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DECISÃO
I. Trata-se de ofício encaminhado a esta Corregedoria-Geral da
Justiça pelo Exmo. Dr. Tiago Gagliano Pinto Alberto, Juiz de Direito da 2ª
Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba, por meio do qual solicita a designação de Força-Tarefa de
Magistrados naquela Vara Judicial, conforme a Resolução OE n.º 21/2007 e o
Provimento n.º 258/2014.
Aduz o Magistrado que a Vara Judicial em tela encontra-se com
acúmulo de trabalho, sobretudo de processos aguardando prolação de sentença, o
que atribui a diversas causas, elencadas no documento 2062090.
II. Segundo as informações prestadas pelo Núcleo de Estatística e
Monitoramento da Corregedoria - NEMOC, em 31.7.2017 a 2ª Vara da Fazenda
Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba contava
com acervo de 26.135 (vinte e seis mil, cento e trinta e cinco) processos em
andamento.
Observa-se que, na mesma data, havia 1.208 (mil, duzentos e oito)
processos conclusos para decisão ou sentença para o Magistrado ora requerente
(Tabela 2219151).
Ademais, observa-se que, entre agosto de 2016 e julho de 2017,
foram prolatadas pelo Magistrado ora requerente, Juiz titular da Vara Judicial
em exame, 478 (quatrocentas e setenta e oito) sentenças de mérito, 110 (cento
e dez) sentenças sem resolução do mérito; foram proferidas 3.099 (três mil e
noventa e nove) decisões e 6.765 (seis mil, setecentos e sessenta e cinco)
despachos, bem como realizadas 48 (quarenta e oito) audiências de instrução e
7 (sete) de conciliação.
III. Ante o exposto, não obstante se entenda necessário o
acompanhamento da evolução do acervo da Vara Judicial em tela, evidencia-se
que a situação de acúmulo e atraso de serviço justifica a atuação deste
Tribunal de Justiça no sentido de velar pela celeridade processual, em
atendimento aos interesses dos jurisdicionados.
Para tanto, com fundamento na Resolução OE n.º 21/2007 e no
Provimento n.º 258/2014, determino a realização de Força-Tarefa de Magistrados
na 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba (EIXO 3 - Situações Emergenciais), para prolação de
sentenças, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir de 27.11.2017.
Ressalta-se que a atuação da Força-Tarefa de Magistrados dar-se-á
apenas em processos que tramitem, à época de sua realização, no Sistema
Projudi.
III. Cientifique-se o Magistrado Titular e Substituto da Vara,
bem como a respectiva Secretaria, via Mensageiro.
IV. Expeça-se a respectiva Ordem de Serviço.
https://sei.tjpr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2543976&infra_sistem…

1/2

25/09/2017

SEI/TJPR - 2285159 - Decisão

V. À assessora jurídica Angélica Gadens para a preparação da fase
Pré-Sentença.
Curitiba, data gerada pelo sistema.
ROGÉRIO KANAYAMA
Corregedor-Geral da Justiça
Documento assinado eletronicamente por Rogério Luis Nielsen Kanayama, Desembargador, em
22/09/2017, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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