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Ofício Circular n° ^5^/2013_SEC
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Expediente n° 4622669/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Solicitação de cópia da certidão de óbito do denunciado Ronivon Santos Guimarães

Senhor(a) Juiz(a),

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

titulares/respondentes dos cartórios de registros civis de pessoas naturais submetidos a sua

disciplina, cópia do Despacho n° 3682/2013 e da peça de f. 3, extraídas do expediente

supramencionado.

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

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

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA B^MCÔTERREIRA PERILO
Corregedora-G<íral\da Justiça
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corregedoria poder judiciário
qeral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Assessoria Técnica

Expediente n° : 4622669/2013 - Mozarlândia

Nome : Juiz de Direito da Comarca de Mozarlândia

Assunto : Solicitação

DESPACHO N° s3G^«L /2013

O expediente veicula solicitação do Juiz de Direito da Comarca de

Mozarlândia, Dr. Péricles Di Montezuma, pugnando providências desta Corregedoria no

sentido de perquirir neste Estado, eventual lançamento do óbito de Ronivon Santos

Guimarães.

Atenta ao teor da Informação n° 498/2013, da Assessoria

Correcionai, 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

f. 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 magistrado solicitante, Juiz de Direito da Comarca de

Mozarlândia, Dr. Péricles Di Montezuma.

Ato seguinte, cientifique-se o magistrado solicitante, 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, Qg de setembro de 2013.
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Desembargadora NELMABRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça
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PoderJudiciário do Estado deGoiás
tribunal Comarca de MOZARLÂNDIA
de justiça Rsr^VA^lAÇF*MrNAi f,das FAZENDAS PUBUQAS
aonvlaaoOQçii**,*

Ofício n°915/ECFR Mozarlândia, 15 de agosto de 2013

Autos : 201302642639
Acusado : VAGNO REIS CARDOSO t OUTROS

RÉU PRESO

Senhora Corregedora,

Solicito a Vossa Excelência copia da certidão de óbito
do denunciado RONIVON SANTOS GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, nascido aos
20/06/1979, natural de Minaçu-Go, filho de Antônio Santos Guimarães e de Maria Irene
Guimarães.
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Respeitosamente/ /
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A Excelentíssima Senhora

Desembargador* NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA
Corregedoria Geral da Justiça
COIÀNIA-CQ
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