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Inovações no Registro Civil das 
Pessoas Naturais

A  Lei nº 14.382/2022 trouxe relevantes alterações no
tocante à atividade extrajudicial desenvolvida pelos Oficiais
de Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN).

Compreender o novo Registro Civil das Pessoas Naturais
brasileiro diante das importantíssimas inovações relativas à
atividade extrajudicial e ao exercício da cidadania.

Muitas alterações promovidas pela nova lei consolidam
regramentos já existentes no âmbito do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e outras avançam em questões relacionadas à
promoção da celeridade da habilitação e celebração do
casamento, a procedimentos relacionados à alteração de
prenome e sobrenome, à modernização dos registros         
 eletrônicos, à instrumentalização da União Estável perante o
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais para fins de
registro no Livro-E, dentre outras. 

Trata-se de lei que veicula matéria especial de registros
públicos promulgada em caráter posterior a outras normas
gerais vigentes, razão pela qual atrai a interpretação de que
prepondera sobre pontuais antinomias verificadas, sobretudo
quanto a prazos estabelecidos pela legislação civil, a teor do
artigo 1º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro).



Acesso às bases 
Biométricas

A interoperabilidade entre bases de
dados dos Ofícios de Registro Civil
de Pessoas Naturais e a
Administração Pública, sobretudo do
Poder Executivo; 

Promoveu o acesso às bases de
dados de identificação civil, inclusive
biométricas, para fins registrais,
conforme se extrai do artigo 9º da
Lei nº 14.382/2022, como também
das alterações promovidas no artigo
46, §6º, da Lei nº 6.015/1973. 

Trata-se de procedimento importante
para conferência de dados, em especial,
para registros de nascimento tardios e
para outros atos suscetíveis de fraudes. 
prévia pactuação entre as partes, o que
se mostra razoável e coerente, inclusive
para definição dos fluxos aptos a
resguardar a segurança dessas
informações, espera-se que estes
acordos se concretizem com a maior
rapidez, haja vista os benefícios
imediatos que podem ser alcançados.



As certidões de nascimento, casamento e óbito possuem modelos
únicos instituídos pelo Provimento CNJ nº 63/2017 com as alterações
promovidas no Provimento CNJ nº 83/2019. Prevalece o entendimento
de que os modelos serão mantidos até ulterior normatização pelo
Conselho Nacional de Justiça. 

Contudo, verifica-se que a lei que possui na tureza jurídica
hierarquicamente superior aos provimentos estabeleceu o dever de
constar a data em que foi lavrado o assento (artigo 19, §2ª, da Lei nº
6.015/73), cujo campo não se encontra especi- ficado no respectivo
modelo único instituído para a certidão de óbito.

Dessa forma, até que haja atualização normativa, recomenda-se o
integral cumprimento da legislação específica, mediante a aposição da
respectiva informação (data em que foi lavrado o assento de óbito) no
campo aberto afeto às “observações”.

CERTIDÕES



CONTAGEM DE 
PRAZOS

Os prazos legais aplicáveis ao Registro Civil das Pessoas
Naturais passam a ser contados segundo a lei processual,
conforme previsto no artigo 9º, §3º, da Lei nº 6.015/1973, com
redação dada pela Lei nº 14.382/2002.

Os prazos computar-se-ão somente em dias úteis. segundo o
artigo 219 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)

O artigo 224, de referido Código, ainda estabelece que os
prazos processuais deverão ser contados excluindo- se o dia
do começo e incluindo-se o dia do vencimento e, caso qualquer
um deles venha recair em dia no qual o expediente forense for
encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica, deve-se protrair a
contagem para o primeiro dia útil seguinte.

Não se pode olvidar que tais regras deverão ser aplicadas aos
prazos procedimentais no Registro Civil das Pessoas Naturais. 

No tocante ao prazo de eficácia do Certificado de Habilitação
(90 dias), por se tratar de prazo de direito material, vigoram as
regras de contagem do vigente Código Civil (Art. 132, CC).



