
Numeracão 
Rubrica

Nome Rubrica Documentos comprobatórios Atos que serão ressarcidos

1 Nascimento _ Assento de Nascimento/Certidão  e  Arquivamentos 

2 Obito _
Assento de Óbito/Certidão, Arquivamentos  e 

Comunicações  

3 Casamento 

Fotocópia: do requerimento de 
habilitação no qual tenha sido aposto o 
respectivo selo  de fiscalização (sem 
cotação dos emolumentos), da declaração 
de pobreza, da procuração (se for o caso), 
da certidão de casamento na qual tenha 
sido aposto o respectivo selo de 
fiscalização (sem cotação dos 
emolumentos) e  do mandado judicial (se 
for o caso) no qual conste expressamente 
que as partes estão sob o pálio da 
gratuidade de justiça, nos termos da Lei 
nº 1.060, de 1950, ou do art. 98 do CPC - 
2015.

Habilitação, Registro do assento, Certidão,  
Arquivamentos  e  Comunicações

4 Registro de Edital de Proclamas

Fotocópia: do edital vindo de outra 
serventia, da declaração de pobreza, da 
certidão de afixação do edital de 
proclamas na qual tenha sido aposto o 
respectivo selo de fiscalização (sem 
cotação dos emolumentos) e da 
procuração (se for o caso).

 Registro de edital de proclamas originário de outro 
serviço registral, Certidão e  Arquivamentos

Não é exigido o envio da fotocópia dos 
documentos comprobatórios.                       

Deverão ser mantidas arquivadas na 
serventia a fotocópia dos seguintes 

documentos: da declaração de pobreza 
assinada pelos interessados (se for o 

RUBRICAS RCPN 

5 Certidão RCPN 

assinada pelos interessados (se for o 
caso),  da requisição da certidão pelos 

órgãos públicos (se for o caso), da 
procuração (se for o caso), da certidão, na 
qual tenha sido aposto o respectivo selo 

de fiscalização (sem cotação dos 
emolumentos), da petição/ofício ( se for o 

caso) encaminhada ao juiz, juntamente 
com o respectivo comprovante de envio e 
da certidão de inteiro teor  do assento de 
nascimento somente com a maternidade 
estabelecida, na qual tenha sido aposto o 

respectivo selo de fiscalização (sem 
cotação de emolumentos).

Certidão   e   Arquivamentos 

6 Registro de Livro E

Fotocópia: do mandado judicial no qual 
conste expressamente que as partes estão 
sob o pálio da gratuidade de justiça, nos 
termos da Lei nº 1.060, de 1950, ou do 
art. 98 do CPC - 2015, da escritura de 

emancipação, da declaração de pobreza 
(se for o caso), da respectiva certidão no 
qual tenha sido aposto o respectivo selo 

de fiscalização (sem cotação dos 
emolumentos) e da procuração (se for o 

caso).

 Registro de Livro E, Certidão, 6 Arquivamentos e 
Comunicações



7

Averbação em razão de mandado 
judicial, de reconhecimento 

administrativo de paternidade ou de 
escritura pública gratuita de 

separação, divócio e 
restabelecimento da sociedade 

conjugal, em razão de retificação 
administrativa (art. 110 da Lei nº 

6.015, de 1973)

Fotocópia: do mandado judicial no qual 
conste expressamente que as partes estão 
sob o pálio da gratuidade de justiça, nos 
termos da Lei nº 1.060, de 1950, ou do 

art. 98 do CPC - 2015 (Exceção : 
cancelamento de registro em razão de 

adoção), da escritura pública do 
reconhecimento administrativo  ou 

voluntário de  paternidade,  do termo do 
reconhecimento administrativo ou 

voluntátio de paternidade, da requisição 
administrativa do Juízo de 

Direito/Defensoria Pública/MP do 
reconhecimento de paternidade, da 

petição do interessado dirigida ao oficial 
do RCPN, da escritura pública na qual 
tenha sido aposto o respectivo selo de 

fiscalização (sem cotação dos 
emolumentos) de separação, divórcio ou 
restabelecimento sa sociedade conjugal, 

da petição do interessado dirigida ao 
oficial, da declaração de pobreza (se for o 

caso) e da respectiva certidão no qual 
tenha sido aposto o selo de fiscalização 

(sem cotação dos emolumentos), além da 
procuração (se for o caso)  e do 

requerimento para a compensação de de 
cancelamento de registro de nascimento 

em virtude de adoção (se for o caso)

Averbação, Certidão, Arquivamentos  e  Comunicações

8
Procedimento Administrativo  em 
razão de retificação administrativa 
(art. 110 da Lei nº 6.015, de 1973)

Fotocópia: da petição do interessado ao 
oficial, da respectiva certidão na qual 

tenha sido aposto o selo de fiscalização 
(sem cotação dos emolumentos) e da 

procuração (se for o caso)

Procedimento Administrativo

9

Mapas Estatisticos                           (são 
os relatórios de informações 

enviados
periodicamente ao poder público, 

arrolados no art. 526 do Provimento 
Conjunto nº
93/2020).

_ _

Alimentação de dados em 
10

Alimentação de dados em 
cumprimento do Provimento nº 

46/CNJ/2015
_ _

11
Alimentação de dados em 

cumprimento da Lei nº 
11.977/2009 e Lei nº 9.929/2019

_ _


