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DECISÃO
SEI 0072526-93.2017.8.16.6000
1. 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, comunicando as serventias
extrajudiciais para dar fiel cumprimento à ordem sobre decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal na Ação
Ordinária nº 1010055-17.2017.4.01.3400, em que se decretou a indisponibilidade
de todos os bens, valores e direitos, de posse ou propriedade, e de todos os
demais direitos, reais ou pessoais, localizados em território nacional,
pertencentes a “LYe. 004: Capricorn, embarcação de bandeira tanzaniana (IMO:
8900878)” e “LYe. 005: Lynn S, embarcação de bandeira são vicentina (IMO:
8706349)”, indicadas pelo Comitê de Sanções do Conselho de Segurança das
Nações Unidas como relacionadas com indivíduos, grupos, empresas e entidades
associados ao conflito na Líbia.
Informou-se,
ainda,
que
não
se
utilizou
a
Central
de
Indisponibilidade de Bens ante a inconsistência dos dados dos réus do processo
judicial.
É a síntese.
2. A fim de cumprir a determinação do C. CNJ, expeça-se OfícioCircular (minuta adiante) aos Oficiais de Registro de Imóveis do Estado do
Paraná para que, imediatamente, cumpram a decisão judicial mencionada no
presente expediente (2404225).
Consigne-se
que
eventual
resposta
deverá
ser
encaminhada
diretamente ao Juízo prolator daquela decisão, com referência ao número do
respectivo processo judicial.
3. Dê-se ciência à Corregedoria Nacional de Justiça.
4. Após, sem outras providências a serem adotadas, encerre-se o
presente expediente.
Curitiba, data da inserção.

ROGÉRIO KANAYAMA,
Corregedor-Geral da Justiça
----------------------------------------------------------Curitiba, __ de _______ de 2017.
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Ofício-Circular nº __/2017.
Assunto: Indisponibilidade de bens, valores e direitos
Senhores Agentes Delegados,
Conforme decisão proferida no SEI nº 0072526-93.2017.8.16.6000,
em cumprimento à solicitação do C. CNJ, 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 1010055-17.2017.4.01.3400, para imediato cumprimento. Eventual
resposta deverá ser encaminhada diretamente ao Juízo prolator daquela decisão,
com referência ao número do respectivo processo judicial.
Atenciosamente,
Rogério Kanayama
Corregedor-Geral da Justiça
Documento assinado eletronicamente por Rogério Luis Nielsen Kanayama, Desembargador, em
31/10/2017, às 16:25, 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 2406375 e o código CRC 4142E4AA.
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