Registros e Atos Eletrônicos 

 A Interconexão das serventias dos
registros públicos;

À digitalização das certidões e seu
intercâmbio entre as especialidades
registrais por meio do SERP, a partir da
integração de funcionalidades já
estabelecidas pelas Centrais Eletrônicas de
Serviços Compartilha dos, como é o caso da
Central de Informações de Registro Civil
(CRC), regulamentada pelo Provimento CNJ
nº 46/2015.

Vigora o prazo de vacatio legis, de modo que a
sua vigência somente ocorrerá em 2023. 

Os demais institutos veiculados pela nova lei
possuem aplicabilidade imediata..

Certidões emitidas eletronicamente - nova forma de
extração, a partir do uso de tecnologia que permita a
sua impressão pelo usuário e a identificação segura
de sua autenticidade, conforme critérios
estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça
do Conselho Nacional de Justiça, dispensada sua
materialização pelo oficial de registro se assim
requerer o usuário. 

Ainda sobre o tema, vale frisar que, evidentemente,
cada Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
permanece responsável por seu acervo e que não
haverá transferência da base de dados ao SERP, sob
pena de inconstitucionalidade.

 Conforme se denota da própria ementa da legislação, observa-se que ela dispõe sobre 
o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) (artigo 3º da Lei 14.382/22), bem 

como moderniza e simplifica procedimentos relativos aos registros públicos.
 



UNIDADE INTERLIGADA

As Unidades Interligadas e seu funcionamento
são regulamentados pelo Provimento CNJ nº
13/2010. Com a edição da Lei nº 14.382/2022, o
assunto ganha contornos e premissas legais
(artigo 54, §6º, da Lei 6.015/73).

O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais poderá, mediante convênio e
desde que não prejudique o regular funcionamento da serventia, instalar
unidade interligada em estabelecimento público ou privado de saúde para
recepção e remessa de dados, lavratura do registro de nascimento e emissão da
respectiva certidão.

Pode-se afirmar que a redação é coerente com a missão enfrentada por todos
os Oficiais de Regis- tro Civil de Pessoas Naturais para a erradicação do sub-
registro. As Unidades Interligadas representam poderoso instrumento de
combate à falta de registro de nascimento em nosso país, razão pela qual
devem ser incentivadas a fim de possibilitar o registro de forma célere e
eficiente.

 A atual redação permite conciliar diferentes realidades existentes no território
brasileiro, notadamente em cidades de menor porte ou nas quais os
estabelecimentos de saúde não possuam condições físicas necessárias para a
instalação de Unidades Interligadas, cabendo a análise, em cada caso, pelo
Oficial de Registro Civil, da possibilidade ou não em se promover a coleta dos
dados necessários para o registro civil de nascimento diretamente em ambiente
hospitalar.



Alteração do Nome 
Diretamente no Registro

1. ALTERAÇÃO DO NOME DO 
REGISTRADO PELOS GENITORES

Permite, dentro do prazo de 15 dias após o registro, que os
genitores possam apresentar oposição fundamentada ao
prenome e sobrenome indicados pelo declarante (artigo
55, §4º, da Lei nº 6.015/1973). 
Na prática, referida autorização legislativa evita a
judicialização para situações comuns que advinham de
declaração unilateral de um dos genitores acerca da
composição do nome em  discordância com a escolha
acordada com o outro).
Se houver concordância de ambos os genitores, autoriza-
se a retificação administrativa do nome. Caso contrário,
encaminha-se a oposição ao juiz competente para
decisão, que será o juízo corregedor da serventia, sem a
necessidade de ingresso de ação judicial.

Exalta a importância no nome civil como elemento identificador da
pessoa e atributo indissociável de sua personalidade, promovendo a
desjudicialização de procedimentos em prol da realização de
alterações e mudanças diretamente na esfera extrajudicial.

