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SEI 0092899-77.2019.8.16.6000
1) Trata-se de comunicação realizada por Félix Lucaski, Agente

Delegado responsável pelo 1º Tabelionato de Notas do Foro Regional de Campo
Largo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, quanto a possível prática de
falsificação de documento (ID 4395319), nos seguintes termos:

"Através do presente, venho informar a Vossa Excelência a falsificação
de uma certidão de nascimento, na qual fora utilizado o nome da
Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais de Terra Boa, com o
sendo a emitente da mesma. Ainda, levo ao conhecimento de Vossa
Excelência que já providenciamos o boletim de ocorrência junto ao
departamento de polícia local, o qual segue em anexo, juntamente com
cópia da falsificação" (sic, ID 4483998).
2) A Agente Interina procedeu a comunicação da Autoridade Policial,

que lavrou Boletim de Ocorrência 2019/1144724, noticiando  a suposta infração
penal de falsificação na forma a seguir reproduzida:

"O noticiante comparece a esta unidade policial para informar sobre
uma possível falsificação de documento público referente a uma
certidão de nascimento que teria sido emitida pelo Serviço de Registro
Civil das Pessoas Naturais onde ele trabalha; Que tal certidão se refere
ao assento de nascimento da pessoa de Alex Sato da Silva, o qual,
através do Cartório da Cidade de Tapejara, estaria solicitando uma
segunda via desse documento; ocorre que não há, nos arquivos do
serviço registral desta cidade, uma certidão emitida nos padrões
existentes na certidão que foi apresentada. Pede que se registre o
presente boletim para que a situação seja devidamente
esclarecida" (sic, ID 4395299).
3) Oficie-se aos Corregedores-Gerais da Justiça dos Estados e do

Distrito Federal, via malote digital, com cópia integral do expediente e do presente,
que servirá como ofício, comunicando a possível ocorrência de falsificação da
certidão de nascimento em nome de Alex Sato da Silva.

4) Oficie-se aos Notários e Registradores deste Estado, via
mensageiro, com cópia integral do expediente e do presente, que servirá como ofício,
comunicando a falsidade da certidão de nascimento em nome de Alex Sato da Silva. 
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5) Após, encerre-se o presente expediente nesta unidade
Curitiba 02 outubro 2019.

 
                                                                                      (assinado eletronicamente)

Des. Luiz Cezar Nicolau, Corregedor da Justiça

Documento assinado eletronicamente por Luiz Cezar Nicolau,
Corregedor, em 02/10/2019, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador 4488078 e o
código CRC AC91625C.

0092899-77.2019.8.16.6000 4488078v5

Despacho GC 4488078         SEI 0092899-77.2019.8.16.6000 / pg. 2



SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS - TERRA BOA

Dest inatário:

Data Env io:

Assunto:

Rem etente: Pedro Henrique Victor

01/10/2019 16:20

Com unicado de Falsificação de Cert idão de Nascim ento

Texto

Merit íssimo Juiz.

Através do presente, venho inform ar a Vossa Excelência a falsificação de uma
cert idão de nasciment o, na qual fora ut ilizado o nome da Servent ia de Registro
Civil das Pessoas Naturais de Terra Boa, com o sendo a emitente da m esm a.

Ainda, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que já providenciamos o
bolet im de ocorrência junto ao departamento de polícia local, o qual segue em
anexo, juntamente com cópia da falsif icação.

Sem out ro part icular para o m om ento, aproveito a oportunidade para
apresentar-lhe protestos de est im a e consideração.

Att .

Bel. Pedro H. Victor
Escrevente Designado

Ao Exmo. Sr. Dr.
Rodrigo do Amaral Barboza
MM. Juiz de Direito Corregedor do Foro Extrajudicial
Com arca de Terra Boa - Estado do Paraná

Tipo: Inst itucional
Prioridade : Norm al

Lotação: SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - TERRA
BOA

Anexo(s)

Bolet im de ocorrÃªncia e cÃ³pia de documento falsif icado.pdf

Tribunal de Just iça do Estado do Paraná

Designação:

Michael de Oliveira

Data Leitura: 01/10/2019 16:32

Emissão 01/10/2019 16.57.31
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