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Ofício Circular n° /2012-SEC

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoría-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Goiânia, de de 2012.

Expediente n° 4251075/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Solicita providências com o fito de instruir o Processo Criminal n'

358.01.2012.001242-7/000000-000 em trâmite na Comarca de Mirassol/SP

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência, cópias do Despacho n° 4020//2012 e das peças

de fs. 2, 4/5, extraídas do expediente em epígrafe, para que diligencie junto aos Cartórios de

Registro Civil sob sua disciplina a prestarem informação sobre eventual registro da certidão

de nascimento vindicada, com urgência.

Ressalto que as informações deverão ser encaminhadas diretamente ao Juiz de

Direito Flávio Artacho. da 2a Vara Judicial da Comarca de Mirassol/SP, Rua Floriano Peixoto.

1750, Centro, Mirassol/SP, CEP 15.130-000.

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

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

Atenciosamente,

of'cirl04/RC

i )iSa."BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

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

Expediente n° : 4251075/2012 - Goiânia

Nome : Juiz de Direito Titular da Segunda Vara Judicial de Mirassol/SP

Assunto : Solicitação

DESPACHO N° /2012

O expediente veicula solicitação do Juiz de Direito titular da 2a

Vara Judicial de Mirassol/SP, Dr. Flávio Artacho, pugnando providências desta

corregedoria no sentido de perquirir neste Estado pelo registro de nascimento de Ademir

Vieira, filho de Alice Maria Vieira, para encaminhar-lhe cópia da certidão respectiva.

Nos termos da Informação n° 371/2012, expeça-se ofício circular

aos diretores de foro do Estado de Goiás, exceto ao desta capital, onde já diligenciado

pela assessoria correicional, no desiderato de providenciarem junto aos registros civis de

pessoas naturais sob suas disciplinas a solicitação alinhada na inicial, acostando-se à

comunicação cópias das peças de fs. 2, 4/5 e deste ato.

A bem da melhor condução prática dos trabalhos, ressalto que

eventuais respostas das serventias extrajudiciais ou dos corregedores naturais

deverão ser encaminhadas diretamente ao juízo interessado, 2a Vara Judicial de

Mirassol/SP.

Cientifique-se o magistrado solicitante, Dr. Flávio Artacho, ou

quem o substitua, inteirando-o das providências efetuadas por este órgão censor com

relação ao ofício extraído dos autos n° 358.01.2012.001242-7/000000-000, controle n°

70/2012.

Após, arquive-se.

ÀSecretaria Executiva para providenciar, com urgência.

Goiânia, (7 de outubro de 2012.

despi 063CVM/EMFT

DES"." BEAJRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150, 11"andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Tribunal deJustiça do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da 2a.Vara Judicial - Fórum de Mirassol

Rua Floriano Peixoto, 1750 - Centro
Mirassol/SP - CEP: 15130-000-Fone: (017)3242-3001 Ramal: 213

mirassol2@tjsp.jus.br
Horário de atendimento ao público: das 12h30min às 19h00min

Processo n° 358.01.2012.001242-7/000000-000

Controle n° 70/2012

URGETE-REU PRESO

Mirassol, 5 de setembro óe2012.

Exceletíssimo(a) Senhor(a)

Pelo presente ofício, expedido nos autos da ação penal proposta pela Justiça Pública Auto de

Prisão em Flagrante n°:12/2012 - Delegacia de Polícia de Bálsamo delito ocorrido em 26/02/2012 contra Réu

ADEMIR VIEIRA, alcunha: ESPADINHA, TE 037243381015, RGC 61941949, filho(a) de ALICE MARIA

VIEIRA, brasileiro(a), nascido(a) em 29/08/1978, União Estável, sexo Masculino, cor Parda, profissão:

Lavrador(a), com endereço(s) Residencial: SITIO SANTA ALICE - ZONA RURAL - Bálsamo - SP, CEP:

15140000, Preso(a) no(a) Penitenciária de Andradina - Andradina - SP, a fim de instruir o processo

supra mencionado, solicito de Vossa Excelência cópia da certidão de nascimento do réu Ademir Vieira,

supraqualificado. f

Apresento aVossa Excelência protestasse Consideração eapreço.

Ao(A)
Exmo(a). Sr(a).
Corregedor Geral de Justiça do Estado de Goiás
Goiânia-GO

(IO ARTACHO
JUiz flôxDireíto Titular

o

'•:'

5

9

:

-



RECEBIMENTO
*mCM dias do rr.ês at^Q de «^^U)^
'•cebl esta» auto» aVIavro o preaaat» termo



Bi corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria Geral da Justiça

Assessoria de Orientação e Correição

INFORMAÇÃO N° 371 / 2012

Expediente n°: 4251075/2012

Comarca: Mirassol - SP

Assunto: Solicitação

Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

Trata-se do Ofício n° 70/2012 - SP enviado à esta Corregedoria

pelo Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Mirassol, solicitando que seja

enviada cópia da certidão de nascimento do Réu Ademir Vieira que lá se encontra

preso, a fim de instruir o processo criminal que tramita em seu desfavor.

Ao entrar em contato com todos os Cartórios de Registro Civil da

Comarca de Goiânia, não constatou-se registro algum do Réu. Em seguida, entrando

em contato com a Comarca deprecante, me foi informado que não se tinha

conhecimento da localidade do nascimento Réu supra citado.^

Isto posto, sugiro que todos os Registros Civis do Estado de

Goiás sejam oficiados a fim de prestarem informação se possuem o registro da

certidão de nascimento do Réu Ademir Vieira, já qualificado no Ofício retro

mencionado, com o conseqüente envio da cópia.

Impreterível a urgência da célere prestação dessa informação

pelos Cartórios de Registro Civil do estado, visto que o Réu encontra-se preso.

Rua 10 n° 150, 11°andar. Sala 1120, St. Oeslc. Goiânia/ (Jü CliP 74120-020 - lei (62)3216-2648 - www.tigo.ius.br 1
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria Geral da Justiça

Assessoria de Orientação e Correição

Em face de todo o exposto, encaminhamos a Vossa Excelência as

presentes considerações, salvo melhor juízo.

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO DA

CORRLGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA em Goiânia/ GO, aos 16 (vinte) dias do mês

de outubro de 2012.

Danilo Maiorfe Brombatti

25° Assessor Correicional
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