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Ofício Circular n°yJvS /2013-SEC

Expediente n° 4585666/2013

Goiânia, -J^l de d£>jV)(A

Aos Desembargadores Corregedores-Gerais da Justiça

de 2013.

Assunto: Comunicação sobre o teor do Aviso n° 045/2013-SEC da Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás referente a inutiliiação dos selos do Cartório de Registro Civil

das Pessoas Naturais da Comarca de Paraúna/GO

Senhor(a) Corregedor(a),

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

titulares/respondentes dos serviços judiciais e extrajudiciais submetidos a sua disciplina,

cópia do Despacho n° 3106/2013 e do Aviso n° 045/2013-SEC da Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás, extraídas do expediente supramencionado.

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

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

Atenciosamente,

DESa. NELMA BRANCO FERREIRA PI R11 O
Corregedora-Geral da Justiça

ofcir245/RC
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente n° : 4585666/2013 - Paraúna

Nome : Cartório de Registro Civil e Anexos de Paraúna

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° MOb /2013

Nos termos da Informação n° 69/2013 (f. 3), 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 das Pessoas Naturais da Comarca

de Paraúna, listados à f. 2.

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

das peças de fs. 2/3 e deste despacho.

Ultimadas as diligências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva, com urgência.

Goiânia, 0Í de agosto de^OÍB.

Desembargadora NELMA B
Corregedora-

OT^ERREIRAPERILO

ai da Justiça
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PUBLICAÇÃO: sexta-feira, 16/08/2013

AVISO „o045 /2013-SEC

Expediente n° 4585666/2013

A Descmbargadora Nelma Branco Ferreira

Perilo, Corregedora-Gcral 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 daFederação e do Distrito Federal, aosnotários. registradores

e ao público em geral, a inutilizaçào dos selos do Cartório de Registro Civil das Pessoas

Naturais da Comarca de Parauna/GO, relacionado à f. 02,conforme cópiaanexa.

nv«o048/RC

Registre-se e publique-sc.

M*&f&„Goiânia, J\) de de 2013.
^\

Descmbargadora NELMA áRANCO FERREIRA PERILO
CorregedoraAGeral da Justiça
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Cartório de Registro Civil dos Pessoas Naturais
Comarca de Paraúna - GO
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