As hipóteses de alteração trazidas pela legislação não decorrem de
erro imputado ao registrador, de modo que não se aplica a isenção de
emolumentos estabelecida pelo artigo 110, da Lei nº 6.015/1973.

Algumas regras já eram praticadas há muito tempo junto às
serventias de Registro Civil, destacando-se, por exemplo, a
possibilidade de alteração de patronímico em razão do casamento
posterior, a exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução
da sociedade conjugal por divórcio ou falecimento, o acréscimo ao
nome do(a) enteado(a) do sobrenome de seu padrasto ou madrasta,
dentre outras.

A Lei nº 14.382/2022, aumentou o rol de possibilidades de alteração
do nome extraju dicialmente, reafirmando a confiança do Estado bra-
sileiro no Registro Civil das Pessoas Naturais como o único e principal
repositório biográfico do cidadão.



2. ALTERAÇÃO DE PRENOME PELA 
PRÓPRIA PESSOA

Vale reafirmar, que o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais detém competência para colher manifestação de vontade e 
alterar o prenome da pessoa, conquanto sejam respeitadas as premissas acima indicadas. E a partir de agora, a alteração de nome 

independe de motivação, podendo ser realizada diretamente no RCPN e de forma imediata, vez que não demanda 
regulamentação.

 
 
 

EOutra importante inovação trazida pela legislação é a possibilidade de a própria pessoa requerer, após atingir a maioridade civil, a alteração de seu
prenome, sem a necessidade de motivá-la e sem a necessidade de intervenção judicial ou de parecer do Ministério Público (artigo 56, da Lei nº
6.015/1973). Com isso, altera-se o paradigma da imutabilidade do nome civil, sustentado a décadas, para a sua mutabilidade, conquanto sejam
respeitadas as seguintes e principais regras:

A. seja exercida pessoalmente por pessoa maior e capaz, independemente de qualquer motivação;

B. seja alterada uma única vez e a sua desconstituição somente ocorra por sentença judicial;

C. a averbação de alteração de prenome conterá, obrigatoriamente, o prenome anterior, os números de documento de identidade, de inscrição no CPF,
de passaporte e de título do eleitor do registrado, dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas;

D. finalizado o procedimento de alteração no assento, a serventia que realizou a alteração, às expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos
órgãos expedidores de identidade, CPF e passaporte, como também ao Tribunal Superior Eleitoral. No caso de Registro Civil conveniado com a Receita
Federal, recomenda-se a alteração da base cadastral do CPF, nos termos do Ofício da Cidadania;

E. se houver suspeita de fraude ou má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à vontade do requerente, o oficial poderá fundamentadamente recusar a
alteração.



DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ALTERAÇÃO DE PRENOME

A. Certidão de nascimento atualizada;
B. Certidão de casamento atualizada, se for o caso;
C. Cópia do Registro Geral de Identidade (RG);
D. Cópia da Identificação Civil Nacional (ICN), se
for o caso;
E. Cópia do Passaporte, se for o caso;
F. Cópia do CPF;
G. Cópia do Título de Eleitor;
H. Comprovante de endereço;
I. Certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);
J. Certidão de execução criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);
H. Certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cinco anos ou, ao me- nos, consulta na Cenprot, de
abrangência nacional, visando a existência de protesto, sendo recomendável exigir a apresentação das certidões em caso
positivo;
L. Certidão da Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos;
M. Certidão da Justiça Militar, se for o caso.

A alteração do prenome deve ser publicada em meio eletrônico, conforme dispõe o
artigo 56, da Lei nº 6.015/1973. 



3. ALTERAÇÃO DE SOBRENOME

Confere também a hipóteses de alteração do sobrenome diretamente perante o Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais, bastando
requerimento e documentação comprobatória. Uma vez satisfeitos os requisitos, a alteração será averbada nos assentos de nascimento e
casamento, independentemente de autorização judicial (artigo 57, da Lei nº 6.015/1973).

