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S A I B A M: todos que esta pública escritura de Ata
Notarial, virem, que aos aos vinte e oito dias do mês de
setembro do ano de dois mil e dezoito, 28/09/2018, nesta
cidade e Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná, perante mim,
Narciso José de Siqueira Barboza Júnior, Escrevente
autorizado pelo Tabelião, compareceram partes entre si,
justas e contratadas, a saber, de um lado, como SOLICITANTE:
ANTONIOMARCOSSAMPAIO, Brasileiro, casado, autônomo, filho
de João Bosco Sampaio e Maria do Carmo Araújo, portador da
Cédula de identidade RG. n° 5.800. 630-0/SSP-PR, portador da
Cédula de Identidade nO 5.800.630-0/SSP-PR, inscrito no
CPF/MF sob o n° 958.480.969-53, residente e domiciliado na
Rua Independencia n0535, Jardim São Jorge, Paranavai-PR,
email: sampaio02@hotmai1.com;.- O presente tendo se
identificado pelos documentos hábeis, já referidos, é
reconhecidos como o próprio por mim, Escrevente, do que dou
fé.- E, através da conexão telefônica ao provedor que atende
este Tabelionato, acesso os sítios (páginas ou sites) da rede
de comunicação INTERNET, a seguir mencionados e verifico o
seguinte: PRIMEIRO - Á partir das 09h20min de 27.09.2018, a
pedido do solicitante, acesso o endereço eletrônico: 1-)
https: / /www.facebook.com/; n o qual o Solicitante acessa com
seu e-mail .•sampaio02@hotmail.com.. e sua senha; e em seguida
foi buscado o nome "Mauricio Gehlen", no seguinte link; a-)
https://www.facebook.com/MaauricioGehlen/; SEGUNDO: Foi
verificado uma transmissão ao vivo no dia 23.09.2018, no qual
constato haver um vídeo com duração de 39min35seg, e que
entre os minutos 08: 00 e 8: 45, contem o seguinte conteúdo,
cuja fala do Mauricio Gehlen vai transcrita fielmente,
inclusive com eventuais erros do vernáculo: "_hoje não se
faz mais política, toma lá da cá, agente não pode corromper,
para depois não ser corrompido. É, você é o único vereador da
cidade de Paranavaí, o segundo mais votado que está com
Mauricio Gehlen, em prol da sua campanha, por você conhecer
tudo aquilo que agente é, do que agente quer fazer, e você
não deixou se comprar, se corromper, por um dinheiro de
candidatos, até a reeleição, candidatos de fora que vieram
buscar o seu apoio com dinheiro, eu acho que é isso que tem
que acabar né Kaká, porque ta na hora, nos não podemos deixar
isso acontecer, esse pais precisa parar, tem que dar um
basta de uma vez por toda nessa corrupção que ta ai _ ".
TERCEIRO: As 2 imagens, ficam fazendo parte integrante desta
ata; QUARTO:No qual as imagens a pedido do ANTONIOMARCOS
SAMPAIO, fazem parte integrante desta ata e ficam arquivadas
nesta serventia, o que faço, arquivando em pasta própria
relativa às atas notariais. Para constar, lavro a presente
ata para os efeitos do Art. 364 do Código de Processo Civil
Brasileiro e de acordo com a Competência exclusiva que me
confere a Lei nO 8.935/1994, em seus incisos 111 dos arts. 60
e 7°. - E por estar assim a presente ata lavrada, declara
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haver lido ao solicitante no qual me reporto e dou fé, lida
por mim. Pelo ANTONIO MARCOS SAMPAIO, me foi declarado
aceitar a presente Ata Notarial, afirma juntamente com este
Tabelião, que este subscreve do fato narrado, é verdadeiro e
dou fé, o tal qual se acha redigida, a fim de que produza os
seus devidos e necessários efeitos de direitos.- NÃO SERÁ
EMITIDA A D.O.I. Pelas partes me foi dito que, de
conformidade com o Artigo 684, do Código de Normas do Estado
do Paraná, dispensam expressamente a presença de testemunhas
instrumentárias neste ato. Ato protocolado sob n° 2994/2018,
em 28/09/2018. Eu, Narciso Jose de Siqueira Barboza Junior,
Escrevente que a lavrei e conferi. LUIZ WAGNER DE OLIVEIRA,
Tabelião, que a subscreve e assina em público e raso. Dou fé.
Emolumentos: VRC 92,00 R$17,74, Funrejus: R$4,44, pago
através da guia nO 14000000004023206 em 29/09/2018, Selo
Funarpen: R$0,80, Distribuidor: R$9,76, FADEP: R$0,89, ISS:
R$0,35. Selo Digital N° mQ8pJ.bPOp8.47q2P, Controle:
uaWAy.a7nLq Paranavai-PR, 28~e s~bro de 2018. (aa.)
ANTONIO MARCOS SAMPAIO. Em testo"::", da verdade. Luiz
Wagner de Oliveira, Tabelião.Nada ~m~ã~'~-+--Eu,Narciso Jose de
Siqueira Barboza Junior, Escrevente, que a trasladei e
conferi. LUIZ WA ~ OLIVEIRA, Tabelião subscreve e assina
em público eras . Dou F
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