
REQUERIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
(Para registros enquadrados nas hipóteses dos art. 45, 57, §7º, e 95 da Lei Federal nº 6.015/73 e  

art. 6º da Lei Federal nº 8.560/92, conforme art. 436, §§ 2º e 3º, do Provimento nº 260/CGJ/2013) 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE 
DESCOBERTO, COMARCA DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG 
 

Requerente:   ___________________________________________________________________________________ 

Nacionalidade:  ___________________ Estado civil: ____________________ Profissão: _______________________ 

RG:  ________________________ Órgão Expedidor: _______________ CPF: _______________________________ 

Endereço:  ________________________________________________, nº _______, complemento  ______________, 

Bairro _______________________________, Município de  ____________________________________ - UF _____, 

Filiação: _______________________________________________________________________________________ 

União Estável:  (    ) Sim      (    ) Não    -    Em caso positivo, nome do convivente:  ____________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Telefone: _________________________________ E-mail: ______________________________________________, 

Vem por meio deste, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fulcro no art. 436, §§ 

2º e §3º do Provimento nº 260/CGJ/2013, requerer a emissão de certidão em INTEIRO TEOR, 

referente ao seguinte assento: 
 

Registro de _________________ (nascimento/casamento) de __________________________ 

_________________________________________________________ (nome do registrado), 

que é ________________ (indicar o grau de parentesco) do requerente, cujo registro foi lavrado 

no Livro nº ________, fls. ________, Termo nº _____________, registrado em 

______/______/________ (data do registro). 

 
A certidão supramencionada será utilizada para fins de __________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________ 
(colocar a finalidade para qual está sendo solicitada a certidão em inteiro teor. Ex: aquisição de 
nacionalidade perante consulado). 
 

Informo que:  (      ) o CPF do registrado já consta no termo 
  (      ) não sei informar o CPF do registrado 
  (      ) o registrado possui o CPF nº ______________________________________, 
requerendo a referida  averbação de forma gratuita, nos termos do art. 6º, §2º, do Provimento nº 
63 do CNJ. 
 
 Declaro, por fim, que os campos que não foram preenchidos representam o meu 
desconhecimento em relação ao documento, informação ou dado solicitado, nos termos do art. 4º, 
§2º, do Provimento 61 do CNJ. 
 
 Descoberto, MG, _____ / _____ / ___________ 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do requerente 

 
(Reconhecer firma em caso de pedido não presencial junto ao Cartório de Descoberto, MG) 


