
 

 

         Sugestão do Instituto dos Registradores de Títulos e Documentos e Civil das  

         Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro 

 

        
Ilmº. Sr. Oficial do Registro de Títulos e Documentos de Macaé-RJ 

Apresentante: 

________________________________________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade  nº _______________, emitida por _____ /__ (órgão 

emissor/uf) , inscrito(a) no CPF  sob o nº _________________, residente e domiciliado(a)  à 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

(Fone): (___) _________________     (E-mail): __________________________________________. 

Vem requerer a V. Sa. se digne proceder ao REGISTRO DO DOCUMENTO anexo. 

MARQUE “X” NO ITEM DESEJADO: 

            Se o documento é Embarcação; Convenção; Cédulas (Penhor Rural, Comercial e  

Industrial); Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda; Cessão de Direitos.  

         Requer que o registro seja apenas para efeito de CONSERVAÇÃO E PERPETUIDADE, nos 

termos do inc. VII, do art. 127, da Lei nº 6015/73. 

   Declara ter ciência de que o registro não surte efeitos contra terceiros e que a validade do 

presente ato depende, além das formalidades legais, do REGISTRO ESPECÍFICO na repartição 

competente, conforme legislação em vigor, comprometendo-se, perante as autoridades 

competentes, na transação imobiliária, a recolher o tributo devido, nos termos do art. 199 e/ou 

art. 200, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. (Ass.: _____________________________) 

            Se o documento é Instrumento de Posse, Cessão de Direitos Hereditários, etc. 

   Requer, ainda, que o registro seja com fulcro no art. 127, Parágrafo Único, da Lei nº 

6.015/73, comprometendo-se, para esse fim, perante as autoridades competentes, a recolher o 

tributo incidente sobre a presente transação, nos termos do art. 199 e/ou art. 200, da Constituição 

do Estado do Rio de Janeiro.  

 

                 Notificante: _____________________________________ . 

            Notificação  CPF/CNPJ: __________________________.   

               Notificado:  ____________________________________________. 

    CPF/CNPJ: __________________________. 

            Se o documento é outro (citar): ________________________________________.  

            Atas (citar data): ____________________________________________________. 

          CNPJ: ____________________________ . 

             Se o documento é Contrato de Financiamento; Cédula de Crédito Bancário; Contrato de 

Abertura de Crédito; Contrato de Compra e Venda de Veículos; Contrato de Arrendamento 

Mercantil; Contrato de Alienação Fiduciária; Contrato de Penhor de Veículos e congêneres, nos 

termos do art.899 da CNCGJ/RJ. 



Nestes Termos 

 Pede Deferimento. 

 

Macaé, RJ, _____ de _________ de ________. 

 

________________________________ 

Assinatura do requerente 

 


