
 NASCIMENTO 

I - REQUERENTE:

Nome: Documento:

Estado civil:

Endereço:

Vem pelo presente, respeitosamente, requerer que Vossa Senhoria autorize a expedição de CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR do registro de:

Nacionalidade:

Telefone de contato: E-mail:

Parentesco/relação com o registrado: O próprio 

II - REQUERIMENTO:

Termo nº:  . Fls:  . Livro:  .

CASAMENTO 
e  ............................................                       

ÓBITO de                                                                                                        

Outro: 

Profissão:

ILMO. SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DA COMARCA DE  ......................

III - ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO:

1.           A certidão deverá ser emitida de forma: Digitada Fotocópia do livro Duas certidões, uma de cada forma.

1.           

2.           Com reconhecimento de firma? Sim Não(Se positivo o serviço será cobrado)

3.           Com apostila de Haia? Sim Não(Se positivo o serviço será cobrado)

IV - FUNDAMENTO E MOTIVAÇÃO:

O motivo deste requerimento é:

O presente requerimento está fundamentado nos itens 47.2.1 e 47.5 do Capítulo XVII das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo.

Por ser livre expressão da verdade, firma a presente, sob responsabilidade civil e penal.

Assinatura: 

Local Data:

Dispensa reconhecimento de firma pois a assinatura foi aposta em cartório, após identificação da parte. Caso contrário, constará neste requerimento o 

reconhecimento de firma por tabelião público.

Nome:

Termo nº:  . Fls:  . Livro:  .

Termo nº:  . Fls:  . Livro:  .

Nome 1 

Nome 2

Nome:

 NASCIMENTO Termo nº:  . Fls:  . Livro:  .

CASAMENTO 
e  ............................................                       

ÓBITO de                                                                                                        

2.           
Nome:

Termo nº:  . Fls:  . Livro:  .

Termo nº:  . Fls:  . Livro:  .

Nome 1 

Nome 2

Nome:

REQUERIMENTO DE INTEIRO TEOR 
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