
Ilustríssimo Senhor Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Campinas

_______________________________________________________________________, 
(nome)                                                                                                                                 

__________________________, ____________________, _______________________,
                               (nacionalidade)                                       (estado civil)                                                  (profissão)

________________________________, ______________________________________,
                                    (CPF)                                                                                                        (doc. identidade)

________________________________, ______________________________________,
                                    (e-mail)                                                                                                        (telefone para contato)

residente ________________________________________________________________,
                                                                                               (endereço)

[Obs. qualificação obrigatória - Provimento do CNJ n. 61/2017]

vem requerer a Vossa Senhoria, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros
Públicos) e item 166 e seguintes  das  NSCGJSP,  seja efetuado o traslado do(s) assento(s) de 

nascimento(s) de _______________________________________________________________,

______________________________________________________________________________ 

apresentando para este fim os documentos necessários.

Termos em que,
P. Deferimento.

Campinas, ____ de ____________________ de ______. 

______________________________________________________________________ 
(assinatura com firma reconhecida do registrando, de um dos genitores ou procurador)

Para o  traslado de assento  de nascimento  lavrado em repartição brasileira em  país  estrangeiro  serão  exigidos  os  seguintes

documentos:

a) certidão do assento lavrado pela autoridade Consular brasileira; 

b) prova de domicílio do registrando na comarca (contas de consumo ou declaração dos pais com firma reconhecida)

c)      declaração do registrando ou dos pais com firma reconhecida quanto a colocação de patronímico paterno, materno ou de ambos,

quando não mencionado no assento estrangeiro.

d) procuração com poderes específicos, quando o requerimento for subscrito por procurador.

Para o traslado de assento de nascimento lavrado em repartição estrangeira serão exigidos os seguintes documentos:

a)      certidão estrangeira legalizada por autoridade consular brasileira, ou apostilada por autoridade estrangeira competente, traduzida
por tradutor juramentado inscrito em Junta Comercial brasileira e registrada em Registro de Títulos e Documentos; 

b)       prova de domicílio do registrando na comarca (contas de consumo ou declaração com firma reconhecida)

c)    declaração do registrando ou dos pais com firma reconhecida quanto a colocação de patronímico paterno, materno ou de ambos,

quando não mencionado no assento estrangeiro.

d) documento que comprove a nacionalidade brasileira de um dos genitores; 

e) procuração com poderes específicos, quando o requerimento for subscrito por procurador.



DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO PARA TRANSCRIÇÃO DE NASCIMENTO
(itens “b” do requerimento)

Eu, _______________________________________________________________, portador(a) do

documento de identidade ________________________ de nacionalidade __________________, 

estado civil _____________________________, para os fins do artigo 32, § 1º da Lei n. 6.015/73:

(Obs. assinale abaixo a 1ª opção quando a declaração for firmada pelo registrando e a 2ª opção quando firmada pelos
pais do registrando) 

(      ) DECLARO ter domicílio na Comarca de Campinas no seguinte endereço: ______________ 

______________________________________________________________________________

(     ) DECLARO que meu(s) filho(s) _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

tem domicílio na Comarca de Campinas, no seguinte endereço: ___________________________

______________________________________________________________________________ 

Campinas, ____ de ____________________ de ______. 

______________________________________ 
(assinatura com firma reconhecida)



DECLARAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PATRONÍMICO 
FALTANTE EM TRANSCRIÇÃO DE NASCIMENTO

(item “c” do requerimento) declaração de um dos pais ou do registrando, se maior de idade (item 168 NSCGJSP)

 _______________________________________________________________, portador(a) do 

documento de identidade ________________________ de nacionalidade __________________, 

DECLARO  desejar  que seja(m)  acrescido(s)  o(s)  patronímico(s)  faltante(s)  ao nome do 

registrando(a), que assim deverá ser transcrito: ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Campinas, ____ de ____________________ de ______. 

______________________________________ 
(assinatura do pai com firma reconhecida)

______________________________________ 
(assinatura da mãe com firma reconhecida)

______________________________________________________ 
(assinatura do registrando maior de idade com firma reconhecida)