A alteração de sobrenome poderá ser realizada nas seguintes hipóteses:

A. inclusão de sobrenomes familiares, a qualquer tempo;

B. inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou
companheiro da pessoa que teve seu estado alterado, a qualquer tempo;

C.  inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento;

D. exclusão do sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas;

C. inclusão e alteração de sobrenome dos conviventes em união estável, nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas,
desde que devidamente registrada a união estável no RCPN;

D. exclusão do sobrenome do companheiro ou da companheira por meio da averbação da extin- ção de união estável em seu
registro;

E. inclusão de sobrenome do padrasto ou da madrasta aos enteados, sem prejuízo dos demais sobrenomes de família, a qualquer
tempo, o que está condicionado a motivo justificável que se perfectibiliza com a integração do enteado ou enteada àquele círculo
familiar em caráter estável. Importante consignar que, diferentemente da alteração de prenome, a legislação não impôs a regra de
publicação em meio eletrônico para as alterações de sobrenome, sendo, portanto, dispensada. no Anexo II modelo de
requerimento.



Alterações SUBSTANCIAIS promovidas no casamento

A Lei 14.382/2022 trouxe alterações significativas ao procedimento de habilitação para o 
casamento, previsto na Lei 6.015/73.

Inicialmente, importante mencionar que a competência para a habilitação de casamento continua sendo da residência dos nubentes
e, se diversas, de qualquer deles. 

A grande alteração diz respeito à desnecessidade da afixação dos editais em ambas as Serventias, visto que haverá uma publicação
universal, por meio exclusivamente eletrônico.

Os proclamas continuam existindo e devem ser registrados no Livro D. 

Ocorre que, agora, dispensa-se a afixação em lugar ostensivo no cartório, bem como a publicação na imprensa local. Para tanto, a
publicação unicamente eletrônica alcança a finalidade dos proclamas: a publicidade do casamento para eventual oposição de
impedimentos matrimoniais ou arguição de causas suspensivas.

Outra importante novidade é o fim do prazo de 15 dias para emissão do certificado de habilitação, contado do registro e afixação dos
editais.

A partir da alteração, o certificado será emitido em ATÉ cinco dias, a contar da publicação eletrônica. A contagem segue os ditames
do CPC, excluindo o dia do começo (publicação) e incluindo o dia do vencimento.

Ademais, seguindo a dispensa já existente em diversos Estados, a habilitação independerá de homologação do MP. Sua participação
será obrigatória, no entanto, em eventual procedimento de oposição.

Por fim, uma vez expedido o certificado, estarão os nubentes habilitados a casar, no prazo de 90 dias, em qualquer RCPN do país.
Salienta-se, contudo, que não se trata de qualquer novidade. A celebração do matrimônio e o subsequente registro já podiam ser
realizados nesses termos. No entanto, contrariando o que dispõe o CC, a designação da data e horário da celebração será de
incumbência do Oficial, a requerimento das partes.



Alterações SUBSTANCIAIS promovidas no casamento

A possibilidade de que o processo ocorra totalmente
de forma digital também alcança a própria
celebração do matrimônio, que poderá ser realizada
por videoconferência. 

Redução dos prazos, especialmente em relação à
oposição de impedimentos ou arguição de causas
suspensivas por terceiros.

Atualmente, uma vez ocorrendo a oposição, o Oficial
deverá dar ciência aos nubentes para que indiquem,
em 24 horas, as provas que irão produzir em juízo. O
prazo anterior era de três dias.

Feita a indicação, o Oficial remeterá os autos ao juízo,
caso em que, as provas serão produzidas em três
dias, com ciência do Ministério Público.
Anteriormente, o prazo era de 10 dias.



Embora não haja previsão atual na Lei 6.015/73, o Provimento 37, de 07 de julho de 2014, já havia regulamentado o registro da união
estável de forma uniforme no território nacional.

