
ii! corregedoría poder judk iàmo
geral da justiça Corregedoria-Geralda Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° Q%% /2013-SEC
Goiânia, 0*> de ^^<^o de 2013.

Expediente n° 4410823/201

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Solicitação de informações acerca de eventual registro de óbito em nome de João

Bento de Oliveira

Senhor(a) Juiz(a)

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 1616/2013 e da peça de

fs. 2/3, extraídas do expediente supramencionado, para conhecimento próprio, de seus pares e

dos titulares/respondentes dos Registros Civis das Pessoas Naturais sob sua disciplina.

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

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

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA BRANCO/FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral qa Justiça

ofcir064/RC

Rua 10, n°150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ-Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62)3213-1581
correqsec@tiqo.ius.br



a corregedoría poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Assessoria Técnica

Expediente n° : 4410823/2013 - Itapuranga

Nome : Juiz de Direito da Comarca de Itapuranga

Assunto : Solicitação

DESPACHO N° J-Gi-G /2013.
O expediente veicula solicitação do ilustre Juiz de Direito da

Comarca de Itapuranga, Dr. Thiago Cruvinel Santos, pugnando providências desta

Corregedoría no sentido de perquirir neste Estado, eventual lançamento do óbito de

João Bento de Oliveira.

Nos termos da Informação n° 204/2013, expeça-se ofício

circular aos Diretores de Foro do Estado de Goiás, no desiderato de providenciarem

junto aos registros civis de pessoas naturais sob suas disciplinas a solicitação alinhada

na inicial, acostando-se à comunicação cópia da peça de fs. 2, 3 e deste ato.

A bem da melhor condução prática dos trabalhos, ressalto que

as respostas das serventias extrajudiciais ou dos corregedores naturais deverão ser

encaminhadas diretamente ao juízo interessado, Juiz de Direito da Comarca de

Itapuranga/GO.

Ato seguinte, cientifique-se o Dr. Thiago Cruvinel Santos, ou

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

encaminhando-lhe cópia desta decisão e assinalando, à título de colaboração, que os

dados dos óbitos registrados em Goiás são repassados mensalmente ao INSS, ao

IBGE, à Justiça Eleitoral e à Secretaria da Saúde do Estado.

Ultimadas as medidas delineadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, c^-ol- de abri! de 201 p.

Desembargadora NELIÔIA BRA^O^ER —
lmp 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
de justiça
do estado de goiás

Protocolo n° 200604258547

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Itapuranga
Sala de Audiências

2° Cível e Fazendas

DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que a citação editalícia do Sr.

oão Bento de Oliveira, ora requerido, fora determinada sem que

tenham sido esgotados os meios possíveis para a eventual localização de

seu endereço. Portanto, com o fim de se evitar eventual nulidade do

presente feito, CHAMO OFEITO À ORDEM, para determinar:

I) Expeçam-se ofícios às concessionárias públicas do Estado de

Goiás, CELG e SANEAGO, bem como às Operadoras de Telefonia

Móvel, para que informem, no prazo de 30 (trinta dias), o endereço do

requerido, caso constante em seus cadastros de informações;

II) Oficie-se, ainda, à Corregedoría Geral da Justiça do Estado

de Goiás, solicitando que aquele Colendo Órgão requisite, junto aos

Cartórios de Registro Civil do Estado de Goiás, informações acerca de

eventual registro de óbito em nome do requerido JOÃO BENTO DE

OLIVEIRA, bem como cópia da certidão, em caso positivo;

III) Respondidos os ofícios, dê-se vista dos autos à procuradora

judicial do requerente para conhecimento e manifestação, no prazo de 5

(cinco) dias e, posteriormente, façam-me conclusos.

1/1

Intimem-se. Cumpram-se.

Itapuranga, 24 de janeiro de 2013.

