PEDIDO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL
PARA COMUNICAÇÃO DE ATOS
PROTOCOLO ADICIONAL À
CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGATÓRIAS
FORMULÁRIOS A E B
FORMULÁRIO A
CARTA ROGATÓRIA
1. Órgão Jurisdicional Requerente (Nome e Endereço):

2. Autos:

3. Autoridade Central Requerente (Nome e Endereço):

4. Autoridade Central Requerida (Nome e Endereço):

5. Parte Solicitante (Nome e Endereço):

6. Procurador do Solicitante (Nome e Endereço):

7. Pessoa designada para intervir no diligenciamento ou pessoa residente no país
destinatário que ficará responsável pelo acompanhamento das diligências (Nome e
Endereço - Campo não obrigatório):

Esta pessoa responderá por eventuais custas e despesas? SIM

NÃO
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A autoridade que assina esta carta rogatória tem a honra de transmitir, em três vias, os
documentos abaixo relacionados, conforme previsto pelo Protocolo Adicional à Convenção
Interamericana sobre Cartas Rogatórias.
A - solicita sua pronta notificação a:

- A autoridade infra-assinada solicita que a notificação seja feita da seguinte forma:
(1) De acordo com o procedimento especial ou as formalidades adicionais abaixo
indicadas, com fundamento no segundo parágrafo do artigo 10 da mencionada
Convenção.

(2) Mediante notificação pessoal da pessoa a quem se dirige, ou ao representante
legal da pessoa jurídica.
(3) No caso de não ser encontrada a pessoa natural ou o representante legal da pessoa
jurídica que deva ser notificada, far-se-á a notificação na forma prevista pela lei do
Estado requerido.
B - Solicita a entrega dos documentos abaixo indicados à autoridade judiciária ou
administrativa a seguir identificada (Campo não obrigatório):

C - Pede à Autoridade Central requerida que devolva à Autoridade Central requerente
uma via dos documentos, abaixo enumerados, anexos a esta carta rogatória, assim
como uma via autêntica do Certificado de Cumprimento - formulário C, anexo.

,

.......................................................
Assinatura e carimbo do Órgão
Jurisdicional requerente
(juízo rogante)

de
(local e data)

de

................................................................
Assinatura e carimbo da Autoridade
Central requerente
(Ministério da Justiça)
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Título ou outra identificação de cada um dos documentos que devam ser entregue:

* Encaminhar três vias (original e duas cópias) em português, e igual quantidade no idioma
do Estado requerido, deste e dos outros formulários.
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FORMULÁRIO B
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA O DESTINATÁRIO
Para
(nome e endereço do destinatário da comunicação)
Pela presente, comunica-se a V. Senhoria

Acompanha este documento uma cópia da carta rogatória que motiva a notificação ou
entrega destes documentos. Esta cópia inclui informação essencial para Vossa Senhoria.
Além disso, juntam-se cópias da petição com que se iniciou o procedimento no qual se
expediu a carta rogatória, dos documentos anexados à referida petição e das decisões
jurisdicionais que ordenaram a expedição da carta rogatória.
INFORMAÇÃO ADICIONAL
I - PARA ENTREGA

A. O documento (original ou cópia) que lhe é entregue consiste em:

B. As pretensões ou a quantia do processo são as seguintes:

C. Nesta notificação, solicita-se a Vossa Senhoria que:
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D. No caso de citação de réu, pode este contestar o pedido perante o órgão jurisdicional
indicado no quadro I do modelo A (repetir nome e endereço do órgão jurisdicional
requerente):

Vossa Senhoria é citado para comparecer na qualidade de:
Caso outras exigências sejam solicitadas ao citado, queira especificar

E. Caso Vossa Senhoria não compareça, as conseqüências poderiam ser:

F. Informa-se a Vossa Senhoria que há à sua disposição advogado de ofício, ou sociedade
de assistência judiciária no local onde o processo tramita (nome e endereço):

Os documentos enumerados na Parte III são entregues a Vossa Senhoria, para seu
conhecimento e defesa.
* II - PARA O CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES DE ÓRGÃO
JURISDICIONAL (Campos não obrigatórios)
Para
(nome e endereço do órgão jurisdicional)
Solicita-se respeitosamente prestar ao órgão infra-assinado a seguinte informação:

Os documentos enumerados na Parte III são entregues a Vossa Senhoria para facilitar sua
resposta.

5

III - LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

,

........................................................
Assinatura e carimbo do
órgão jurisdicional requerente
(juízo rogante)

de
(local e data)

de

.........................................................
Assinatura e carimbo da
Autoridade Central requerente
(Ministério da Justiça)

* Eliminar, se não for cabível
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