Uma das alterações previstas é a indicação do nome adotado pelo companheiro, em virtude da união estável. O Código de Normas de
São Paulo, por exemplo, já admitia expressamente. O STJ, ademais, já tinha entendimento consolidado (REsp 1206656/GO, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 3 T, Dje 11/12/2012).

No entanto, a grande modificação proposta trata-se da possibilidade do termo declaratório de união estável ser formalizado e,
posteriormente, registrado no RCPN. Assim como ocorre, por exemplo, com os termos de reconhecimento de paternidade formalizados
perante os Oficiais e averbados no assento.

Registro da União Estável no Livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais



Portanto, pela nova redação, é possível registrar:

1

2

3 termo declaratório de união estável formalizado perante o Oficial 
de RCPN;

sentença declaratória de reconhecimento de união 
estável;

 escritura pública declaratória de união estável;

4 sentença de dissolução de união estável;

5 escritura pública de distrato;



Pergunta-se:

▪ A dissolução de união estável poderia ser formalizada por termo
perante o Oficial?

Dois entendimentos: A forma extrajudicial deve se dar por Escritura Pública,
nos termos do artigo 733 do NCPC;  OU o distrato também está inserido na
possibilidade do termo declaratório perante o Oficial. A ARPEN BR
compreende pela segunda opção.

▪Seria possível o registro de instrumento particular de união estável?

Alguns Códigos de Normas, a exemplo do Estado de Goiás, já permitiam o
registro de união estável formalizada por instrumento particular, desde que
registrada no RTD.

O artigo 94-A, por sua vez, indica que o termo de união estável só poderia
ser formalizado “perante o Oficial”. Pela redação, afasta o registro do
instrumento particular previamente pactuado.

Registro da União Estável no Livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais



Conversão de União 
Estável em 
Casamento

FINALMENTE A CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM 
CASAMENTO FOI REGULAMENTADA!

Com a Lei 14.382/2022, cabe inicialmente informar:

1) o pedido deve ser formulado diretamente ao Oficial de 
Registro Civil da residência dos nubentes e independentemente 
de comprovação documental da união.

2) haverá a habilitação, seguindo os mesmos trâmites do 
casamento, inclusive com a expedição dos editais de proclamas 
(que consignarão expressamente se tratar de conversão de
união estável).

3) uma vez habilitados, imediatamente o oficial lavrará o assento, 
independentemente de autorização judicial e de celebração. A 
conversão de união estável em casamento não terá celebração 
por juiz de paz e o assento somente será assinado pelo Oficial.

4) Caso um dos nubentes necessite ser representado, somente 
se admitirá a procuração pública que - de forma diversa da 
procuração pública para celebração do casamento civil (art. 
1.542 CC) - terá prazo máximo de 30 dias.



ANEXOS



ANEXO I

Requerimento de alteração de prenome art. 56, Lei 6.015/1973

ILM(O/A) SR(A). OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE_________

– REQUERENTE:
REQUERENTE: (PRENOME E SOBRENOME), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a)
da cédula de identidade RG n.º SSP/ , inscrit(o/a) no CPF sob o n.º
  , e-mail: , residente   
  , telefone: ( ) ;

– REQUERIMENTO:
Com fulcro no disposto pelo artigo 56, da Lei nº 6.015/1973, o REQUERENTE acima indicado, nascido em , registrado, nesta serventia, no Livro A- , fls. , n.º vem, respeitosamente, requerer, a V.Sa., a
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE PRENOME, de modo a que a passe a ser identificado pelo prenome   .

– DECLARAÇÕES SOB AS PENAS DA LEI:
O REQUERENTE DECLARA que:
a alteração ora requerida está de acordo com seu nome atual e que respondo civil e criminalmente pela veracidade desta afirmação. Declara, ainda, que não é parte em ação judicial em trâmite sobre alteração
de prenome ou, em caso de de ação judicial com o referido escopo, que a mesma já foi devidamente arquivada, conforme certidão anexa.
não possui passaporte, Identificação Civil Nacional (ICN) ou cédula de identidade RG emitida em outra unidade da Federação; OU possui Passaporte n. (órgão emissor), ICN n. (órgão emissor), cédula de
identidade e RG n. SSP/( ), e inscrição perante o CPF sob o n.  ;
está ciente de que não será admitida outra alteração de prenome por este procedimento diretamente
perante Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, resguardada a via judicial;
está ciente que deverá promover a alteração nos demais registros que lhe digam respeito, direta ou
indiretamente, e em respectivos documentos de identificação.

