TABELIONATO DE NOTAS (...)
Fulano(a) de Tal – Tabeliã(o)

Ata Notarial
Livro nº: (...)
Folha nº: (...)
Protocolo nº: (...)
ATA NOTARIAL SOLICITADA POR MARIA DA SILVA

SAIBAM todos quantos virem a presente ATA NOTARIAL que ao dia
primeiro do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis (1º/04/2016), às
dez horas e quinze minutos (10:15h), nesta cidade de Nova Esperança do
Pará, Estado do Pará, na sede do Tabelionato de Notas, situado na rua (...),
nº (...), bairro (...), perante mim, (Fulano de Tal), Tabelião, compareceu
como solicitante a Sra. MARIA DA SILVA, brasileira, casada, vendedora,
plenamente capaz, com 35 anos de idade, portadora da cédula de
identidade nº 1234567890/SSP‐PA e do CPF/MF nº 012.345.678‐90,
residente e domiciliado na Avenida Dom Pedro II, nº 001, bairro Caridade,
CEP 66000‐000, na cidade de Nova Esperança do Pará/PA. A identidade e
capacidade da parte para a prática deste ato foi identificada por mim,
Tabelião, mediante apresentação de documentos de identificação, do que
dou fé. Pela solicitante, foi‐me requerido que lavrasse a presente ATA
NOTARIAL, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 8.935/94,
que a seguir passo a lavrar, para constatar os seguintes fatos e
procedimentos, os quais faço constar neste meu livro de Notas: 1) Às
10:15h mostra‐me a solicitante um computador portátil, tipo “laptop”,
marca Dell, modelo DX i7, número de fábrica 789456. 2) Este computador
encontra‐se ligado à bateria, ali constando uma página da internet já
aberta (www.facebook/mariadasilva). 3) Na referida página consta uma
mensagem postada por “Sua Amiga”. 4) A mensagem de “Sua Amiga” diz:
“Oi Maria Sou amante do José, seu marido, moro em Belém e tenho dois
filhos dele. Vou fazer de tudo pra ficar com ele. Vê se te afasta do José. Eu
vou fazer de tudo pra ficar com ele. Se você não se afastar dele, vai sofrer

as consequências”. 5) Em seguida, para confirmar os fatos e o endereço
apresentados, acessei a internet através do computador desta serventia,
digitando o endereço www.facebook/mariadasilva. 6) Na tela do
computador desta serventia apareceu a postagem de “Sua Amiga”, dali
constando: “Oi Maria Sou amante do José, seu marido, moro em Belém e
tenho dois filhos dele. Vou fazer de tudo pra ficar com ele. Vê se te afasta
do José. Eu vou fazer de tudo pra ficar com ele. Se você não se afastar
dele, vai sofrer as consequências”. 7) Após, declarou a solicitante não ser
de seu interesse fossem relatadas as demais informações contidas na
página da internet. 8) Depois, cliquei no ícone localizado no canto superior
direito e, após, cliquei em sair. Pela solicitante foi‐me pedido que
lavrasse esta ATA NOTARIAL, sendo lida em voz alta perante ela, a qual
achou‐a conforme, pelo que a aceita, outorga e assina. Esta ATA
NOTARIAL foi registrada no Livro de Protocolo de escrituras sob o nº (...),
em 1º/04/2016. Dispensadas as testemunhas, conforme preceitua o
artigo 215, §5º, do Código Civil Brasileiro, em virtude da solicitante ter
apresentado documentos oficiais de identificação. Restaram cumpridas
as exigências legais e fiscais. (a) MARIA DA SILVA (cota). Nada mais. Eu,
(Fulano de Tal), Tabelião, a fiz trasladar, conferi, subscrevo, dou fé e
assino. Selo: (...). FRC (...). FRJ (...). Emolumentos: R$ (...). Total: R$ (...).
(Cidade), 1º de abril de 2016. Em Test. _____ da verdade. (Fulano de Tal)
– Tabelião.

