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CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO CEARÁ
Processo n.º 85000360-88.2015.806.0026
Assunto: Providência
Interessada: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

DESPACHO/OFÍCIO Nº

892/2015/CGJ-CE

Cuida-se de procedimento formulado pelo ofício nº 15965/15 da lavra da nobre
Defensora Pública do Estado de São Paulo, Dra. Andreia Castilho Nami Haddad
Barreto, mediante o qual solicita a esta Corregedoria-Geral da Justiça providências
a respeito da pesquisa junto aos Cartórios a fim de que seja viabilizada a 2ª via do
registro de casamento de Margarete Fernandes da Silva (filha de Marinez
Fernandes Braga) e José Pedro da Silva. Ressalta que não possui informações
sobre o local e o ano em que foi celebrado o casamento.
Verifica-se que para o atendimento do pleito, necessária se faz a presença de
informações como local e data da celebração do casamento.
Diante do exposto, expeça-se, por meio eletrônico, ofício circular aos registradores
delegatários do registro civil solicitando o fornecimento do respectivo registro,
caso disponham em suas anotações.
À Diretoria-Geral desta Corregedoria para as providências.
Cópia do presente servirá como ofício.
Fortaleza, 04 de março de 2015.
Desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva
Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado do Ceara e FRANCISCO LINCOLN ARAUJO E SILVA. Data da última assinatura: 04/03/2015 às 15:22:11.
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