– FUNDAMENTO JURÍDICO:
O presente requerimento está fundamentado no artigo 56 da Lei nº 6.015/1973.

Por ser verdade, firmo o presente termo.

Local e data.

Assinatura do requerente

CERTIFICO E DOU FÉ que a assinatura supra foi lançada em minha presença. 

Carimbo e assinatura do cartório



ANEXO II

MODELO 1

Requerimento de Inclusão de sobrenome art. 57, I, Lei 6.015/1973

ILM(O/A) SR(A). OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE_________

I- REQUERENTE:
(PRENOME E SOBRENOME), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da cédula de identidade RG n.º SSP/ , inscrit(o/a) no CPF sob o n.º  , e-mail:  , residente ,
telefone: ( ) ;

II– REQUERIMENTO:
com fulcro no disposto pelo artigo 57, inciso I, da Lei nº 6.015/1973, o REQUERENTE acima indicado, nascido em , registrado, nesta serventia, no Livro A- , fls. , n.º vem, respeitosamente, requerer a V.Sa., a
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE NOME, com vistas a incluir o sobrenome , passando seu nome a ser assim identificado como
  .
III– DECLARAÇÕES SOB AS PENAS DA LEI:
O REQUERENTE DECLARA que a alteração ora requerida está de acordo com seu nome atual e que responde civil e criminalmente pela veracidade desta afirmação. Declara, ainda, que não é parte em ação
judicial em trâmite sobre alteração de sobrenome ou, em caso de de ação judicial com o referido escopo, que a mesma já foi devidamente arquivada, conforme certidão anexa.

IV– FUNDAMENTO JURÍDICO:
O presente requerimento está fundamentado no artigo 57, I da Lei nº 6.015/1973. 

Local e data.

Assinatura do requerente



ANEXO II

MODELO 2

Requerimento de Inclusão/exclusão de sobrenome art. 57, II e III, Lei 6.015/1973

ILM(O/A) SR(A). OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE_________

i- REQUERENTE:
(PRENOME E SOBRENOME), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da cédula de identidade RG n.º SSP/ , inscrit(o/a) no CPF sob o n.º  , e-mail:  , residente ,
telefone: ( ) ;

ii– REQUERIMENTO:
com fulcro no disposto pelo (artigo 57, inciso II, da Lei 6.015/1973) OU (artigo 57, inciso III, da Lei nº 6.015/1973), o REQUERENTE (casado/separado/divorciado/viúvo) de , nesta serventia, no Livro B- , fls. , n.º OU
(em união estável/em união estável dissolvida) com
  , nesta serventia, no Livro E- , fls. , n.º , vem, respeitosamente, requerer,
a V. Sa., a INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE NOME, com vistas a incluir/
excluir o sobrenome , passando seu nome a ser assim identificado como .

iii– DECLARAÇÕES SOB AS PENAS DA LEI:
O REQUERENTE DECLARA que a alteração ora requerida está de acordo com seu nome atual e que responde civil e criminalmente pela veracidade desta afirmação. Declara, ainda, que não é parte em ação
judicial em trâmite sobre alteração de sobrenome ou, em caso de de ação judicial com o referido escopo, que a mesma já foi devidamente arquivada, conforme certidão anexa.

iv– FUNDAMENTO JURÍDICO:
O presente requerimento está fundamentado no (artigo 57, II da Lei nº 6.015/1973) OU (artigo 57, III da Lei nº 6.015/1973).

Local e data.

