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ILMO SR.OFICIAL DO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS

Nome:

Profissão Identidade CPF

Nome:

Nome:

Estado civil

Estado civil

Estado civil

CPFIdentidadeProfissão

CPFIdentidadeProfissão

Referente ao imóvel 
situado a:

residente(s) e domiciliado(s) nesta cidade vem, por meio deste, solicitar a V. Sa., se de digne a procedera(s) averbação 
(ões), abaixo assinaladas, na matrícula do imóvel em referência:

Construção *

Demolição *

Modificação e Acréscimo *

Revisão de numeração

Nova denominação de logradouro

Remembramento

Desmembramento

Unificação de matrícula

Renovação de matrícula

Casamento

Separação

Divórcio

Viuvez

Naturalização

Maioridade

Pacto antenupcial, na matrícula do imóvel à Rua:

Cédula hipotecária

Cancelamento de cédula

Endosso de cédula

Reformulação de cédula

Desligamento ou cancelamento de hipoteca

Alteração de razão social

Óbito
Cancelamento de usufruto

Outros (especificar):

(*) Conforme documento(s) anexado(s) abaixo:
Anexa a CND, do INSS nº , série de

Com base na certidão do Deptº de Edificações nº , expendida em

Termos em que, 
E. Deferimento.

Rio de Janeiro,

Assinatura

Nome(s) do(s) apresentante(s) requerente(s)
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residente(s) e domiciliado(s) nesta cidade vem, por meio deste, solicitar a V. Sa., se de digne a procedera(s) averbação (ões), abaixo assinaladas, na matrícula do imóvel em referência:
(*) Conforme documento(s) anexado(s) abaixo:
Anexa a CND, do INSS nº
, série
de
Com base na certidão do Deptº de Edificações nº
, expendida em
Termos em que,
E. Deferimento.
Rio de Janeiro,
Assinatura
Nome(s) do(s) apresentante(s) requerente(s)
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