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Goiânia, Dl de (^^aís de 2012.

Expediente n° 4059999/2012

Aos Desembargadores Corregedores-Gerais da Justiça

Assunto: Comunica o extravio de selos do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e

de Interdições e Tutelas da cidade de Posse-GO.

Senhor(a) Corregedor (a) :

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

titulares/respondentes dos serviços extrajudiciais, cópias do Despacho n° 1916/2012 e dos

documentos de fs. 3 e 5.

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

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

Atenciosamente,

ofcir48/RGG

OKS BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150. 11° andar. Setor Oeste- CEP 74120-020 Goiània-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correasec(5)tioo.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4059999/2012 - Posse

Nome : Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Posse

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° /2012

Atenta à Informação n° 007/2012, (f. 5), da lavra do Serviço de

Controle de Selos desta corregedoría, determino a publicação do Ofício n° 67/2012 -

SDF (f. 3) no Diário da Justiça Eletrônico e no sítio eletrônico deste tribunal, como de

estilo.

Ato contínuo, expeça-se ofício circular aos Corregedores-

Gerais da Justiça de todos os Estados da Federação e aos diretores de foro do Estado

de Goiás para ciência própria, de seus pares e dos titulares/respondentes dos serviços

extrajudiciais, encaminhando-lhes cópias dos documentos de fs. 3 e 5, bem como

deste despacho.

Ultimadas as diligências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva para providenciar.

Goiânia, câ3 de maio de 2012.

DESa BEATRIZ^Í®UEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

desp578CVM/EMFT
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COMARCA DE POSSE

GABINETE DO JUIZ

Ofício n°. 67/2012-SDF Posse, 27 de abril de 2012.

A Excelentíssima

DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral
GOIÂNIA - GO

Referência: Selos Extraviados - Cartório extrajudicial

A par de cumprimentar-lhe, em atenção à Correição
extraordinária realizada na data de hoje junto ao Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da cidade de
Posse-GO, verifiquei o extravio dos seguintes selos: dos selos de
autenticação de numeração 0667B019951 ao 0667b020000 e selos
de certidão de translado de números 0667B005951 a 0667B006000.

Limitado ao exposto, fique com meus votos de estima e
consideração.

Respeitosamente,

V-IANO CAI

de Direito fé Diretor ilo Foro
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EXPEDIENTE N°: 4059999/2012

INTERESSADO : CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA COMARCA DE POSSE - GO.

ASSUNTO : FAZ COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÃO N° 007/2012 - Trata-se de expediente formulado pelo Juiz

de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Posse, Doutor Joviano Carneiro Neto, comunicando à

este Órgão Correcional o extravio ocorrido no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de

Interdições e Tutelas daquela comarca de 50 (cinqüenta) selos do tipo ''Autenticação", série

0667B019951 a 0667B020000, e 50 (cinqüenta) selos do tipo "Certidão Translado", série

0667B005951 a 0667B006000, fato que deve ser levado ao conhecimento geral, com suporte no art.

895, §§2°e3°daCAN.

A serventia não encaminhou o registro da ocorrência junto a esta

comunicação, não cumprindo com o art. 895, § 2o da Consolidação dos Atos.

Dessa forma, manifesto pela publicação do aviso de extravio dos mesmos no

Diário da Justiça, assim como pela expedição de Ofício-Circular a todos os Diretores de Foro das

Comarcas do Estado de Goiás e a todas as Corregedorias Gerais da Justiça da Federação, para que

transmitam ciênciadesse fato aos respectivos Oficiais das serventias extrajudiciais.

Por fim, informo que foi registrado no sistema de gerenciamento de pedidos a

ocorrência do extravio (cópia anexa)

É a informação, smj..

Goiânia,JjLaVmakrde 20T2.

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEMOS JÚNIOR
Diretorda Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJ

JURkC/AZVES DOS SANTO
Diretor iço de Controle de Selos
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