
ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 

TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE LINHARES-ES (CNS 02.378-8). 

REQUERENTE: nome_________________________, nacionalidade: _________________, estado civil: 

________________, profissão: _____________, RG __________, CPF ______________, natural de 

________________/UF ____  nascido aos_____/  _____/ / _______residente e domiciliado na (Rua, Prç. 

Avenida, Travessa etc) ___________________________, nº _____, bairro: _______________________, 

complemento: _____________________, cidade: _______________/UF:_____ CEP: ________    , tel./

cel. (DDD____)__________, e-mail: ______________, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa 

Senhoria, com fulcro no artigo 962 e seguintes do CNCGJES, requerer emissão de 2ª via de certidão em 

INTEIRO TEOR com RESTRIÇÃO(ÕES). 

 Folhas Requer-s e EMISSÃO alusiva ao assento: Livro  Termo  
 ( ) Livro “E” especificar:  

Nome do(a) Registrado/a(s): 

1.

2. Desta forma, requer-se ao Ilustre Oficial de Registro emissão da supracitada 2ª via de certidão EM
INTEIRO TEOR haja vista presença de restrição(ões) no assento, onde o requerente declara que está
ciente, quanto ao específico assento, de existência de termos, palavras ou expressões que
possam causar constrangimento, bem como, assim, autoriza expressamente emissão da
certidão (dados e informações em inteiro teor) acima aludida.

Nestes termos, pede deferimento.

Local: _________________, dia _____ do mês  _____________de ________. 

Assinatura do Requerente: __________________________________ 

1. Reconhecer a firma por AUTENTICIDADE (caso de envio pelos Correios ou por terceiros)
2. Haverá dispensa do reconhecimento de firma caso o (a) Requerente assine perante o Cartório (perante o Oficial de

Registro e/ou preposto).

ATENÇÃO: SOMENTE AOS CASOS ONDE HAJA RESTRIÇÃO PRESENTE ao Inteiro Teor

Art. 1.053. O Registro Civil de Pessoas Naturais não expedirá certidões de nascimento [...]

§2º Dispensam autorização judicial as hipóteses de requisição de certidão de inteiro teor formulada:

I – Pelo próprio registrado, se absolutamente capaz;
II – Pelos genitores, na condição de representantes legais do incapaz registrado;
III – Pelos descendentes diretos, se falecido o registrado.

Fonte: Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo.

b)- A condição de Tutor/Curador deve ser cabalmente comprovada pela certidão do registro no Livro "E" 
OU certidão expedida pela Vara judicial onde tramitou a ação.

Obs._01_ Caso o assento seja do DISTRITO DE BEBEDOURO, Linhares, ES, realizar tal destaque no 
Requerimento haja vista que respondemos por tal serventia. 

USO INTERNO - Caso haja aposição de assinatura perante o Cartório: Eu, ____,  

____________________________, que colhi a assinatura perante mim no que dou fé e assino. Linhares, ____/____/______. 
Assinatura _____________________.   

Nasc. Casam. Civil Casam. Religios. 

Oficial / 1ª Escrev Subst./Escrev. Autoriz.

O(A) REQUERENTE, em relação ao (à) registrado(a), É: 

a)- O(A) registrado(a) deve pessoalmente requerer, sendo proibida procuração haja vista decisão do    
Ilustre Senhor Corregedor Geral de Justiça - Decisão Ofício/GAB n° 1860/2017 - alusivo ao PROCESSO 
Nº 201701057870;

A PRÓPRIA PESSOA registrada Representante: PAI Representante: MÃE

Representante: TUTOR / CURADOR descendentes diretos, se falecido o registrado

Nº Protocolo

c)- Descendente direto é filho, neto, bisneto, e assim por diante.
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