ALTERAÇÃO DE PRENOME E ACRÉSCIMO DE SOBRENOME PARA O MAIOR DE 18 E MENOR DE 19 ANOS
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
NOME DO CARTÓRIO: _____________________________________________________________________
Dados do(a) requerente :
NOME COMPLETO:________________________________________________________________________
NACIONALIDADE: ____________________ NATURALIDADE: ______________________________________
MUNICÍPIO DE NASCIMENTO: _______________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: __________________________ ESTADO CIVIL: _____________________________
PROFISSÃO:________________________________ RG ____________________ CPF ___________________
RUA/AVENIDA DE RESIDÊNCIA: ______________________________________________________________
Nº DA CASA: ________ Nº DO APARTAMENTO: _______ BAIRRO: __________________________________
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA: ____________________________________ CELULAR: ____________________
TELEFONE FIXO: __________________ E-MAIL: ________________________________________________
FILIAÇÃO (NOME DOS PAIS): ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Considerando que tenho mais de 18 anos e menos de 19 anos, venho à presença de Vossa Senhoria requerer
a alteração de meu PRENOME E/OU INCLUSÃO DE SOBRENOME FAMILIAR, ciente de que não me é permitido
excluir SOBRENOME que já esteja em meu nome, conforme segue:

Dados do meu registro de nascimento:
CARTÓRIO ONDE ESTÁ O REGISTRO:__________________________________________________________
LIVRO, FOLHA E TERMO do registro: __________________________________________________________
MEU NOME ATUAL:_______________________________________________________________________
NOME COMPLETO QUE PASSARÁ A CONSTAR NO REGISTRO:______________________________________
_______________________________________________________________________________________
Declaro estar ciente de que:
- apenas os maiores de 18 anos e menores de 19 anos podem se utilizar do preceituado no artigo 56 da Lei 6.015/73;
- não é possível excluir sobrenomes;
- o sobrenome familiar que queira incluir deverá ser comprovado (certidões) que pertence a algum ascendente;
- que finalizado o procedimento, o ofício do Registro Civil deverá comunicar o ato oficialmente aos órgãos expedidores
do RG, ICN, CPF e passaporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e que os custos destas comunicações
serão por mim pagos;
- deverei providenciar a alteração nos demais registros que digam respeito, direta ou indiretamente, a minha
identificação (ex.: certidão de casamento e certidão de nascimento de filhos) e nos documentos pessoais (ex.: RG, CPF,
passaporte, título de eleitor)
Declaro estar ciente de que na hipótese de indeferimento do presente pedido poderá ser solicitada a suscitação de
pedido de providências ao Juiz Corregedor Permanente, que promoverá nova análise do requerimento.

Nestes termos, peço deferimento.
São Paulo, DIA: ______ MÊS: __________________ ANO: ____________

_________________________________________________________________
assinatura por extenso do(a) requerente
(somente assine na presença do oficial/escrevente)
Certifico que a assinatura do(a) requerente supracitado foi aposta em minha presença. Dou fé.
_______________________________________________________________________________
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