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Traslado 001/001 - Livro n° 1653, Página(s) 268/268 M00021684 

ATA NOTARIAL: BRUNA NASCIMENTO NUNES 

Comparecimento e identificação. Aos vinte (20) dias do mês de maio, do ano de 
dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade e comarca da Capital de São Paulo, Brasil, 
perante mim, substituta legal do 20° notário, situado na rua Joaquim Floriano, 889, 
compareceu a pessoa abaixo qualificada, por mim identificada, conforme os 
documentos abaixo mencionados, a mim apresentados. Solicitante. BRUNA 
NASCIMENTO NUNES, brasileira, nascida em 20 de fevereiro de 1993, solteira, maior 
e capaz, advogada, CNH/SP registro: 05367685031, da qual consta o RG: 
49409771-SSP/SP, CPF: 412.965.558-28, com endereço profissional nesta cidade e 
Estado de São Paulo, rua Groenlândia, 146. Horário da lavratura deste ato.  Este ato 
é lavrado aproximadamente às 16:29 horas. Local e horário de constatação.  No dia 
10 de maio de 2016, aproximadamente às 16:00 horas, na sede desta serventia, foram 
constatados os fatos a seguir expostos. Fatos constatados.  No dia 10 de maio de 
2016, a solicitante apresentou-me um computador já inicializado e através dele, 
orientada pela solicitante, na barra de tarefas cliquei sobre o arquivo intitulado 
"emaildilma". Como consequência desta ação, uma nova página foi aberta e nela, a 
pedido da solicitante passo a transcrever seu conteúdo: "O seu grande amigo esta 
muito doente. Os médicos consideram que o risco é máximo, 10. O pior é que a esposa, 
que sempre tratou dele, agora está com câncer e com o mesmo risco. Os medicos 

. 	superior da tela, cliquei sobre o ícone "Arquivo", sendo remetida a uma nova tela e 
_. z 	nela, cliquei sobre o ícone "Propriedades...". Como consequência desta ação, abriu-se 

.., 1 acompanham os dois, dia e noite.". Em seguida, a pedido da solicitante, no canto 

. 	uma nova página e nela, seguindo instruções da solicitante, cliquei sobre a aba . 	
intitulada "Estatísticas". Na tela que se abriu, dentre diversas informações, constatei a 

, 	seguinte: "Criado em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016 19:40". Tirei fotografias das 

, • 	telas verificadas. É o que me cabia relatar. Arquivamento.  O conteúdo das fotografias 
,., 
. 	pode ser verificado das impressões arquivadas nestas notas na pasta 30, folhas 2/4. 
=. ., 	Encerramento.  Pediu-me lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida pela 

solicitante, achando-a conforme outorga, aceita e assina. Emolumentos: notário: 
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CERTIDÃO 

Certifico que a presente cópia é reprodução autêntica do 

documento, que se encontra arquivada nestas Notas, em pasta própria de n° 30, folhas 

2/4, utilizada em escritura de ata notarial lavrada neste 200  Tabelião de Notas, à página 

268 do livro 1653 de 20/5/2016, extraída nos termos do art. 19, § 1°, da Lei Federal 

6.015, de 31/12/1973, c/c os itens 147 e 147.1, da Seção VI, Capítulo XIV do 

Provimento 40/2012 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e 

art. 6°, inciso II, da Lei Federal 8.935, de 18/11/ 94. Conté es a certidão duas (2) 

posto ao Município: 

Justiça: " 	S.C.M.: 

estázio), substituta 

legal do tabelião, a assino. São Paulo, 20 de maio de 2016. 

Thais Destázio 
Substituta Legal do Tabelião 
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THAIS DEST4ZIO 

SUBSTITUTA LEGAL DO TABELIÃO 

Extraída por: Guilherme Carmo Nasci ento 

 

Conferida por: Wanderle n onio 	Ve?Irria 
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