Certificoedou leque, nesteeis ..••-.;
presentes auíos nesta EsonVaiWa.

itapuranga, ^[j_0(f \ 3l_

THIAGO CRUVINEL SANTOS

Juiz de Direito

Servidor

n, Vila Barrinha, Itapuranga-GO, CEP: 76.680-000, Fone/Fax: (62) 3312-2274 Gab 4Rua 45, s/



República Federativa do Brasil 1
Estado de Goiás - Poder Judiciário - Comarca de Itapuranga

Registro de Imóveis, Titulos, Documentos, Protestos,
Pessoas Juridicas e,Tabejionato - Fone (62)3312-2242
Avenida Anhanguera, n° 295, Galeria Conde dos Arcos,
Io Andar, Sala 01 - CEP: 76.680-000

Arthur Vidal Rabelo Costa

Tabelião e Oficial ^sa^i^y^CoelSit!fr
iai

Ermelinda Rodrigues Coelto

Escrevente e Suboficial

Jaime Gonzaga Coelho

Escrevente e Suboficial

CERTIDÃO

Ronita Ferreira da Costa

Escrevente e Suboficial

CERTIFICA, a requerimento verbal de parte interessada, e para os
ficou no Livro 03, de Registro Geral, na transcrição número
e ônus de quaisquer natureza, inclusive de ações reais ou

, com relação ao imóvel constituído de: Transcrição: 416,
09 de novembro de 1.955. Anteriores: Transcrição 17.404 de

230 e 282 deste Cartório. Circunscrição: Itapuranga.

(Lote n° 556). Característicos e Confrontações: Um (01) lote
, sob o n° 556, sito nesta cidade, á Rua 22, quadra 36, com
) metros quadrados, sendo: pela frente mede quinze (15)
Rua 22; pelo lado direito numa extensão de quarenta metros

dividindo com o lote n° 554; pelo lado esquerdo numa
tros virgula vinte e oito (40,28), divide-se com os lotes
inalmente pelo fundo, divide-se com o lote n° 557, numa
5) metros. Proprietários: Prelazia de Santana da Ilha do
os sócios da sociedade de fato Sociedade Imobiliária Angélia

e de Goiás. Titulo Aquisitivo: Transcrição 416, fls. 96,
eriores: Transcrição 17.404 de Goiás e Transcrições 230 e

referido é verdade e dou fé. Itapuranga, 09 de novembro de

Rabelo Costa. Oficial.

devidos fins, que vera

416, a inexistência d

Pessoais Reipersecu

fls. 96, livro 03. Data

Goiás e Transcrições

Denominação: "Rua 22

para construção urbana)

iscentos e dois (

metros, pelo referida!
virgula vinte (40,20)
extensão de quarenta

560, 561 e 562; e,

extensão de quinze (1

Bananal e outros, úniq

Ltda, com sede na ei

livro 03. Registros

282 deste Cartório. 0;

1.955. (as) Maria José

ítórias

602

nei

cad*

Ant

Adquirente: JOÃO BENTO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, lavrador, residente
domiciliado neste munij
outros, únicos sócios
sede na cidade de Goiá^. Titulo: Compra e Venda. Forma do Titulo: Escritura Pública
lavrada neste Cartório

31/10/1.955, livro 02]

mil, seiscentos e doz

ipio. Transmitente: Prelazia de Santana da Ilha do Bananal e
da sociedade de fato Sociedade Imobiliária Angélia Ltda, com

õijmnno/TRftsi
0414B01214Ü.

, pela Tabeliã Substituta Maria José Rabelo Costa, em data de
ás fls. 189/190ev°. Valor do Contrato: CR$3.612,00 (três

e cruzeiros). Condições do Contrato: Não há. 0 referido é
:rdade e dou fé. Itapuranga, 09 de novembro de 1.955. (as) Maria José Rabelo

Costa. Oficial. Nada mais consta e não há ônus.

O referido é verdade e dou fé.

Itapuranga-Go., 11 de fevereiro de

Valor da Certidão R$21,10

Valor da Taxa Judiciária R$ 8,90

TOTAL R$30,00

Jaíme Gonzaga Codfw
Escrevente e Suboficial
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RECEBIMENTO
Ao* ^\ dias do mês ae__Q.A__de 1?
'•c«Dl esi^s autos e lavro o presaitft termo.

. . •


