
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 110 e seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 

31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei 13.484/17) requerer o que segue 

 Folhas Requer-s e retificação do seguinte assento: Livro 

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

1. São os seguintes motivos que dão base à retificação:

2. Desta forma, requer-se ao Ilustre Oficial de Registro correção do assento supracitado, no(s)
molde(s) acima aludido(s), em razão de não prejudicar apelido de família, nem mesmo terceiros. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Local: _________________, dia _____ do mês  _____________de ________. 

Assinatura do Requerente: __________________________________ 

1. Reconhecer a firma por
2. Haverá dispensa do reconhecimento de firma caso o (a) Requerente assine perante o Cartório (perante o Oficial de

Registro e/ou preposto).

ATENÇÃO:
a)- O Requerimento deve ser preenchido, sem rasuras e legível, com os dados acima nas formas 
digitada ou datilografada onde serão juntadas as cópias autenticadas do RG, CPF do requerente;

b)- O requerente deve ser o titular do assento* OU seu representante legal (para menor e/ou interdito; 
PROCURADOR com procuração pública com poderes específicos);

c)- A procuração pública, caso necessária, deve conter PODERES ESPECIAS de retificação de assento 
(nascimento, casamento, óbito ou Livro “E”), bem como ser enviada na via ORIGINAL;

d)- Juntar ao Requerimento DOCUMENTOS AUTENTICADOS, que comprovem existência de ERRO(s), que 
julgar necessários.

Após o recebimento do Requerimento, realizaremos saneamento administrativo o qual poderá ensejar 
novas juntadas de documentos e/ou informações complementares. O reconhecimento da firma por 
autenticidade visa estabelecermos maior segurança jurídica ao pleito por representar vultoso 
desdobramento jurídico na vida privada do(a) registrado(a).

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

Obs._02_ (descrever de forma detalhada, clara e precisa qual(is) o(s) dado(s) incorreto(s) a retificar. 
Exemplo: “...CONSTA  grafado no livro o sobrenome de meu pai como SILLVA, enquanto o correto se 
grafa como SILVA”.)

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. Óbito

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

*Maiores e/ou emancipados deverãos subscrever o requerimento, salvo representação.

A U T E N T I C I D A D E (a própria pessoa deve assinar pessoalmente no cartório)

Termo

Livro “E” 
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