiclal, por^m, em fase
de estudo para revlsSo.

REVISAO DISCIPLINAR

Inlciado o bl§nio de gestio da Ministra Ndncy Andrlghi na Corregedoria Nacional
de Justlga, em 26/8/2014, o cendrlo relative aos documentos juntados nos
pedldos de provldSnclas mostrava um acumulado de mals de 76 mil pdglnas de
documentos pendentes de an^lise, se considerado apenas o lapse temporal de
um ano anterior d data da posse.

DIante desse panorama, ap6s estudos een^llses de gerenclamento, deflnlu-se,
Internamente, que os documentos serlam anallsados a partir do marco temporal
anterior a 8 meses da data de efetlva verlficagSo, inclusive para efeltos de
operaclonallzagdo na elaboragdo de minutas de votes e observancia do prazo
decadenclal de um ano.

Nesse contexto at^ o ano de 2015 tlnham side anallsados aproxlmadamente 89
mil pdglnas de documentos, tanto pela equipe que compoe o gablnete da
Corregedoria come per um grupo de Desembargadores aposentados do Tribunal
de Justlga do Estado de S3o Paulo, que prestava auxllio volunt3rlo no exame
dos referidos documentos.

O referldo projeto esteve em vigSncIa at3 a data de 23/08/2016.

Na atual admlnlstragSo, a organlzagdo da equipe de trabalho no mSs de Agosto
de 2016, composta de 1 (um) Juiz auxlllar e 5 (cinco) assessores com a divlsao
das tarefas respectlvas.

Visando a agllldade na prestagdo da tutela desta ativldade, fol editada a Portaria
n. 34/CNJ, a qual estabelece nova slstem3tlca para o cumprimento do disposto
nos arts. 9°, § 3°, 14, §§ 4° e 6°, 20, § 4°, e 28 da ResolugSo n. 135/2011
(http://www.cnj.jus.br/flles/atos_admlnlstratlvos/portaria-n34-13-09-2016-
corregedorla.pdf).
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Decisoes decorrentes da edipSo da Portaria 34/CNJ, que compreenderam um
total de 214 decisoes nos meses de Setembro a 12 de Dezembro/2016. Veja-se
0 gr^fico correspondente:

Faixa de dias sem movimenlafao

Imenorque60
de 60 ate 90

209

120
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80

60

40
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^Mes

1) Reorganlzapao, estudo, conflrmapao/alterapSo e elaborapdo das
decisoes nos procedimentos submetldos a julgamento no CNJ perante o
orgao coleglado

2) Atendimento pessoal e semanal, pelo juiz auxiiiar, de partes e advogados
em procedimentos perante d Corregedorla Nacional com a adopSo das
providenclas correspondentes a cada caso.
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GOVERNANQA DIFERENCIADA DAS EXECUQOES FISCAIS

O Programa visa auxiliar os julzes a implantar medidas de organizagSo e gestSo
estrategica dos processes de execugdo fiscal, estimulando a utilizagdo da prdtica
Concllla^So Fiscal Integrada, do Programa Conciliar 6 uma Atitude, da Vara de
Execugao Fiscal do DF, premiada pelo CNJ, e a sua adaptagdo Ss realidades
locals, para a redugdo do acervo processual da Vara, com a consequente
recuperagao do cr^dlto Publlco.

Inlclado na gestao da MInlstra Nancy Andrighl, foram reallzadas onze edIgSes
em 2015, tendo sido dado confinuldade em 2016, especlalmente nos munlciplos
da Regldo Norte, como Porto Velho e Rio Branco.

Na nova admlnistragio, pretende o Corregedor Joao OtSvIo de Noronha, dar
contlnuldade ao Projeto em questSo, ampliando seu alcance para projetos em
carSter contlnuado, propondo para o anp de 2017 a crIagSo de um Grupo de
Trabalho, Inclusive para elaboragSo e encamlnhamentos de propostas de
projetos de Lei que visem ampllar o espago para as negoclagdes entre Estado,
empresas e pessoas fislcas, especlalmente atrav^s dos mStodos de solugdo
paclfica de conflltos como medlagSo e conclllagao. Inclusive em fase pr6-
processual.

E, conforme o quadro abalxo, estSo em andamento ou em fase de elaboragio
as segulntes edigoes:

FALE COM A CORREGEDORA

O Programa busca Incentivar o didlogo entre os Julzes de 1° grau de jurlsdigdo
e a Corregedoria Naclonal de Justiga, tendo em vista a sua atuagSo ndo s6 na
vertente disclpllnar como tamb^m no vl6s de apolo aos julzes para o
aprlmoramento da prestagio jurlsdiclonal.

Objetlva, assim, estlmular e motlvar os julzes de 1° grau no cumprlmento de seus
deveres, conhecendo seus anselos e necessldades, bem como ouvlndo suas
preocupagdes e sugestdes para a melhoria dos servlgos admlnlstratlvos e
judlcldrlos de piimelra Instdncla. Aldm disso, visa prestar-lhes o auxlllo
necessdiio ao aprlmoramento da atlvldade judlcante.

