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Ofício Circular n° i(èQ /2012-SEC

Goiânia. [% de (v\(A&v>™P<jà de 2012.

Expediente n° 4231601/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Solicita aos diretores de Foro do Estado de Goiás providenciarem junto aos

registros civis de pessoas naturais sob suas disciplinas, busca de eventual lançamento do

óbito de Lucas José de Souza

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 4232/2012 e dos

documentos de fs. 2/4 para conhecimento próprio, de seus pares e dos titulares/respondentes

dos cartórios de registro civis afeitos sob suas disciplinas.

Por medida de praticidade procedimental, desnecessário o

encaminhamento de respostas negativas a esta corregedoria.

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

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

ofcirlIl/RGG

Atenciosamente,

•J-
DESafSEA3RIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150. 11° andar. SetorOeste - CEP74120-020 Goifinia-GO - Fax (62^ 3216-2711 - Toleiudiçiário (62) 3213-1581
corrR.gscclSiljQO.ius.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4231601/2012 - Goiânia

Nome : Marilene Braga de Morais Souza

Assunto : Solicitação

DESPACHO N° /2012
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/•Sâ.
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Nos termos da Informação n° 388/2012, expeça-se ofício

circular dirigido a todos os diretores de foro do Estado de Goiás para ciência própria e

dos titulares/respondentes dos cartórios de registro civis afeitos, no desiderato de

obtenção de eventual certidão de óbito gravada em seus assentamentos em nome de

Lucas José de Souza, filho de de José Pedro de Souza e de Maria Jacinto de Souza.

Referida comunicação coletiva deverá se fazer acompanhar de cópias das peças de fs.

2/4 e deste ato.

Por medida de praticidade procedimental, anoto a

desnecessidade do encaminhamento de respostas negativas a esta corregedoria.

Sobreste-se o feito por 30 (trinta) dias, tomando-me concluso

ao final.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, à I de outubro de 2012.

dcsp1095CVM/EMFT

DES.a 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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