
corregedoria poder judiciário
geral da jUStiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

n° Jv5Oficio Circular n° -N-' /2013-SEC

Expediente n° 4533569/2013

Goiânia, Ur\ de |M WaF' de 2013.

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Solicitação de informação quanto a existência de certidão de óbito em nome de

Rudnei de Souza em atenção ao Ofício Circular n° 174/2013 da Corregedoria-Geral de

Justiça do Estado de Santa Catarina

Senhor(a) Juiz(a),

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

dos titulares/respondentes do Cartórios de Registro Civil submetidos a sua disciplina, cópias

do Despacho n° 2483/2013 e da peça 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).

ofcirl09/RC

Atenciosamente,

DESa. NELMA B^NCOTÊRREIRA PERILO
Corregearçra-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjcio.ius.br ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
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ESTADO DE SANTA CATARINA
fÕDER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça

Qfício-CircMlarn. 174/2013 • ' • •_ ' '
00Í 1729-09.2012.8.24.0600

~ , Florianópolis, 28 de maio de 2013.

Assunto: Solicitação de busca de certidão de óbito - autos n.
0011729-09.2012.8.24.0600

fls.102

v ; AoÇorregedor-Geral da.Justiça: ':'•_ "\ y ; §
."' •*- ' '•.' '""*•• •'"•'••- "'.••"' : ' ''••.'•'.•'"'•..'''' •\: ' •.''. >' • *' "v'' •I

/ Encaminho a Vossa Excelência cópia digitalizada do Ofício n. §
048070020830-000-004 (fl. 100),. subscrito pelo "Exmo, Senhor Alexandre Murilo 1
Schramm, Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Balneário Piçarràs -SC, bem como j
da decisão (fl* 101) exarada nos aiitos acima referidos; para solicitar-lhe que determine às ||
serventias extrajudiciais desse Estado que procedam à f)usca de eventual registro de ' fl
óbito da pessoa ali mencionada. , Tf

>'•• .'.'•'.• v ;;-:- ..;•-.• ' ':';. \ > . ^ .!3|
? •Eventuais-, respostas positivas deverão . ser- encaminhadas v '§£.

diretèmente ao subscritor do referido ^ofício, rio seguinte endereço;. Rua' Èúlálió da ,—>Sj.
Trindade, n. 26, Òéntro, Balneário Piçarrâs -^SC/CÉFK8838#ÒÓ0, e-mail: ^i
balpicarras.varaè@tjsc.jús.br. ' . : ^1

v_.,

Respeitosamente,

—I

SOO

COQ.

Davidson Jahri Mello ' ^ *
Juiz-Corregedor te

•'., I
2

Endereço: RuaÁlvaro MuOen da Sflveira. 208,10»Andar- TonoI- .Tiawnal de Justiça. Centro - CEP8802ÍW01. Fona: (48)3287-2762, Ftortanôpoas-SC-E-maH:
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ESTADO BE SANTA CATARINA A . fls.100

Comarcade Balneário ÍPiçarras
2*Vara

Ofícfcui0 0480700208130-000-004 . Balneário Piçarras, 21 de março de 2013. I

Autos n° 048.07.002083-0 *
• .•• •• ..•'*•" • • '•••*" •• • • ^*
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.., '. ( . " ' . ' '.:'• . .'- •.'•.•''•••'..• • • '.- ••..';.. '«;

Ação: Ação Penai-Crimes Contra A Hortra/Especial r I
Indlciànte: Justiça Pública . I
Acusado: Rudnei dô Souza ^' £

'8 S

SenhorCorrègedor-Gerai; / v I

' ' :•'.• ' '•- • '-• •' ••.."• .-•• •: •• •* '/, ; •.-'•' • •,-•".• • • • '•• ' ¥
•.•*•., - • .' . .• n •• •" ;••/. •. •> • ••.'•:. : • • •,-;•••- §

Tenho á honra de comparec^rperante Vossa Excelência |
para solicitar o auxílio na localização da pertídão de óbito do acusado Rudinei de f
Souza, brasiléifOj.^ascídaem 03/01/1954; natural de Penria/SC, filhe de Rubens de : f
Souza é de Gbni Nascimento; Junto àstjemais^ |
•.••=' ' •'••' ' •; : •; •.•• *. '. v' . /• * •' . • • •••-' . '.••'• .\. . .,-. • ,|

^ . Valho-me do. ensejo para reiterar os mais elevados 2
prestosde consideração: v : ^

h

d. I

Sí o
--} CO

SExcelentíssimoSenhor ,' ^ |
Corregedor-Geral da Justiça do Estadode Santa Catarina g
Rua Álvaro Millen da Silveira, 208,8oandar, Centro |
Flòriariópdlis^SC ..-. ••'•'•••., .* v- |
0^88:020^01 ; ;••.> |

Eadereço^Rua EalâUo da Trindade,»026, Centro -CEP'M38Q-ÓXKMmt; <47)3347-4<M6, Balnetóo Plçanas-SC - E-maUí
balpicair^vará2(§?tj^ju5.br < :'
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is> corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente n° : 4533569/2013 - Santa Catarina

Nome : Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina

Assunto : Solicitação

DESPACHO n-^23 /2013

O expediente repercute o Ofício Circular n° 174/2013, por meio

do qual o Juiz Corregedor do Estado de Santa Catarina, Dr. Davidson Jahn Mello,

solicita providências desta Corregedoria-Geral no sentido de perquirir eventual registro

de óbito em nome de Rudnei de Souza.

Nos termos da informação n° 353/2013, determino a expedição

de ofício circular aos Diretores de Foro do Estado de Goiás para que diligenciem junto

aos registros civis respectivos a documentação perquirida na inicial. Deverá a

comunicação coletiva se fazer acompanhar de reprodução das peças de fs. 2/3 e deste

ato.

A bem da melhor condução prática dos trabalhos, ressalto que

eventuais respostas das serventias extrajudiciais ou dos corregedores naturais deverão

ser encaminhadas diretamente ao juízo interessado, 2a Vara da Comarca de Baleário

Piçarras/Santa Catarina.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

Goiânia, l # de junho de 2013.

Desembargadora N
Corre

CO FERREIRA PERILO

-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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