Assinatura do requerente



ANEXO II

MODELO 3

Requerimento de Inclusão/exclusão de sobrenome art. 57, IV, Lei 6.015/1973

ILM(O/A) SR(A). OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE_________

i- REQUERENTE:
(PRENOME E SOBRENOME), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da cédula de identidade RG n.º SSP/ , inscrit(o/a) no CPF sob o n.º  , e-mail:  , residente ,
telefone: ( ) ;

ii– REQUERIMENTO:
com fulcro no disposto pelo artigo 57, inciso IV, da Lei nº 6.015/1973, o REQUERENTE registrado nesta serventia, no Livro A- , fls. , n.º , vem, respeitosamente, requerer, a V. Sa., a INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE NOME, com vistas a incluir/excluir o
sobrenome , passando seu nome a ser assim identificado como , em razão de (alteração da sua relação de filiação OU de seus genitores OU de seu cônjuge/companheiro.

iii– DECLARAÇÕES SOB AS PENAS DA LEI:
O REQUERENTE DECLARA que a alteração ora requerida está de acordo com seu nome atual e que respondo civil e criminalmente pela veracidade desta afirmação. Declara, ainda, que não é parte em ação
judicial em trâmite sobre alteração de sobrenome ou, em caso de de ação judicial com o referido escopo, que a mesma já foi devidamente arquivada, conforme certidão anexa.

iv– FUNDAMENTO JURÍDICO:
O presente requerimento está fundamentado no artigo 57, IV da Lei nº 6.015/1973. 

Local e data.

Assinatura do requerente

CERTIFICO E DOU FÉ que a assinatura supra foi lançada em minha presença. 

Carimbo e assinatura do cartório



ANEXO III

MODELO 1

Requerimento de Termo Declaratório de União Estável

Exmo(a). Sr.(a) Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de (dados),
da Comarca de (dados) do Estado de (dados):

(Qualificação de Convivente 1),  (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (filiação),
portador(a) da cédula de identidade RG nº expedida pela SSP/XX e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade de (dados), à Rua/Avenida (dados), Bairro, CEP: (dados), com endereço
eletrônico (e-mail): (dados); e

(Qualificação de Convivente 2),  (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (filiação),
portador(a) da cédula de identidade RG nº expedida pela SSP/XX e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade de (dados), à Rua/Avenida (dados), Bairro, CEP: (dados), com endereço
eletrônico (e-mail): (dados),

DECLARAM EXPRESSAMENTE, para os devidos fins e por livre manifestação de vontade, perante este Oficial de Registro Civil, que vivem em união estável, de forma pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituir família, nos termos do disposto pelo Artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, e do Artigo 1.723 do Código Civil, desde (data de início da União Estável), sob o regime
de bens (dados), e REQUEREM que seja instrumentalizado TERMO DECLARATÓRIO
DE UNIÃO ESTÁVEL, nos termos da Lei nº 14.382/2022, conforme os documentos apresentados juntamente ao presente requerimento.

REQUEREM, outrossim, que do Termo conste expressamente que os Conviventes passarão a adotar os seguintes nomes: (Nome do Convivente 1) e (Nome do Convivente 2).

N. Termos, 

(LOCAL E DATA).

  ASSINATURA CONVIVENTE 1 (*)                                                                                                 ASSINATURA CONVIVENTE 2 (*) 

 (*) AMBOS OS CONVIVENTES PODEM SER REPRESENTADOS POR BASTANTES PROCURADORES, DESDE QUE APRESENTEM INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E SEJAM
DIVERSOS, BEM COMO CONSTE, DA PROCURAÇÃO, OS DADOS RELATIVOS À UNIÃO ESTÁVEL.



