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Ofício Circular n° J^O^J /2013-SF.C
Goiânia, J 6 de ^JCLlQ de 20,

Expediente n° 4445571/2013

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

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

Sebastião de Castro, com cópia da certidão, em caso positivo

Scnhor(a) Juiz(a)

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 1896/2013 e da peça de

f. 2, para conhecimento próprio e dos litulares/respondentes dos cartórios de registro civil de

pessoas naturais, sob sua disciplina.

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

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

Atenciosamente.

Desembargadora NELM FERREIRA PERILO
Corregedore-Geral da Justiça

ofcir079/RC
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Assessoria Técnica

Expediente n° : 4445571/2013 - Itapuranga

Nome : Juiz de Direito da Comarca de Itapuranga

Assunto : Solicitação

DESPACHO N° jôMv /2013.
O expediente veicula solicitação do ilustre Juiz de Direito da

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

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

Sebastião de Castro.

Nos termos da Informação n° 282/2013, 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 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.

Ato seguinte, cientifique-se o Dr. 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, 03 de maio de 2043.

Cl.Desembargadora NELMA BRANCCyFERREIRA PERILO

lmp Corregedora-Gei\al da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ITAPURANGA

ESCRIVANIA DE FAMÍLIA E ANEXOS

Protocolo n° : 201104047017

Natureza : USUCAPIÃO
Requerente : JOÃO JOSÉ DE MORAIS
Requerido : SEBASTIÃO DE CASTRO
Juiz de Direito: Thiago Cruvinel Santos

Of.n° 119/2013, Itapuranga-GO., 13 de março de 2013.

Para: Corregedoria Geral do Estado

Assunto: Registro de Óbito

Ilustríssimo Senhor,

Apar de cumprimentá-lo(a), venho por meio deste, solicitar que este Coiendo

Órgão requisite, junto aos Cartórios de Registro Civil do Estado de Goiás, informações
acerca de eventual registro de óbito em nome do requerido SEBASTIÃO DE CASTRO, com

cópia da certidão, em caso positivo.

Na oportunidade apresento os meus protestos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamente.

Corregedor Geral do Estado.

"hiago Cruvinel Santos
Juiz de Direito
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