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DESPACHO
SEI nº 0063546-26.2018.8.16.6000
1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Procurador
de Justiça Paulo José Kessler, no qual solicita o encaminhamento da tabela
referida no Ofício-Circular nº 48/2018 desta Corregedoria-Geral da Justiça.
Recebido pelo Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça
(3295598), constatou-se que o Ofício-Circular nº 48/2018 foi publicado sem a
vinculação da tabela em questão, posteriormente localizada, bem como sugeriuse:
“4.1. A expedição de novo Ofício-Circular, com a indicação de link de acesso à
funcionalidade no corpo do texto do ato;
4.2. A comunicação e o envio via Sistema Mensageiro, atentando-se ao formato do
arquivo (excel) a ser encaminhado aos interessados; e
4.3. O atendimento da solicitação de Id 3268672, via webmail, com o envio da
tabela mencionada no item 3”.

48/2018.

2. Ciente da inconsistência na publicação do Ofício-Circular nº

Para correção determino a publicação de novo Ofício-Circular em
complementação ao anteriormente expedido, com a indicação de link de acesso à
funcionalidade no corpo do texto do ato.
Em seguida, oficie-se aos i. Magistrados do Estado do Paraná, via
Sistema Mensageiro, para ciência da complementação efetivada, com o envio da
tabela em formato "Excel" aos interessados.
Quanto ao requerimento formulado no movimento 3268672, indefiro o
envio de cópia da tabela em questão ao Solicitante, uma vez que se trata de
ato normativo interno, com o objetivo de orientar os Magistrados deste
Tribunal de Justiça.
3. Após, na ausência de outra providência a ser adotada pela
Corregedoria-Geral da Justiça, encerre-se o presente expediente.
Curitiba, data gerada pelo sistema.
ROGÉRIO KANAYAMA
Corregedor-Geral da Justiça
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16/10/2018, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o
código verificador 3313846 e o código CRC 6B0AB05F.
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