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Ofício Circular n° 2fc/ ."í(H 3-SI-C'
Goiânia. 0% de o^^^o de 2013.

Expediente n° 4641931/2013

Aos Desembargadores Corregedores-Geraisda Justiça

Assunto: Comunica o teor do Aviso n° 079/2013-SEC da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás referente a inutilização dos selos do Cartório de Registro de Imóveis e

Tabelionalo Iode Notas da Comarca de Quirinópolis/GO

Scnhor(a) Corregedor(a),

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

titulares/respondentes dos serviços judiciais e extrajudiciais submetidos a sua disciplina,

cópia do Despacho n° 3847/2013 e do Aviso n° 079/2013-SEC da Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás, extraídas do expediente supramencionado.

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

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

Atenciosamente,

A
DESa. NELMA BRANCOi PvÇKRklRA PERILO

Corregedora-G^ral da Justiça
ofcir923/RC

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

Expediente n° : 4641931/2013- Quirinópolis

Nome : Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Quirinópolis

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° if/VV /2013

Nos termos da Informação n° 126/2013 (f. 5), da lavra do

Serviço de Controle de Selos desta Corregedoria, determino a publicação de Aviso no

Diário de Justiça Eletrônico e no sítio eletrônico deste Tribunal, como de estilo,

comunicando a inutilização dos selos do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato

1o de Notas da Comarca de Quirinópolis, listados à f. 4.

Ato contínuo, expeçam-se ofícios circulares aos Corregedores-

Gerais da Justiça de todos os Estados da Federação e do Distrito Federal, bem como

aos Diretores de Foro do Estado de Goiás para ciência própria, de seus pares e dos

titulares/respondentes dos serviços judiciais e extrajudiciais, acompanhados de cópias

das peças de f. 4 e deste despacho.

Ultimadas as diligências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva, com urgência.

Goiânia, ^%de setembro de ^013.

Desembargadora NELMA BRAN/^OFERREIRA PERILO
Corregedora\G^r§|̂ aijustiça

LMP
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PUBLICAÇÃO: segunda-feira, 30/09/2013

AVISO50n°€H I/20I3-SESEC

Expedienten° 4641931/20I3

A Descmbargadora Nelma Branco Ferreira

Perilo. Corrcgedora-Geral da Justiça do Estado

de Goiás, no usode suasatribuições legais.

AVISA aos Senhores Juizes de Direito do Estado de Goiás, a todas as

Corrcgedorias-Gerais da Justiça da Federação edo Distrito Federal, aos notáríos. rcgistradorcs
e ao público em geral, a inutilizaçAo dos selos do Cartório de Registro de Imóveis c

Tabelionato Io de Notas da Comarca de Quirinópolis/GO. relacionados à I*. 04. conforme

cópia anexa.

jnnoCm RC

Registre-sec publique-se.

iânia,^ de PVt^^àtijm-h.Goiânia

Descmbargadora NELMA BRANCARgRREIRA PERILO
Corregedora-Geraj da Justiça

Rua10.n°150.11° andar. Setor Oeste • CEP 74120-020 Gclârtfa-GO - Fax(82) 3216-2711 - Tetejudldárto (82) 3213-1581
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