
MIINUTA 1.22

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Oficial(a) do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas

da Sede da Comarca de ___________________________________________________.

Nome:_________________________________________________________________________________

_____________________,  nacionalidade  __________________________________,  estado  civil

________________________________________, profissão:____________________________, portador(a)

da  cédula  de  identidade  RG  nº________________________________,  inscrito(a)  no  CPF/MF

_________________________________,  residente  e  domiciliado  na

______________________________________________________________________________________

_________,  nº  _________,  bairro____________________,

cidade____________________________________________________________  UF________

tel_____________-______________, e-mail:______________________________________________, grau

de  parentesco  com  o  registrado:  ________________________________  venho,  respeitosamente,  à

presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 110 da Lei de Registros Públicos e item 145 do Capítulo

XVII das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, requerer a retificação do assento de

Nascimento(  )  Casamento(  )  Óbito (  )                                                              de

nome:_________________________________________________________________________________

___________________,  lavrado  nesta  Serventia  no  Livro  _____________,  fls.  _________,  nº

_______________, pelas seguintes razões expostas no quadro abaixo: 

REGISTRO ATUAL COMO DEVE CONSTAR

Declaro, ainda, ter sido esclarecido, estar ciente e concordar que: 

- o valor pago a título de emolumentos (R$ 166,68) refere-se ao procedimento de

retificação, o qual poderá ser deferido ou indeferido. No caso de ser indeferido, o valor, mesmo assim, será

devido. 

 da  análise  feita  poderá  restar  a  necessidade  de  apresentação  de

documentos e providências complementares;

 que não serão aceitos pedidos de retificações parciais de nomes de uma

mesma pessoa, nem de parte de seus dados no registro;

 Por se tratar de uma atividade pública delegada, os serviços prestados pelo

cartório obedecem a regras especiais, previstas no art. 23, I e § 4º, da Lei Geral de Proteção de Dados. 

-  caso o pedido seja deferido:

(   ) desejo seja emitida certidão em inteiro teor, com o acréscimo do valor de R$



79,91;

(    )  desejo  seja  emitida  certidão  simples,  sem  acréscimo  ao  valor  do

procedimento.

(   ) desejo seja emitida certidão em inteiro teor por fotocópia, com o acréscimo do

valor de R$ 79,91;

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Itatiba, _______________________________________________.

______________________________________________

(assinatura do requerente)

A assinatura acima foi aposta na presença de preposto autorizado da Serventia, bem como por preposto

autorizado foram extraídas as cópias – dos respectivos originais - que instruem o procedimento, pelo que

damos fé e certificamos. 

Itatiba, _________________________________.

_______________________________________________________