Nesse contexto, foram reallzadas reunldes com a Corregedora Naclonal de
Justiga, a flm de que sejam Identiflcadas dreas de atuagdo e empreendidas
agdes em prol da melhor qualldade da prestagSo jurlsdiclonal.
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Foram realizados encontros no bienip 2005/2006 pela entao Corregedora
Ministra Nancy Andrighi, sendo indicado como um dos pontos fortes de sua
gestao.

REDESCOBRINDO OS JUIZADOS ESPECIAIS

Passados 20 anos da entrada em vigor a Lei 9.099/95, muitas das principals
diretrizes dos Juizados Especiais foram sendo abandonadas e transformadas,
de maneira que os crit6rlos orientadores dos processes que all tramitam -
oralidade, simplicidade, informalidade, economla processual e celeridade -
foram se perdendo ao longo do tempo.

Consciente desta nova realidade e sabendo de todo o potenoial, considerando
especialmente o histdrico da Ministra Nancy Andrighi, a Corregedoria Nacional
de Justiqa iniciou o programa "Redescobrindo os Juizados Especiais" em sua
administragao, tendo prosseguido ate este ano de 2016.

O trabalho visa incentivar os jufzes a redescobrir a Lei 9.099/95, retomando o
ideal de evitar na Justiqa Especial os embaraqos processuais vivenciados nos
processes da Justiqa tradicional.

A releitura contemporSnea da Lei, repleta de 20 anos de experiencia angariada
por todos OS valorosos julzes que jurisdicionam os Juizados Especiais, bem
como 0 resgate da ideia original, especialmente do Juiz leigo e dos criterios da
simplicidade e Informalidade, possibilitam extrair da Lei tudo aquilo que sabemos
ser possivel para atlngir o tempo razoavel de duraqgio do processo na Justiqa
Especial.

0 conhecimento adquirldo apos enfrentar de verdade a criaqao de uma nova
Justiqa; uma melhor noqao sobre dificuldades e soluqoes possiveis, e,
principalmente, a facilidade possibilitada pelas novas tecnologlas so enriquecem
essa especie de retorno as origens.

Assim foi proposta a releitura da Lei, o que somente faz sentido com o abalizado
e notorio conhecimento de quem realize as audi§ncias e vive com intensidade
os Juizados Especiais diariamente. E com esse conhecimento, § possivel
determinar como a Justiqa Especial pode funcionar para atlngir o seu principal
objetivo; atender o cidadao nas dificuldades conflltuosas do dia a dia, caminho
unico para alcanqar a Faz Social.

Como forma de implementar o programa, no m§s de setembro, foram realizados
mutiroes de atuaqao dos Juizados Especiais de todos os Tribunais do pais. Os
respectivos dados, todavia, nao foram compilados para apresentaqSo neste
relatorio.
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Na atual administragdo, o Ministro Jo3o OtSvio Noronha visa ampliar os
horizontes do projeto e considerando sua experiSncIa origindria de atuagdo com
relagSo S Bancos e AgSnclas regulamentadoras, bem como propondo a
cooperagao entre as Justigas Estadual, Federal e do Trabalho para a realizagdo
de Operagdes conjuntas, em especial de Justiga itinerante em locals de diflcil
acesso como os da regiSo amazdnica.

Para este fim, estd sendo analisada a criagdo de Grupo de Trabalho composto
por experlentes jufzes integrantes das tres dreas da Justiga que deverao atuar
em conjunto com Comlssdo Permanente de Acesso d Justiga e CIdadanIa, cuja
Presldente d a Conselheira Daldice Maria de Almeida.

Os membros da Justiga Estadual que deverSo integrar o GT jd se reuniram com
a Conselheira Daldice no dia 07 do corrente mds e ano e o Corregedor aguarda
a indicagdo de membros da Justiga Federal e do Trabalho que deverdo ser feitos
pelos Conselheiros das respectivas dreas vinculados d Comissdo, sendo certo
que em Janeiro de 2017 o Grupo de Trabalho dos Juizados iniciard os trabalhos.

PROGRAMA DE ANAUSE DE RUBRICAS DOS JUlZES EM TODOS
OS TRIBUNAIS

Considerando a crescente demanda por informagSes, bem como a existdncia de
duvidas sobre a natureza, higidez e legalidade das rubricas pagas pelos
Tribunals de todo pals d titulo de saldrio para os Magistrados, pela Corregedoria
Nacional foi estabelecida a criagdo de um Grupo de Trabalho para tratar sobre
as rubricas dos magistrados. Elaboragdo de Oflcios aos Tribunals solicitando
dados. Reuniao com os Jufzes Federals Josd Marcio da Silveira e Silva e

Frederico Josd de Azevedo para organizar e planejar as agSes do GT. Resposta
aos Tribunals a respeito das dOvidas que encaminharam.

