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2013.

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica o teor do Aviso da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio

Grande do Sul, referente a falsificação de selos descritos nas peças de fs. 2/3, 5 e 7 do

expediente supramencionado

Senhor(a) Juiz(a),

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

titulares/respondentes dos serviços judiciais e extrajudiciais submetidos a sua disciplina,

cópias do Despacho n° 4401/2013 e do Aviso da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado

do Rio Grande do Sul, extraídas do expediente supramencionado.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente,

DESa. NELMABRAN IRA PERILO

CorregedoràrOjeral da Justiça

ofcirlOIS/RC

Rua 10, n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Telejudiciário (62) 3213-1581
corregsec(5)tjqo.jus.br



m corregedoria
gera/ da justiça
do estado de goiás

PODER judiciário
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica Ç

Expediente n°
Nome

Assunto

48825832013- Rio Grande do Su!
s:;;:justiçado----Grandedosu,

DESPACHO N. 44 ÜI
/2013

°~ da Justiça J^£Z£?*** «** P* Corregedo,
*** bem como os documentos ^ ^^ "^°** «—""
eletrônico deste tribunal, como de estilo.' """"^ E'etrÔnÍC0 eno síti°

—de Goiás ^^n^rraos •*•*- *- *
serviços judiciais eextrajudioiais enrT l * tÍtU,ares/resP°ndentes dos
2/3, 5, 7edeste Despacho *"*"***>*» *l* dos dooumentos de fs.

Ultimadas as diligências alinhadas, arquive-se
ASecretaria Executiva, com urgência
Goiânia, n deoutuby^W

Desembargadora NElAaLanço FERREIRA PERILO
Corregedoria da Justiça L°
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COMUNICAÇÃO - POSSÍVEL FALSIFICAÇÃO DE SELOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CGJ - THEMISADMIN
0010-13/002017-3

De : CGJ - Sedoc - Corregedoria Qua, 25 de Set de 2013 17:32
<sedoccgj@tj.rs.gov.br> c xanex0

Assunto : COMUNICAÇÃO - POSSÍVEL FALSIFICAÇÃO DE
SELOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL - CGJ - THEMISADMIN
0010-13/002017-3

Para : coger@tjac.jus.br, chefia cgj
<chefia_cgj@tjal.jus.br>,
corregedoria@tjam.jus.br,
corregedoria@tjap.jus.br, a cardoso
<axardoso@rjba.jus.br>, aaaraujo@tjba.jus.br,
lclcarvalho@tj.ba.gov.br,
corregedoria1jce@tjce.jus.br,
corregedoria@tjdft.jus.br,
corregedor@tjes.jus.br, corregsec@tjgo.jus.br,
gabcorreg cgj <gabcorreg_cgj@tjma.jus.br>,
chefgab cgj <chefgab_cgj@tjma.jus.br>,
corprot@tjmg.jus.br, corregedoria@rjms.jus.br,
corregedoria@tj.mt.gov.br, corregedoria capital
<corregedoria.capital@rjpa.jus.br>, corregedoria
capital <corregedoria.capital@tjpa.jus.br>,
corregedoria@tjpb.jus.br,
corregedoria@qpe.jus.br, cgj@tjpi.jus.br,
corregedoria@tjpi.jus.br, noeq@tjpr.jus.br,
gabcg]rj@tjrj.jus.br, corregedoria@tjrn.jus.br,
cgj@tjro.jus.br, corregedoria@tjrr.jus.br,
cgjduvi@tjsc.jus.br, correg@tjse.jus.br,
nbm@tjse.jus.br, gab3@tj.sp.gov.br,
corregedoria@tjto.jus.br

EVENTUAIS COMUNICAÇÕES DEVERÃO SER ENCAMINHADAS AO E-MAIL:
sedoccgj@t j.rs.gov.br

Senhor (a) Corregedor (a),

De ordem do Exm°. Corregedor-Geral da Justiça, Des. Orlando Heemann
Júnior, tendo em vista informação aportada neste Órgão dando conta
de possível falsificação de selos, emitidos como se fossem do
Serviço Notarial e Registrai de Arroio do Sal em reconhecimento de

ldc2 25/9/2013 17-41
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firma, assinado por pessoa que não pertence ao quadro funcional
daquela Serventia, solicita-se a Vossa Excelência providências para
que haja a divulgação nesse Estado dos termos da comunicação em
anexo, do Serviço Notarial e de Registros de Arroio do Sal/RS.

Att

Jorge Damasceno
SEDOC/CGJ

ENVIADO ELETRONICAMENTE, CONFORME O.S. N° 02/2005-P

OFICIO 7 2013 -0010 13 0020173.pdf
^691 KB

o£
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EXM°. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TORRES-RS

brasileiro,
solteiro, maior, titular do Serviço Notarial e
de Registro de Arroio do Sal-RS, sediado na
Rua Joaquina Vargas, n° 61, Centro, em
Arroio do Sal, vem à presença de Vossa
Excelência comunicar o que segue:

Em 24 de abril de 2013 foi recebido via e-mail pelo Serviço Notarial e
Registrai de Arroio do Sal, informação enviada pela 11a Delegacia de Polícia de
Porto Alegre-RS acerca da existência de possível falsificação em reconhecimento de
assinatura aposta em procuração particular para venda de veículo, cuja cópia segue
anexa.

Ao analisar o conteúdo da cópia que nos foi enviada, constatou-se que
realmente trata-se de falsificação de reconhecimento de assinatura, pois consta na
etiqueta de reconhecimento a aposição de carimbo e assinatura contendo o nome
de HUMBERTO DE ARAÚJO ou HUMBERTO ARAÚJO como sendo funcionário desta
serventia e com o cargo de Escrevente Autorizado. Saliente-se que nà- existe tal
pessoa registrada em nosso quadro funcional.

Além disso, o selo utilizado na confecção da etiqueta falsa informado
"0254.02.1000005.04300" não pertence a esta serventia e tampouco encontra-se
como válido no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Somado ao fato de que a "seta" indicada na assinatura não está de
acordo com o padrão nosso e nem a letra de impressão utilizada no texto da
etiqueta, chega-se à fácil conclusão de sua falsidade.

Destarte, comunico a Vossa Excelência, a existência de falsificação em
etiqueta de reconhecimento de assinatura, solicitando que seja oficiada a
Corregedoria-Geral de Justiça e às demais serventias do Estado do Rio Grande do
Sul para que tenham ciência, como medida preventiva.

Arroio do Sal-RS, 24, de abril de 2013-

\ [UJLUíaa^

-Augusto Lermen Kindel
Tabelião
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