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Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
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UMUARAMA - 1º REGISTRO DE IMOVEIS, ACUMULANDO
PRECARIAMENTE O REGISTRO CIVIL

Designação:
Data Envio:
Tipo:
Prioridade :
Assunto:

26/03/2018 15:15
Institucional
Normal
ATENÇÃO - Certidão falsa de João Rodrigo Pereira Filho

Texto
Prezados Senhores
Informo que recebemos aos 26/03/2018, através do e-mail:
juvanirateixeira@depen.pr.gov.br, a solicitação da assistente social da Depen
- Pr. (Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária), para a
verificação da autenticidade de uma certidão de Nascimento em nome de: JOÃO
RODRIGO PEREIRA FILHO, nascido aos 30/04/2015, filho de JOÃO RODRIGO PEREIRA
(DETIDO) e PAMELA DE OLIVEIRA, a qual teria sido supostamente lavrada nesta
Serventia.
Informo que ao efetuar a impressão do documento, já observamos que a
assinatura contida não é da Oficial desta Serventia, bem como a certidão não
está nos padrões o qual esta serventia emite todas as certidões, sendo através
do sistema ANSATA, observamos também que na certidão não constam impresso selo
de autenticidade e nem a matricula, e que ainda a numeração impressa na
certidão não confere com a do ano de 2015 desta serventia, trata-se desse modo
de uma Certidão de Nascimento FALSA.
Segue anexo a referida Certidão para fins de publicidade.
Grata
Flávia Cassiano Pimenta de Souza
Escrevente
Anexo(s)
Certidão falsa de João Filho.pdf

Emissão

27/03/2018 11.39.34

Mensageiro (2777659)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR www.tjpr.jus.br

DESPACHO
SEI nº 0020599-54.2018.8.16.6000
I – Trata-se de expediente aberto por Flavia Cassiano Pimenta
de Souza, Escrevente do 1º Registro de Imóveis, acumulando precariamente o
Registro Civil, da Comarca de Umuarama, informando:
“que recebemos aos 26.03.2018, através do email: juvanirateixeira@depen.pr.gov.br, a
solicitação da assistente social da Depen-PR, para a verificação da autenticidade de uma
certidão de Nascimento em nome de: João Rodrigo Pereira Filho, nascido em
30.04.2015, ﬁlho de João Rodrigo Pereira (DETIDO), e Pamela Oliveira, a qual teria
supostamente lavrada nesta Serventia.
Informo que ao efetuar a impressão do documento, já observamos que a assinatura
contida não é do Oﬁcial desta Serventia, bem como a certidão não está nos padrões o
qual esta serventia emite todas as certidões, sendo através do sistema ANSATA,
observamos também que na certidão não constam impresso selo de autenticidade e nem
a matrícula, e que ainda a numeração impressa na certidão não confere com a do ano
de 2015 desta Serventia, trata-se desse modo de uma Certidão de Nascimento FALSA".

II – À Divisão de Sistemas Externos para expedir OfícioCircular, com cópia do documento ID 2777656, a ser encaminhado a todos os
Agentes Delegados do Estado do Paraná para ciência.
III – Após, por se tratar de “suposto crime” a solicitante
deve encaminhar a informação (id 2777659) e a certidão apresentada (id
2777656) a autoridade policial para adotar as providências cabíveis.
IV – Dê ciência desta decisão a solicitante.
V- Após, cumprido o item IV, inexistindo outras diligências a
serem feitas, encerre-se o expediente.

Curitiba (PR), data registrada no sistema.
MÁRIO HELTON JORGE
Corregedor da Justiça
Documento assinado eletronicamente por Mario Helton Jorge,
Corregedor, em 16/04/2018, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Despacho GC 2832279
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador 2832279 e o
código CRC EF28EFE8.
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