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Goiânia. ^4 de Ü£jc©M> de 2013.
Expediente n° 4584465/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Solicitação de busca de eventual registro de óbito de Zulcerio Umbelino Lessa.

junto aos registros civis de pessoas naturais

Senhor(a) Juiz(a),

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

titulares/respondentes dos Cartórios de Registros Civil de Pessoas Naturais submetidos a sua

disciplina, cópias do Despacho n° 2994/2013 e das peças de fs. 2/3, extraídas do expediente

supramencionado.

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

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

ofcir229/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCOTERREIRA PERILO
CorregedoraJ-Geral da Justiça

\

Rua 10. n° 150. 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente n° : 4584465/2013 - Florianópolis

Nome : Juiz Corregedor do Estado de Santa Catarina

Assunto : Solicitação

DESPACHO N° /2013.

O expediente veicula solicitação do ilustre Juiz Corregedor do
Estado de Santa Catarina, Dr. Davidson Jahn Mello, pugnando providências desta
Corregedoria no sentido de perquirir neste Estado, eventual lançamento do óbito de
Zulcerio Umbelino Lessa.

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
cópias das peças 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 Segunda Vara da
Comarca de Balneário Piçarras/SC, Dr. Alexandre Murilo Schramm.

Ato seguinte, cientifique-se o ilustre Juiz Corregedor do Estado
de Santa Catarina, Dr. Davidson Jahn Mello, 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, jc^ de julho de 2013.

Desembargadora NELMA FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da Justiça

LMP

Rua 10. nn150. 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677



ESTADO DE SANTA CATARINA fls.96

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça

Oíício-Circular m 201/2013
001,1691 -94.2012.8.24.0600

Florianópolis, 28 de junho de 2013.

Assunto: Solicitação de busca de certidão de óbito -. autos n.
0011691-94.2012.8.24.0600

r Senhor Corregedor-Geral da Justiça: , . 1

Encaminho a Vossa Excelência fotocópia digitalizada,do Ofício n. §
048010003654-000-004 (fl. 94), subscrito pelo Bçcelentíssimo Senhor Alexandre Murilo ; ' f.
Schramm; Juiz de Direito da 2la Vara da comarca de Balneário Piçarras - SC, bem como I
da decisão (fl. 95) exarada nos autos acima referidos, para solicitar-lhe que determine às f
serventias extrajudiciais desse Estado que procedam à busca de eventual registro de y4
óbito da pessoa ali mencionada. - -"' §1

<*>

Eventuais respostas positivas deverão ser .encaminhadas gf
diretamente ao subscritor do referido ofício, no seguinte endereço: Rua Eulálio da :dl
"Trindade, n. 26, Centro, Balneário Piçarras - SC, CEP 88.380-000, e-mail: $ $
balpicarras.vara2@tjsc.jus.br. , ^ p§

Atenciosamente,

Davidson Jahn Mello

Juiz-Corregedor,

Endereço: Rua Álvaro Multendá Silveira.208.10* Andar• TorreI• Tribunal de Justiça,Centro- CEP 88020-901. Fone:(48) 3287-2762. Florianopofis-SC - E-mail:
cg|6tísc.jus.t>r ' ' '• . ,
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ESTADO DESANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Balneário Piçarras
2a Vara

Ofício ^ 048Oi()u03654^00-004 Balneário Piçanas, 25 de março de^OlS,
Autos n° 048.01.000365-4

Ação: Àçâo Penal -Delitos de Trânsito/Especial
Autor: Justiça Pública • . s
Acusado: Zulcerio Umbelino Lessa

Senhor Corregedor-Geral:

««.« « it u ,.. Tenho a honra de comparecer perante Vossa Excelência
para solicnar o auxíhd na localização da tíerfidãq de óbito do acusado Zulcerio
umbelino .Lessa, brasileiro, nascido em 21/04/1937, natural de llhota/SCf filho de
Umbelino poderio tessa ede Maria da Silva Lessa, junto às demaisA>rregedoriasr
Gerais de Justiça da Federação. v >

Valho-me do ensejo para reiterar os mais, elevados
protestos de consideração.

Alexands^Murilo
Juiz de Di

Excelentíssimo Senhor Corcegedor-Geral da Justiçado Estado de Santa Catarina
Rua Álvaro Millen daSilveira,.208,8° andar, Centro l
Flòrianópolis-SC , *
CEP 88.020-901.

Endereço: RuaEuiálio daTrindade, ri°26, Ceniro - CEP 88.380-000, Fone: (47)3347-4016. Balneário Picarras-SC •• E-roail:
•balpicarras.vora2@tjsc.jus.br •.

fls. 94



ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça

Autos n. 0011691-94.2012.8.24.0600

Ação: Pedido de Providências
Requerente: Juízo de Direitoda 2a Vara da Comarca de Balneário Piçarras e outro
Requerido: Zulcerio Umbelino Lessa

DECISÃO

Trata-se de solicitação.feita pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Balneário
Piçarras; Dr: Alexandre MuriloSçhramm, afini de obter a informação acerca da eventual
existência de registro de óbito de ZULCERIO UMBELINO LESSA, filho de Umbelino
Roberto. Lessa e de Maria da Silva Lessa, nascido em 21/4/1937,-jüntó às demais
Corregedoriasida Federação (fl. 9^).

O pedido merece ser deferido.

Diante do exposto, expeça-se ofício circular às Corrégedorías-Gerais da Justiça
dos demais estados solicitando os bons^préstimos daqueles Órgãos rio sentido de promover
buscajuntoàs serventias extrajudiciais.daquelas Unidades da Federação paraa localização
de eventual registro de ótpito da pessoa supra.

Cientifique-se o requerente è aguarde-se a resposta^

„Deixo de remeter o presente processo ao crivo dá Excelentíssima,Vice-
Corregedora-Geral da Justiça, diante do contido na Portaria n. 3/2012. >

Florianópolis (SC), 7 de. junho de 2013. .

Davidson Jahn Mello
Juiz-Corregedor

Autos n. 0011691-84.2012.8.24.0600

fls. 95
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