ANEXO III

MODELO 2

Requerimento de Termo Declaratório de União Estável

Exmo(a). Sr.(a) Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de (dados),
da Comarca de (dados) do Estado de (dados):

(Qualificação de Convivente 1), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (filiação),
portador(a) da cédula de identidade RG nº expedida pela SSP/XX e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade de (dados), à Rua/Avenida (dados), Bairro, CEP: (dados), com endereço
eletrônico (e-mail): (dados); e

(Qualificação de Convivente 2), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (filiação),
portador(a) da cédula de identidade RG nº expedida pela SSP/XX e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade de (dados), à Rua/Avenida (dados), Bairro, CEP: (dados), com endereço
eletrônico (e-mail): (dados),

DECLARAM EXPRESSAMENTE, para os devidos fins e por livre manifestação de vontade, perante este Oficial de Registro Civil, que vivem em união estável, de forma pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituir família, nos termos do disposto pelo Artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, e do Artigo 1.723 do Código Civil, desde (data de início da União Estável), sob o
regime de bens (dados), e REQUEREM que seja instrumentalizado TERMO DECLARATÓRIO
DE UNIÃO ESTÁVEL, nos termos da Lei nº 14.382/2022, conforme os documentos apresentados juntamente ao presente requerimento.

REQUEREM, outrossim, que do Termo conste expressamente que os Conviventes passarão a adotar os seguintes nomes: (Nome do Convivente 1) e (Nome do Convivente 2).

N. Termos, 

(LOCAL E DATA).

  ASSINATURA CONVIVENTE 1 (*)                                                                                                                           ASSINATURA CONVIVENTE 2 (*) 

 (*) AMBOS OS CONVIVENTES PODEM SER REPRESENTADOS POR BASTANTES PROCURADORES, DESDE QUE APRESENTEM INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E SEJAM
DIVERSOS, BEM COMO CONSTE, DA PROCURAÇÃO, OS DADOS RELATIVOS À UNIÃO ESTÁVEL.



ANEXO III

MODELO 3

Requerimento de Termo Declaratório de Distrato de União Estável

Exmo(a). Sr.(a) Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de (dados),
da Comarca de (dados) do Estado de (dados):

(Qualificação de Ex-Convivente 1), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (filiação), portador(a) da cédula de identidade RG nº expedida pela SSP/XX e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado
na Cidade de (dados), à Rua/Avenida (dados), Bairro, CEP: (dados), com endereço eletrônico (e-mail): (dados); e

(Qualificação de Ex-Convivente 2), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (filiação), portador(a) da cédula de identidade RG nº expedida pela SSP/XX e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado
na Cidade de (dados), à Rua/Avenida (dados), Bairro, CEP: (dados), com endereço eletrônico (e-mail): (dados),

DECLARAM EXPRESSAMENTE, para os devidos fins e por livre manifestação de vontade, perante este Oficial de Registro Civil, que desejam DISTRATAR a união estável outrora constituída e objeto de

TERMO DECLARATÓRIO DE UNIÃO ESTÁVEL
realizado perante o Registro Civil de , em data de   

 Escritura Pública Declaratória lavrada junto ao Tabelião , em data de , no Livro , às páginas ,

que vigorava desde (data de início da UE), sob o regime de bens (dados), REQUERENDO desta forma que seja instrumentalizado TERMO DE DISTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL, nos termos da Lei nº 14.382/2022,
conforme os documentos apresentados juntamente ao presente requerimento.

REQUEREM, outrossim, que do Termo conste expressamente que VOLTARÃO/PERMANECERÃO a usar a adotar os seguintes nomes: (Nome do Ex-Convivente 1) e (Nome do Ex-Convivente 2).

N. Termos, 

(LOCAL E DATA).

 ASSINATURA EX-CONVIVENTE 1 (*)                                                                                                  ASSINATURA EX-CONVIVENTE 2 (*) 

 (*) AMBOS OS CONVIVENTES PODEM SER REPRESENTADOS POR BASTANTES PROCURADORES, DESDE QUE APRESENTEM INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E SEJAM
DIVERSOS, BEM COMO CONSTE, DA PROCURAÇÃO, OS DADOS RELATIVOS AO DISTRATO.


