MODELO DE ATA NOTARIAL DE CARTA DE SENTENÇA

TERMO DE ABERTURA

CARTA DE SENTENÇA

Processo nº XXX.
Ação: (nome da ação).
Juiz: (nome completo do juiz prolator da sentença).
Vara: (número da vara judicial).
Requerente: (nome completo do requerente do processo).
Requerido (a): (nome completo do requerido do processo).
Com fundamento no artigo 6º, inciso III, da Lei 8.935/94, e no artigo 313 das Normas
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, a pedido do solicitante
(nome do solicitante), verifico nos autos do processo judicial nº XXX, formado com XXX
folhas, a ordem do M.M. Juiz (a) de Direito, Dr. (a) (nome completo) para que se
cumpra a sentença que transitou em Julgado.
Em vista disso, expeço a presente CARTA DE SENTENÇA que, além deste termo de
abertura e do termo de encerramento, contém XXX folhas, todas autenticadas,
numeradas e rubricadas com o sinal público deste (a) Tabelião (ã), contendo os
documentos seguintes:
I - petição inicial e aditamento (se houver);
II – procurações outorgadas pelas partes;
III - decisão de deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita (se houver);
IV – certidão de óbito;
V – plano de partilha;
VI – termo de renúncia, se houver;
VII – escritura pública de cessão de direitos hereditários, se houver;
VIII – auto de adjudicação, assinado pelas partes e pelo juiz, se houver;
IX – manifestação da Fazenda do Estado de Minas Gerais;
X – manifestação do Municípío;
XI – guias e comprovantes de pagamento do (nome do imposto de transmissão) se
houver;
XII – sentença homologatória da partilha, ou decisão e/ou Acórdão proferidos (se
houver);
XIII – sentença ou decisão a ser cumprida;

XIV – certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso (trânsito em
julgado), OU certidão de interposição de recurso recebido sem efeito suspensivo;
XV - peças processuais referidas na sentença, na decisão ou nos acórdãos (se houver);
XVI – peças processuais indispensáveis ou úteis ao cumprimento da ordem (de acordo
com a qualificação notarial do tabelião);
XVII - peças processuais indicadas e requeridas pelo interessado que se mostram
indispensáveis ou convenientes ao cumprimento da ordem.

O (a) MM. Juiz (a) de Direito, Dr. (a) (nome completo), manda que se cumpra e que se
guarde esta CARTA DE SENTENÇA como aqui se contém e atesta, rogando as
autoridades brasileiras deste país, que lhe deem inteiro cumprimento e justiça. Dou fé.
(Local e data)
______________________________________________________________________
(nome, assinatura do tabelião e carimbo)

TERMO DE ENCERRAMENTO

Processo nº XXX.
Ação: (nome da ação).
Juiz: (nome completo do juiz prolator da sentença).
Vara: (número da vara judicial).
Requerente: (nome completo do requerente do processo).
Requerido (a): (nome completo do requerido do processo).
Nada mais havendo para ser constatado e autenticado por mim, encerro a presente
CARTA DE SENTENÇA, constituída por XXX folhas extraídas dos autos do processo
acima. O referido é verdade e dou fé.
(Local e data)
______________________________________________________________________
(nome, assinatura do tabelião e carimbo)

EMOLUMENTOS:
.
Autenticação: Emolumentos líquidos (R$ 5,17 x nº de cópias autenticadas) + Recompe:
(R$ 0,31 x nº de cópias autenticadas) + TFJ: (R$ 1,70 x nº de cópias autenticadas).
TOTAL: R$ (7,18 x nº de cópias autenticadas) + ISS: R$ XXX. (Cod. 1301-1).

ATA NOTARIAL DE CARTA DE SENTENÇA – (PROCESSO ELETRÔNICO)
TERMO DE ABERTURA
Processo eletrônico nº XXX.
Ação: (nome da ação).
Juiz: (nome completo do juiz prolator da sentença).
Vara: (número da vara judicial).
Requerente: (nome completo do requerente do processo).
Requerido (a): (nome completo do requerido do processo).
Com fundamento no artigo 6º, inciso III, da Lei 8.935/94, e no Art. 313 das Normas da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, a pedido do solicitante
(nome do solicitante) e depois de acessar o endereço eletrônico XX, verifico nos autos
do processo eletrônico judicial nº XXX a ordem do MM. Juiz (a) Dr. (a) (nome
completo) para que se cumpra a sentença que transitou em Julgado.
Em vista disso, expeço a presente CARTA DE SENTENÇA que, além deste termo de
abertura e do termo de encerramento, contém XX folhas materializadas, todas
numeradas e rubricadas com o sinal público deste (a) Tabelião (ã), contendo os
seguintes documentos:
I
I- Petição inicial e aditamento (se houver);
II
II- Decisão de deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita (se
houver);
III
III- Sentença, Decisão e/ou Acórdão proferidos (se houver);
IV
IV- Peças processuais referidas na sentença, na decisão e no acórdão (se
houver);
V
V- Certidão de trânsito em julgado OU certidão de interposição de recurso
recebido sem efeito suspensivo;
VI
VI- Guias e comprovantes de pagamento do (nome do imposto de transmissão)
(se houver);
VII
VII- Procurações outorgadas pelas partes do processo;
VIII
VIII- Outras peças processuais indispensáveis ou úteis ao cumprimento da
ordem (de acordo com a qualificação do tabelião);
IX
IX- Outras peças processuais indicadas pelo interessado.
O (a) MM. Juiz (a) Dr. (a) (nome completo) manda que se cumpra e que se guarde esta
CARTA DE SENTENÇA como aqui se contém e atesta, rogando as autoridades
brasileiras que lhe deem inteiro cumprimento. Dou fé.
(Local e data)

______________________________________________________________________
(nome e assinatura do tabelião)

ATA NOTARIAL DE CARTA DE SENTENÇA (PROCESSO ELETRÔNICO)
TERMO DE ENCERRAMENTO
Processo eletrônico nº XXX.
Ação: (nome da ação).
Juiz: (nome completo do juiz prolator da sentença).
Vara: (número da vara judicial).
Requerente: (nome completo do requerente do processo).
Requerido (a): (nome completo do requerido do processo).
Nada mais havendo para ser constatado e autenticado por mim, encerro a presente
CARTA DE SENTENÇA constituída por XX folhas materializadas extraídas dos autos do
processo eletrônico acima. Dou fé.
(Local e data)
______________________________________________________________________
(nome e assinatura do tabelião e carimbo)

EMOLUMENTOS:
Autuação: R$ (ainda não possuem previsão de cobrança).
Autenticação de Documento Eletrônico: Tabelião líquido + Recompe: R$ (6,42 x nº de
cópias autenticadas). TFJ: R$ (1,91 x nº de cópias autenticadas).
TOTAL: R$ (8,33 x nº de cópias autenticadas) + ISS: R$ XX. Cod. 1302-9