A determinagdo, segundo a Portaria 41, publicada nesta quarta-feira (23/11) no
Didrio de Justiga
(http://www.cnj.jus.br/flles/conteudo/arquivo/2016/11/6281 ed3627f61262aOc7b1
131ae5a0c9.pdf), deve-se a noticias de pagamentos de magistrados acima do
teto previsto na Constituigdo Federal, a dOvidas sobre a legalidade desses
pagamentos, e a necessidade de cumprimento da Resolugdo n° 13, do CNJ, que
regulamenta os saldrios dos magistrados e de uniformiza^o das rubricas pagas
aos magistrados.

PROGRAMA DE ANAUSE DE MAGISTRADOS AFASTADOS PARA
CURSO DE LONGA DURAQAO

O Programs em questdo visa o levantamento de dados de todos os tribunals
por meio da solicitagdo de informagOes via oflcio. Organizagdo e andlise dos
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dados. Offcio ao Tribunal que nao est^ observando o percentual constante no
art. 5° da Res CNJ n°64/2008.

PROJETO PARA ESTUDOS VISANDO ELABORAQAO DE ATO
PARA LEVANTAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS:

O Projeto em questSo visa um estudo aprofundado e elabora93o de minuta de
ResoluQio que dispde sobre a uniformiza^So dos procedimentos referentes ao
ievantamento de depositos judiclais, considerando a exist§ncia de disparldades
de procedimentos entre os diversos Tribunals e a necessidade de padronizar
as agdes.

ESTUDOS. LEVANTAMENTOS E ANAUSE DAS LIMINARES SEM
JULGAMENTO DO MERITO NOS TRIBUNAIS:

Lima das atuais preocupagSes da Corregedoria de Justiga Nacional 3 a
existSncia de um elevado nOmero de processes em tramitag3o nos Tribunals que
se perpetuam sem decisdes de mdrito, ap6s a concessdo de liminares, trazendo
incalcul3vel prejuizo para as partes.
Assim, deliberou o Corregedor Nacional no sentido de que se fizesse um
Ievantamento de dados de todos os tribunals per meio da solicitagio de
informagdes, via oficios a cada Tribunal e com a remessa das respectivas
informagdes foram realizadas uma organizagSo e an3lise dos dados, dando
origem a uma das metas da Corregedoria apresentada e aprovada durante o X
Encontro Nacional do CNJ.

Metas da Corregedoria Nacional de Justiga
para 2017

No 10° Encontro Nacional do Poder Judicidrio, o Corregedor Nacional de
Justiga, Exmo. Ministro Jodo Ot3vio de Noronha, apresentou as Metas da
Corregedoria Nacional de Justiga para 2017.

Para o ano, foram construldas metas com dnfase nas temdticas
relacionadas 3s criangas e adolescentes com vistas a garantir o resguardo dos
direitos previstos na Constituigio Federal e no Estatuto da Crianga e do
Adolescente.
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Meta 1

lmplantag§o do Processo Judicial Eletrdnico das Corregedorias de Justiga
(PJeCor): a partir do dia 3 de abtil de 2017, deverio tramitar no sistema
PJeCor todos os procedimentos disciplinares novos.

Meta 2

Apreciaggio colegiada das decisdes liminares: agoes ou recursos nos
quais forem proferidas decisdes monocrdticas concessivas de liminar ou
de antecipagio de tutela deverSo ser julgados no prazo de 60 dias.

Meta 3

Automatizagao de cadastros: os tribunais adaptarao seus sistemas
informatizados de tramitagdo processuai, a fim de permitir o envio
automatizado de informagdes ao Cadastro Nacional de Condenagdes
CIveis porAto de Improbidade Administrative e Inelegibilidade (CNCIAI) e
ao Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA).

Meta 4

Unificagdo dos dados de criangas e adolescentes por meio de CPF: atd
31 de junho de 2017, as corregedorias deverio promover mutirdes
visando d regularizagdo da documentagio de criangas e adolescentes em
programas de acolhimento ou socioeducativo. A partir desta data, tambdm
sergi obrigatdria a insergSo do ndmero de CPF nas respectivas guias.

Meta 5

Controle de prazos na medida socioeducativa: as corregedorias deverao
criar mecanismos de controle do prazo mdximo de 45 dias para internagSo
provisdria do adolescents e reavaliagdo na execugdo.

Meta 6

Cooperagao juridica nacional: as justigas estadual, do Trabalho e Federal
deverdo estabelecer, semestralmente, agdes conjuntas de cooperagdo
nacional por meio da implementagdo de projetos comuns e/ou de justiga
itinerants.

Meta 7

As corregedorias estaduais e as coordenadorias da infdncia e juventude
nos estados deverdo fiscalizar o cumprimento do prazo legal de 120 dias
para encerramento das agSes de destituigdo e suspensdo do poder
familiar.
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CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTigA

Ministro Jo§o Ot^vio de NORONHA

Corregedor Nacional de Justiga

Magistrados Auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiga

Candlce Lavocat Galvao Jobim

Carlos VIeira von Adamek

Giovanni Olsson

Mdrcio Evangellsta Ferrelra da Sllva

Rui Almeida Magalhaes

Sandra Aparecida Sllvestre de Frias Torres


