
a corregedoria poder,iudiciário
geral da justiça ('orregüdorkM ieral tia Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° 133 /2013-SEC

Goiânia. \() de h^Ç de 2013.
Expediente n° 4524683/20

/405' Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunicação sobre o leor do Aviso n" 025/2013-SEC da Conegedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás referente à inutilização dos selos do Cartório de Registro Civil e

Tabelionato de Notas da Comarca de Goiutuba/G()

Senhor(a) Juiz(a).

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

titularcs/respondcntes dos serviços judiciais e extrajudiciais submetidos a sua disciplina,

cópias do Despacho n° 2423/2013. da peça de f.03 e do Aviso n° 025/2013-SEC. extraídas do

expediente supramencionado.

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

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

ofcir099/Tel

Atenciosamente,

--• v,

DES". NELMA BRÁJ^Cp'FERREIRA PER1LO
Corregedora-Gcral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11" andar, Salor Oeste • CEP 74120-020 Goiãnia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsectSMjgo.jus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente nc

Nome

Assunto

4524683/2013 - Goiatuba

Diretora do Foro da Comarca de Goiatuba

Comunicação

DESPACHO N° /2013

Nos termos da Informação n° 42/2013 (f. 8), da lavra do Serviço

de Controle de Selos desta Corregedoria, determino a publicação de Aviso no Diário de

Justiça Eletrônico e no sítio eletrônico deste Tribunal, como de estilo, comunicando a

inutilização dos selos do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca

de Goiatuba listados à f. 3.

Ato contínuo, expeçam-se ofícios circulares aos Corregedores-

Gerais da Justiça de todos os Estados da Federação e do Distrito Federal, bem como

aos Diretores de Foro do Estado de Goiás para ciência própria, de seus pares e dos

titulares/respondentes dos serviços judiciais e extrajudiciais, acompanhados de cópias

da peça de f. 3 e deste despacho.

Ultimadas as diligências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva, com urgência.

Goiânia, J 3 de junho de 2013.

Desembargadora NELMABRÂNÔO FERREIRA PERILO
\AíCorregedorarGéral da Justiça

Roa 10, n" 150. 11"andar. St Oeste. Goiânia - Goiás - CEP74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62)3216-2677
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Oficiou0 10/2013

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIATUBA

Goiatuba, 24 de maio de 2013.

Reportando-me ao Provimento n° 013/2012-CGJl

anexo, envio, respeitosamente, a Vossa Excelência, as informações

prestadas acerca da implantação do selo eletrônico dos cartórios

extrajudiciais desta comarca, comunicando, ainda, que foi autorizada a

incineraçáo dos selos físicos do tipo PADRÃO (COR VERDE), de

seqüência numérica que vai de 0338B000145 a 0338B000200 do

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas deste Município.

consideração.

Atenciosamente, reitero votos de estima e

m
Sabrina Rampàzzo dê!Oliveira

Juíza de Direito da 1á Vara - Diretora do Foro
em Substituição (Dec. Judiciário n° 1054/2013)

* *

À Excelentíssima Senhora
Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo
Digníssima Corregedora-Geral da Justiça de Goiás
Fórum "Dr. Heitor Moraes Fleury" - 11° andar
Goiânia-GO

..•

Rua Riõ~Grande doSufn" 65. Setor Bela Vista - CEP 75 GOü-000 -Telefone. (64! 3495-2360
gQrnarcadfigoia^ut?aa(%fiqo \m.t>i
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geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

('arregmhriü-i teral da Justiça
Secivfaria Executiva

AVISO n° 025 /2013-SEC

Expediente n° 4524683/2013

A Desembargadora Nelma Branco Ferreira

Perilo. Corrcgedora-Geral da Justiça do Estado

de Goiás, no uso de suas atribuições legais.

AVISA aos Senhores Juizes de Direito do Estado de Goiás, a todas as

Corregedorias-Gcrais daJustiça da Federação c do Distrito Federal, aos notários. registradoras

e ao público em geral, a inutilização dos selos do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de

Notas da Comarca de Goiatuba-GO, relacionados à f. 03. conforme cópia anexa.

;ivim>02.vTcI

Registre-se e publique-se.

iânia, J j deGoiânia

t

j^y^O dc.2013.

Desembargadora NELIVFÁ BRaWo FERREIRA PERILO
Corregedora-Geiial da Justiça

Rua10. n°150, 11° andar. SetorOeste- CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 -Telejudiciario (62) 3213-1581
corrfigser.@tjgn jus.hr


