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DESPACHO
SEI 0072526-93.2017.8.16.6000
I. Trata-se de Pedido de Providências inaugurado pelo C. Conselho
Nacional de Justiça, com o objetivo de cientificar as Corregedorias-Gerais da
Justiça dos Estados e do Distrito Federal sobre decisão proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal no bojo da
Ação Ordinária nº 1010055-17.2017.4.01.3400.
Determinou-se a expedição de Ofício-Circular aos Oficiais de
Registro de Imóveis do Estado do Paraná para que cumprissem a decisão judicial
mencionada neste expediente (2404225).
Em seguida, diversos Oficiais de Registro de Imóveis informaram a
impossibilidade de acesso ao processo judicial mencionado sob o argumento de
que não foi possível ter acesso ao nome dos réus.
É a síntese.
II.
Em
atenção
às
informações
apresentadas
neste
expediente, a fim de evitar equívocos e possibilitar o efetivo cumprimento da
determinação do Conselho Nacional de Justiça, encaminhe-se aos Oficiais de
Registro de Imóveis deste Estado cópia integral do presente expediente, em
complemento ao Ofício-Circular nº 152/2017, para que imediatamente cumpram a
determinação do processo judicial nº 1010055-17.2017.4.01.3400.
III. Após, encerre-se.
Curitiba, data da inserção.
ROGÉRIO KANAYAMA,
Corregedor-Geral da Justiça
-----------------------------------------Curitiba, __ de _____ de 2017.
Ofício-Circular nº __/2017.
Assunto:
Complemento
ao
Ofício-Circular
Indisponibilidade de bens, valores e direitos

nº

152/2017

–

Senhores Agentes Delegados,
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Em
complemento
ao
Ofício-Circular
nº
152/2017,
desta
Corregedoria-Geral da Justiça, conforme decisão proferida no SEI nº 007252693.2017.8.16.6000, dou-lhes ciência da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que decretou a
indisponibilidade de todos os bens dos réus no processo judicial nº 101005517.2017.4.01.3400.
Atenciosamente,
Rogério Kanayama
Corregedor-Geral da Justiça
Documento assinado eletronicamente por Rogério Luis Nielsen Kanayama, Desembargador, em
16/11/2017, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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