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Ofício Circular n°^3,Í /2012-SEC

Expediente n° 4185307/2012

Goiânia, 03 deJjfcmhHf/âe 2012.

Aos Corregedores-Gerais da Justiça dos Estados da Federação e do Distrito Federal

Assunto: Comunica o extravio de 28 selos , tipo Reconhecimento de Firma, fornecidos pela

Empresa Thomas Greg e Sons do Brasil Ltda ao 6° Tahelionato de Notas de Goiânia

Senhor(a) Corregedor (a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares e dos

titulares/responsáveis dos serviços judiciais e extrajudiciais submetidos à sua disciplina,

cópias do Despacho n° 3078/2012. da Informação n° 016/2012 e do Aviso n° 012/2012-SEC.

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

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

ofcirí)8l/RC

Atenciosamente,

DESrBEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiqo.jus.br
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Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n°

Nome

Assunto

4185307/2012-Goiânia

Sexto Tabelionato de Notas

Comunicação

DESPACHO N° /2012

Expeça-se o devido aviso sobre o extravio dos selos

listados na Informação n° 016/2012, fornecidos pela empresa Thomas Greg e Sons

do Brasil ao 6a Tabelionato de Notas de Goiânia.

Após, por meio de ofício-circular, encaminhe-se referido

aviso às corregedorias-gerais de todos os Estados da Federação e do Distrito

Federal, bem como aos diretores de foro deste Estado para conhecimento próprio,

de seus pares e dos notários e registradores submetidos à sua disciplina, sem

prejuízo da publicação no Diário da Justiça Eletrônico e no sítio eletrônico deste

tribunal, como de estilo.

Ultimadas as diligências, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, (5 de agosto de 2012.

despCVM/WML

DES3".'BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150. 11°andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Sra!ed9aeius0t!Ía ^™oa l a í ya Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJdo estado de go.as Sefvicos de Controle de Selo

EXPEDIENTE N°

INTERESSADO

ASSUNTO

COMARCA

: 4185307/2012

Sexto Tabelionato de Notas

Comunicação

Goiânia-GO

INFORMAÇÃO N° 016/2012 - Trata-se de

expediente formulado pelo Sexto Tabelionato de Notas da

Comarca de Goiânia-GO, comunicando a este Órgão

Correicional o extravio de 28 (vinte e oito) selos, Tipo:

Reconhecimento de Firma; Cor: Marrom; Série 0895B981823 a

0895B981850, pertencente a empresa fornecedora Thomas

Greg e Sons do Brasil LTDA, onde, após o extravio

ocorrido em 10/08/2012 (dez de agosto de dois mil e

doze) , foi lavrado o pré-boletim de ocorrência sob o n°

2012009285 de 13/08/2012 (treze de agosto de dois mil e

doze), fato que deve ser levado a conhecimento geral, com

suporte no art. 895, § 3o da CAN.

Dessa forma, manifesto pela publicação do

aviso de extravio do mesmo no Diário da Justiça, assim

como pela expedição de Oficio-Circular a todos os

Diretores de Foro das Comarcas do Estado de Goiás e a

todas as Corregedorias-Gerais da Justiça da Federação,

Rua 10. n°150, 11°andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2666 - Fax (62) 3216-2636
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STiita ««ERJuacUnoa l a l ya Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJ
do estado de qoias - „. . r . , . r , J

b Serviços de Controle de Selo

para que transmitam ciência desse fato aos respectivos

Oficiais das serventias judiciais e extrajudiciais.

Por fim, informo que foi registrado no setor

de selos a ocorrência do extravio.

É a informação, S.M.J.

JURACI ^WES DOS SANTOS
Diretor do Serviço de Controle de Selos

Goiânia, 14 de agosto 2012.

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEMOS JÚNIOR

Diretor da Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do

Extrajudicial da CGJ

Rua 10, n°150. 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2666 - Fax (62) 3216-2636
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ANO V - EDIÇÃO N" 1136 - SEÇÃO I DISPONIBIUZAÇÃO. quinta-feira 30/08/2012

corregedoria
geral cia justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

('unvgi'düi'iu-( icral ihi Justiça
Secretaria Executiva

PUBLICAÇÃO sexta-feira 31/08/2012

AVISO n° 012/2012-SEC

Expediente n° 4185307/2012

A Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco,

Corregedora-Geral da Justiça do Estado de

Goiás, no uso de suas atribuições legais.

AVISA aos Senhores Juizes de Direito do listado de (íoiás. aos notários.

registradores e público em geral, o extravio de 28 (vinte e oito) selos, tipo: Reconhecimento

de Firma, cor marrom, série 0895B981823 a 0895B981850, fornecidos pela empresa

Thomas Greg e Sons do Brasil Ltda ao 6o Tabelionato de Notas de Goiânia.

avisoOI2/RC

Registre-se e publique-se.

Goiânia. 28 de agosto de 2012.

DES^TüEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Gcral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GO - Fax (62) 3216-2777 - Teíe/udiciário(62) 3213-1581
çorregsec©!|9Djps.br
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