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Ofício Circular rfJ-jÓ /2014-SEC

Expediente n° 5002761/2014

iânia, oi1 de JlfV.l\'VJGoiânia, ItMW de 2014.

Aw Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunica o teor da Ordem de Serviço n° 27/2014 da Corregedoria da Justiça do

Estado do Paraná, que resolve disciplinar o trâmite das solicitações de busca de bens e das

comunicações de indisponibilidade

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 2500/2014 e da

Ordem de Serviço n° 27/2014, da Corregedoria da Justiça do Estado do Paraná, extraídas do

expediente supramencionado, para conhecimento próprio e das serventias judiciais e

extrajudiciais, submetidas à sua disciplina.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

ofcirl09/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCÔ-FERREIRA PERILO
Corregedora-Geraj^da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria de Apoio

Expediente n° : 5002761/2014

Nome : Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Assunto : Comunicação

2600DESPACHO N° 6> /2014

Evidenciada a relevância da Ordem de Serviço n° 27/2014, do

Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Paraná, Desembargador Eugênio Achille

Grandinetti, que disciplinou o trâmite das solicitações de busca de bens e das

comunicações de indisponibilidade, determino a expedição de ofício circular a todos os

Diretores de Foro deste Estado, para ciência própria e transmissão aos demais

magistrados, e para Serventias Judiciais e Extrajudiciais. Referida comunicação deverá

se fazer acompanhar de cópia integral do expediente.

Após, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, £Q. de 0> de 2014.

Desembargadora NELMA BRANG REIRAPERILO

Corregedora-Gerakcfa Justiça
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Documento coratexSo po>

11/6*2014 (S5SEÍS
ORDEM DE SERVIÇO N° 27/2014

OExcelentíssimo Desembargador EUGÊNIO ACHILLE GRANDlNÊTn, Corregs
do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas peto inciso IV do artigo 22 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em conjunto com aPortaria n°
07^013, ediante do contido nos autos n° 2009.0150927-2, RESOLVE disciplinar otrâmite das
solicitações de busca de bens edas comunicações de indisponibilidade, na forma aseguir:

T-Adecretação judiciai de indisponibilidade de bens proferida por autoridade de outras unklades
da Fedençlo, ou por autoridades judiciárias do Poder Judiciário federal, deve ser en^nhada
diretamente aos agentes delegados do Foro Extrajudicial, por meio do Sistema de Malote DctfaL

TI - Adecretação judicial de indisponibilidade de bens proferida por autoridades vinculadas ao
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deverá ser remetida diretamente aos agentes delegados do
Foro Extrajudicial pelo Sistema de Malote Digital ou pelo Sistema Mensageiro.

TU. Édesnecessária acomunicação ou remessa da decretação judbial de indisporJbiKdade de bens
f CoiSS-Geral da Justiça do Estado do Paraná, para fins de seu cumpnmento pelas
serventias do ibro extrajudicial

XV -Nas hipóteses não abrangidas pebs itens IeHacima, fctusive nos P°f**££*^*
; 1«Z c, asente ou ainstituição interessada deverão ser de pronto informados de que o

r£^*TwZ£ ~— rr*ao desfatári0 tolí sem aintervenção da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná.

V-Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação, revogada aOrdem de
Serviço n° 17/2009.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Curitiba, 11 de junho de 2014.

Des. EUGÊNIO ACHELLE GRANDINETTI
Corregedor da Justiça
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