
 
 ESTADO DE SERGIPE 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
 
 

PROVIMENTO Nº 14/99 
 
 

Dispõe sobre a listagem mensal dos óbitos 
registrados em cada cartório, enviados à 
Secretaria de Estado da Administração. 

 
 

O Desembargador MANUEL PASCOAL NABUCO 
DÁVILA, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 

Considerando a necessidade da Secretaria de Estado da 
Administração de manter em seus registros a situação atualizada do pessoal ativo e 
inativo da esfera estadual, para que possa melhor organizar as suas ações na 
questão do orçamento envolvendo os pagamentos dos seus servidores, visando 
ainda, impedir situações de fraudes com utilização de procuração de servidores 
falecidos tidos como vivos; 

 
Considerando que a legislação é omissa, e que não existe um 

controle na comunicação de óbitos efetivamente ocorridos na esfera estadual; 
 
Considerando a necessidade premente de se disciplinar, de 

maneira uniforme, a matéria em todo o estado,  
 
 
R E S O L V E 
 
 
Art. 1º - Determinar aos Serventuários de Justiça responsáveis 

pelos cartórios de todas as Comarcas do Estado de Sergipe, que detenham a 
atribuição de Registro Civil das Pessoas Naturais, a elaboração de uma listagem 



mensal dos óbitos registrados em cada cartório, que deverá conter os seguintes 
dados, em relação a todos os falecidos declinados na listagem: 

 
a) Número da Certidão de Óbito; 
 
b) Nome do falecido; 
 
c) Data do falecimento; 
 
d) Nome do pai e da mãe do falecido. 
 
Art. 2º - As listas deverão ser enviadas diretamente à 

Secretaria de Estado da Administração, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 
346, CEP 49015-320, Aracaju/SE, todo quinto dia útil subsequente ao mês listado. 

 
Art. 3º - Este Provimento entrará em vigor a partir da data da 

sua publicação. 
 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Cumpra-se. Publique-se. 
 
Aracaju, 29 de dezembro de 1999. 
 
 
 

Des. MANUEL PASCOAL NABUCO D’ÁVILA 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 

 
 


