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Ofício Circular n° j5i /2013-SEC

Goiânia, c2% de ^y^^G^ de 2013.
Expediente n° 4515897/2013

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Solicitação para que providenciem junto aos registros civis de pessoas naturais sob

suas disciplinas o registro de nascimento de Augusto da Silva Moreira e Olendina de Brito

Lemes, ressaltando que as respostas deverão ser encaminhadas diretamente ao juízo

interessado, Juiz de Direito da C'omarca de Itapuranga/GO

Senhor(a) Juiz(a).

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

cópias do Despacho n° 2514/2013 e da f. 2, extraídas do expedientesupramencionado.

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

www.tjgo.jus.br (linkcorregedoria. item publicações).

ofcitcll8/RGG

Atenciosamente.

DES\ NELMABRANCO FERREIRA PERILO

Corregeuora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ- Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsecíõitjno.jysjs
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente n° : 4515897/2013 - Itapuranga

Nome : Juiz de Direito da Comarca de Itapuranga

Assunto : Solicitação

>MDESPACHO N /2013

Cuida-se do Ofício n° 184/2013, por meio do qual o Juiz de

Direito da Comarca de Itapuranga, Dr. Luciano Borges da Silva, solicita a remessa de

cópias dos registros de nascimento de Augusto da Silva Moreira e Olendina de Brito

Lemes. Assinala o magistrado em questão a necessidade dos documentos pleiteados

para instrução dos Autos do Processo n° 201103826977.

Nos termos da Informação n° 356/2013, determino a expedição

de ofício circular aos Diretores de Foro do Estado de Goiás para que diligenciem junto

aos registros civis de pessoas naturais respectivos a busca pela documentação

alinhada na inicial. Deverá a comunicação coletiva se fazer acompanhar de reprodução

da peça de f. 2 e deste ato.

A bem da melhor condução prática dos trabalhos, ressalto que

eventuais respostas das serventias extrajudiciais ou dos corregedores naturais deverão

ser encaminhadas diretamente ao juízo interessado, Vara de Família e Anexos da

Comarca de Itapuranga.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

Goiânia, Jj de junho de 2013.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
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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Protocolo n°

Natureza

Requerente
Requerido

tribuna
de justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ITAPURANGA

ESCRWANIA DE FAMÍLIA E ANEXOS

201103826977

USUCAPIÃO
MANOELA FLORENTIANA DE JESUS
ESPÓLIO DE AUGUSTO DA SILVA

Juíza de Direito: LUCIANO BORGES DA SILVA

Of.n° 184/2013. Itapuranga-GO., 24 de abril de 2013.

Para: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Assunto: Informações acerca de Registro de Nascimento

Excelentíssimo Senhor,

A par decumprimentá-lo. através deste, solicito enviar a este Juízo cópia

atualizada do registro de nascimento dos filhos dos falecidos. Augusto da Silva

Moreira, e Olendina de Brito Lemes, com cópia da certidão , em caso positivo . para

instruir os autos supra qualificados.

Atenciosamente. f\
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