
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE DOCUMENTO _ SENHA _________
I lustr íssimo Senhor  Of ic ial  do Cartór io do 1º Of íc io de Registro de Títulos e Documentos  de Belo Horizonte-MG.

Nome Completo:_________________________________________________________________________

CPF e/ou RG: __________________________ Telefones:_______________________________________

Recibos em nome de: ____________________________________________________________________

Vem requerer  a V.  Sª o registro do(s)  documento(s)  a seguir  descr i to  (s) :

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ __________
 
_______________________________________________________________________________

(   )  Registro  com  efei tos  cont idos  no  inciso  VII ,  do  ar t igo  127,  da  lei  6.015/73,  ou  seja,  meros  efei tos  de  conservação  do
documento,  NÃO TORNANDO O MESMO OPONÍVEL  A TERCEIROS.  Estou ciente  ainda,  de que a  proteção  dos  direitos  de
autor não depende de registro (art igo 18 da Lei  9610/98).  

(   )  AS  CERTIDÕES DO(S)  REGISTRO(S)  EFETIVADO  VALERÃO COMO A(S)  CÓPIA(S)  DE DOCUMENTO(S)  QUE ESTÁ(ÃO)
SENDO APRESENTADA(S)  PARA REGISTRO  .  Ou seja,  o  registro  ora  requer ido  produzirá,  quanto  à(s)  refer ida(s)  cópia(s) ,  os
efei tos  cont idos  no  inciso  VII ,  do  ar t igo  127,  da  lei  6.015/73  (“Art .  127:  No  registro  de  Títulos  e  Documentos  será  fei ta  a
transcr ição de quaisquer  documentos,  para sua conservação” ) .  

Belo Horizonte,  ______/ ______ / 20_____. Assinatura do requerente _____________________________________
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