
PEDIDO DE CERTIDÃO

Observações: 
a) Favor imprimir e preencher esse formulário. 
b) Entre em contato para ser informado sobre o valor a ser depositado. O valor é variável em razão do tipo de certidão,
anotações ou averbações à margem do registro e endereço do destinatário.
c) Envie esse pedido de certidão e o comprovante de depósito para o e-mail campinas1@arpensp.org.br
c) Em até 5 dias úteis após a confirmação do pagamento a certidão estará disponível para ser retirada ou será enviada via
Correios.
 
Dados para depósito:
Favorecido: Registro Civil das Pess. Nat. 1 Subdistrito                  CNPJ nº 00.348.885/0001-14
Banco Bradesco (código 237)  Agência nº 7384 Conta corrente nº 302566-7
PIX: utilize o CNPJ

1) Dados do destinatário/solicitante da certidão

Nome ____________________________________________________________________________________

CPF nº ______________________________________ RG nº _______________________________________

Rua/Av. ___________________________________________ nº_________ complemento_________________

Cidade ______________________________________________ Estado ______________________________

CEP ________________                             Telefone para contato (________) ___________________________

2) Favor indicar os dados do registro para expedição da certidão:
(   ) nascimento de ________________________________________ nascido aos _____/_____/__________

     Filho de ___________________________________ e de _______________________________________

     Registro nº ______________ fls. ____________ livro A-___________

(   ) casamento de _____________________________________ e _________________________________

     Data do casamento ______/______/__________

     Registro nº ______________ fls. ____________ livro B-___________

(   ) óbito de ____________________________________________ falecido aos _____/_____/___________

     Filho de ____________________________________ e de _____________________________________

     Registro nº ______________ fls. ____________ livro C-___________

(   ) outros registros (indicar o tipo de registro – ex. Transcrição Nascimento) ___________________________

     referente a (indicar o nome da pessoa) _____________________________________________________

     Registro nº ______________ fls. ____________ livro E-___________

3) Forma de entrega da certidão
(   ) remessa por Sedex (serão cobradas as despesas de postagem)
(   ) desejo retirar no cartório mediante apresentação deste pedido

4) Deseja certidão com firma reconhecida?
Sim (   )          Não (   )

5) Deseja certidão com Apostila Haia?
Sim (   )          Não (   )

6) Deseja certidão em inteiro teor? 
Não (   ) (certidão em formato padrão com elementos essenciais – Provimento nº 3/2009 CNJ)
Sim (   )  em formato DIGITADO
Sim (   )  em formato REPROGRÁFICO
OBS. Nos termos do item 47.7 NSCGJSP, a emissão de certidão em inteiro teor depende de requerimento escrito com firma
reconhecida do requerente, que será dispensada quando o requerimento for firmado na presença do Oficial ou de preposto,
inclusive via Central de Informações do Registro Civil. Informações protegidas pela legislação dependem de autorização
judicial, demandando prazo maior para manifestação judicial. 

_________________________________________________________________ 
(assinatura do requerente com firma reconhecida (apenas para certidões em inteiro teor) 


