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Ofício Circular n° (Pr /2014-SEC

Goiânia, O1/ de Am de 2014.

Expediente n° 4872762/2014

Aos Diretores de Foro e Câmaras Cíveis e Criminais do Estado de Goiás

Assunto: Comunica o teor do Oficio Circular n° 58/2014-GC, o qual informa o procedimento

de solicitação de certidões, via e-mail, ao Cartório de Distribuição Rui Barbosa, na Capital
Federal

Senhor(a) Juiz(a) e Secretário (a) de Câmara,

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 1123/2014 e f.02 do

expediente supramencionado, para conhecimento próprio e de seus pares.

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

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

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BÜMN&O-FERKEIRA PERILO
Corregedora-O}ep\l da Justiça

ofcir054/Tcl
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COMUNX CACAO

ExDfôdiontKíK 4872762 Data :\ 25/03/20:1.4

nome a corregedoria da justiça do distrito federai»

As>«u.mto ü COMUNICAÇÃO

Oraao b SECRETARIA EXECUTIVA DA CORREGEDORIA DA JUSTI

Local u DIVISÃO DE TRIAGEM E PR0T0C0L.0 DE DOCUMENTOS

ADICIONA!,. ü 058/14

Histórico li (:FICIO-CIRCUI...AR N.. 058/14 •••• COMUNICA PROCEDIMENTO
dih: solicitação de certidões expedida gratuitamente

pelo cartório de distribuição rui barbosa,. daquela
capital federal..

GOIÂNIA.. 25 DE marco DE 2014

ASSINATURA

Cl Numrii
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Poder Judiciário da União

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Gabinete Corregedoria
Praça Municipal, lote 01, Bloco A, 9o andar, sala 921

Fone 3103-7084 / 3103 7728

Ofício Circular 58/2014 - GC

Brasília-DF, 12 de Março de 2014.

À Excelentíssima Senhora
Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo
Corregedora do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás
Avenida Assis Chateaubriand n° 195 a
CEP: 74.130-012-Goiânia/GO 1

Assunto: Procedimento de solicitação de certidões, via e-mail, ao Cartório de
Distribuição Rui Barbosa, nesta Capital Federal.

Senhores Magistrados,

Com o objetivo de conferir mais celeridade e eficiência à emissão de
certidões expedidas gratuitamente pelo Cartório de Distribuição Rui Barbosa, bem
como a pedido de juizes de direito e escrivães de todo o País, levo ao conhecimento
de Vossas Excelências o novo procedimento de solicitação dessas certidões por e-
mail.

2. Informo que os pedidos, inicialmente, deverão ser encaminhados ao
endereço eletrônico emissao@distribuidordf.com.br, e deles deverá constar o número
do processo, o nome do juiz, o tipo de certidão que deverá ser emitida e todos os
demais dados que qualifiquem o réu (nome, CPF, filiação, data de nascimento,
endereço), tudo acompanhado da assinatura do r^nuerente (juiz, diretor ou
escrevente).

3. Após 24 horas ao recebimento da solicitação, o Cartório de Distribuição
emitirá a certidão e encaminhará ao solicitante, via e-mail, o protocolo para
impressão da certidão no sítio daquela serventia, qual seja,
www. distribuidordf. com. br.

4. Assim, solicito a Vossas Excelências que esse procedimento seja
comunicado a todos os juizes de direito e diretores de secretaria desse Tribunal de
Justiça.

Atenciosamente,

Desembargador LECIFUVÍANOEL DA LUZ
Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

•:

•-••

ÇJ

r.-i
•--

OO



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria de Apoio

Expediente n° : 4872762/2014 - Distrito Federal

Nome : Corregedoria-Geral da Justiça do Distrito Federal

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° H3.3 /2014

Atendendo a solicitação do Corregedor-Geral da Justiça do

Distrito federal e Territórios, Desembargador Lecir Manoel da Luz, e, evidenciada a

relevância do Ofício Circular n° 58/2014 - GC, o qual informa o procedimento de

solicitação de certidões, via e-mail, ao cartório de Distribuição Rui Barbosa, na Capital

Federal, determino a expedição de ofício circular a todos os Diretores de Foro do

Estado de Goiás para ciência própria e transmissão aos demais magistrados, bem

como para as Câmaras Cíveis e Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referida

comunicação deverá se fazer acompanhar de cópia integral do expediente.

Cientifique-se o eminente Corregedor-Geral da Justiça do

Distrito Federal e Territórios, Desembargador Lecir Manoel da Luz, inteirando-o das

providências assumidas por esta Corregedoria-Geral em atenção à matéria

apresentada, com o envio de reprodução deste despacho.

À Secretaria Executiva.

Após, encaminhe-se o feito-àJnclita Presidência.

Goiânia, 3 o de março de 2014.

Desembargadora NELMABK^NCO FERREIRA PERILO
Corregedorà4Geral da Justiça
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Ofício Circular n° 0&t /2014-SEC

Goiânia, 0°/ de c\i^) de 2014.

Expediente n° 4872762/2014

Aos Diretores de Foro e Câmaras Cíveis e Criminais do Estado de Goiás

Assunto: Comunica o teor do Oficio Circular n° 58/2014-GC, o qual informa o procedimento

de solicitação de certidões, via e-mail. ao Cartório de Distribuição Rui Barbosa, na Capital

Federal

Senhor(a) Juiz(a) e Secretário (a) de Câmara,

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 1123/2014 e f.02 do

expediente supramencionado, para conhecimento próprio e de seus pares.

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

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

ofcif054/Tel

Atenciosamente,

Desembargadora NELMABj^AN€í>FERRí !!< \ PKRII.O
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GO-Fax (62) 3216-2711 -Teleiudidário (62)3213-1581
correqsec(5)tiqo.ius.br
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Expediente n° 4872762/2014

PODERJUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Goiânia, #9 de (OOT £

A Sua Excelência o Senhor

Desembargador Lecir Manoel da Luz

Corregedor-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios

Brasília - DF

Assunto: Encaminhamento de peçaspara cientiftcação

Senhor Desembargador,

de 2014.

Corregedoria-Geral ria .Xistiça

Em resposta ao oficio circular n° 058/2014-GC, encaminho a Vossa Excelência

cópia do Despacho n° 1123/2014, extraída do expediente em epígrafe, para conhecimento da
manifestação desta Corregedoria-Geral.

ofcor027/Tel

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral\daJustiça

Rua 10, n°150, 11° andar. SetorOeste- CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax(62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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