
    ESTADO DE GOIÁS
    PODER JUDICIÁRIO

      CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Ofício Circular  nº      0014 /2008  DIP                                                              Goiânia, 31 de março de 2008

Senhor(a) Juiz(a),

Em atendimento ao Ofício nº 028/2008, do Presidente deste Tribunal de Justiça, 

solicito que Vossa Excelência requisite de cada titular/respondente de cartório extrajudicial (serviços de 

registros e de notas), localizado na sede e nos Distritos Judiciários dessa Comarca, certidão informando:

I) se  o titular/respondente  do cartório  extrajudicial  (serviços de registros e de 

notas)  é cônjuge, companheiro(a) ou parente, natural, civil ou afim, na linha reta ou colateral até terceiro 

grau de magistrado de qualquer modo incumbido da atividade de corregedoria dos respectivos serviços de 

notas e de registros  ou, ainda, de qualquer   autoridade do Poder Judiciário ou do Ministério Público do   

Estado de Goiás. 

II) caso seja positiva a existência do parentesco referido na letra “a”, supra,  o 
titular/respondente deverá certificar: 

a) a data de admissão ou designação do titular/respondente;

b) o nome da autoridade (seja magistrado ou membro do Ministério Público) de 

quem o titular/respondente é cônjuge ou companheiro ou com quem tenha parentesco natural, civil ou por 

afinidade, na linha reta ou colateral até terceiro grau, bem como o grau desse parentesco.

Observo  que  essas  certidões,  a  serem  expedidas  pelos  próprios 

titulares/respondentes de cartório extrajudicial (serviços de registros e de notas) localizado na sede e nos 

Distritos Judiciários dessa Comarca, deverão permanecer arquivadas nessa Diretoria do Foro, sendo que 

Vossa Excelência enviará a este Corregedor apenas um ofício informando, de acordo com tais certidões, 

as respostas dos itens I e II, letras “a” e “b”, acima.

Considerando  a  urgência  solicitada  pelo  Presidente  deste  Tribunal  de  Justiça, 

assinalo o prazo de   05 dias   para que Vossa Excelência encaminhe,  exclusivamente pelos Fax´s nº (62) 

3216-2636;  3216-2677; ou 3216-2711, a resposta a esta Corregedoria.

Saliento  que  as  providências  ora  solicitadas,  embora  parecidas,  não  são  as 

mesmas contidas no Ofício Circular nº 001/2008 – DIP, de 2.1.2008.

À oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada consideração.

Desembargador Floriano Gomes
          Corregedor-Geral da Justiça

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

[...]

Juiz(a) de Direito e Diretor do Foro da Comarca de...


