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Curitiba, 5/11/2020.
Ofício-Circular nº 146/2020 - GCJ

Autos nº 0031273-28.2017.8.16.6000 e 0105287-75.2020.8.16.6000

Assunto: Comunicação acerca de convênio e termo de cooperação firmados
pela Corregedoria-Geral de Justiça

Excelentíssimos Senhores Desembargadores e Senhores Magistrados do Estado
do Paraná,

Na data de 04/11/2020, após longa batalha, comunico que foi firmado Convênio
Interinstitucional para Implantação da Autenticação Biométrica no Foro Extrajudicial
do Estado do Paraná para possibilitar a implantação de identificação biométrica dos
cidadãos que utilizam os serviços notariais e registrais. As tratativas envolveram esta
Corregedoria-Geral e o Governo do Estado do Paraná e foram concretizadas com
a assinatura do Termo de Compromisso por este Tribunal de Justiça, a Companhia
de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, a Secretaria
de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná - SESP,
o Instituto de Identificação do Estado do Paraná - IIPR e o Departamento de Trânsito
do Paraná - DETRAN.
A Corregedoria-Geral disponibilizará os bancos de dados que possam auxiliar na
identificação do usuário dos serviços notariais e registrais no Estado do Paraná,
implementando maior segurança jurídica ao sistema notarial e de registro público e
tornando improvável qualquer tentativa de fraude documental.
Também, foi elaborado e desenvolvido, por iniciativa desta Corregedoria-Geral,
Termo de Cooperação Técnica, visando ao desenvolvimento de ações conjuntas
para a execução do Programa de Investigação de Paternidade por meio de análise
de DNA - PIPAD, tendo como objetivo realizar, gratuitamente, exames de DNA
para beneficiários da justiça gratuita e/ou assistência judiciária em processos
administrativos ou judiciais, nos quais houver determinação de averiguação/
investigação de paternidade, encaminhados pelo Ministério Público do Estado do
Paraná ou pelos Magistrados do Estado do Paraná.
O Termo de Cooperação foi firmado entre este Tribunal de Justiça; a Secretaria
de Estado da Justiça, Família e Trabalho; a Secretaria de Estado da Saúde; a
Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; a Casa Civil;
a Universidade Estadual de Londrina; a Polícia Científica; o Ministério Público do
Estado do Paraná; a Fundação Araucária e o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Para maior alegria, o referido projeto foi apresentado no 84º Encoge, sendo
recepcionado pela carta do encontro para repercussão nos Tribunais de todo país.
Os referidos convênios estão sendo tratados nos processos SEI!
0031273-28.2017.8.16.6000 e SEI! 0105287-75.2020.8.16.6000, respectivamente.
Renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Des. JOSÉ ANICETO
Corregedor-Geral da Justiça

Anexos: https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/anexo/6339163
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