
  

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Comissão Especial pelo Mutirão do Registro Civil

Rua 10, Nº150, 11º Andar - Setor Oeste - CEP 74120-020 - Goiânia-GO
corregsec@tjgo.jus.br

Ofício-Circular  nº 059/2008 - SEC                Goiânia, 05/11/2008.

Senhor (a) Juiz (a),

Ao  cumprimentar  V.  Exa.,  conforme  deliberação  da 

Comissão Especial pelo Mutirão do Registro Civil, autos nº 2635500/2008,   em 

atendimento  à  recomendação  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  encaminho  a 

Vossa Excelência cópia da notícia extraída da Agência CNJ de Notícias (sítio 

eletrônico www.cnj.jus.br), em que ampliou para um mês a Campanha Nacional 

pelo Registro Civil, começando no dia 17 de novembro e encerrando no dia 17 

de dezembro.

Desta  forma,  a  SEMANA  NACIONAL  PELO 

REGISTRO  CIVIL,  que  aconteceria  de  17  a  23  de  novembro  de  2008,  foi 

transformada  em MÊS  PELO  REGISTRO  CIVIL,  com início  no  dia  17  de 

novembro de 2008 e término em 17 de dezembro de 2008.

Conforme veiculado, a campanha contará com o apoio 

do Banco do Brasil,  podendo Vossa Excelência  contactar   com o  gerente  do 

estabelecimento  bancário  de  sua  comarca,  se  houver,  sem prejuízo  de  outras 

parcerias.

Oportunamente, em data breve, será enviado o material 

http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/
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que o auxiliará na divulgação da campanha. 

Solicito  a  Vossa  Excelência  que  envide  esforços  no 

sentido de que a campanha MÊS PELO REGISTRO CIVIL tenha pleno êxito em 

sua comarca e faça encaminhar, até o último dia útil do mês de dezembro de 

2008,  a  relação  dos  registros   de   nascimento   realizados  nos  municípios  e 

distritos que compõem a  comarca, durante o período da campanha.

Ratifica-se,  quanto  ao  mais,  o  Ofício-circular  n. 

057/2008 – SEC, desta Corregedoria-Geral.

Eventuais dúvidas, ou sugestões, poderão ser dirimidas 

ou  apresentadas  para   a  servidora  LUCIANA PINHO CHAVES,  Diretora  da 

Divisão  Normativa  da  Corregedoria-Geral,  telefone  062  32162654,  e-mail 

luachp@yahoo.com.br

À  oportunidade,  renovo-lhe  protesto  de  estima  e 

consideração.

Desembargador FLORIANO GOMES
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
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