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FORMULARIO DE APRESENTAQAo 

IMPORTANTE: LElA ANTES DE PREENCHER E ASSINAR 

1 - Antes de dar entrada no titulo, verifique se 0 im6vel pertence acircunscriyao afeta a este cartorio. 
2 - 0 cartorio exige que seus funcionarios dispensem as partes a atenyao e 0 respeito que the sao devidos. 0 oficial esta sempre pronto a 

ouvir eventuais sugestoes ou rec1amayoes e a orientar aqueles que 0 procurarem. 
3 - A Lei de Registros Publicos estabelece que 0 titulo apresentado sera registrado no prazo maximo de 30 dias, salvo se houver exigencia 

a atender. 0 Cart6rio efetua os serviyos que the sao afetos em prazos inferiores aos legais, sendo os mesmos indicados no quadro 
afixado no balcao de atendimento. Devera 0 interessado, assim, voltar ao Cartorio, munido do respectivo protocolo, dentro do prazo 

indicado, a fim de inteirar-se de eventuais exigencias. Nao se conformando 0 apresentante com as exigencias, ou nao podendo as 
satisfazer, sera 0 titulo, a seu requerimento, remetido ao MM. luiz de Direito da Vara de Registros Publicos, para a competente decisao. 
CESSARAO AUTOMATICAMENTE OS EFEITOS DA PRENOTA<;AO SE, DECQRRlDOS 30 DIAS DO SEU LANQAMENTO 
NO PROTOCOLO, 0 TiTULO NAO TIVER SIDO REGISTRADO, POR OMISSAO DO INTERESSADO EM ATENDER As 
EXIGENCIAS LEGAlS (Art. 205, Lei n° 6.015/73 - Registros Publicos). Os documentos sem andamento terao as respectivas 

prenotayoescanceladas "ex-oficio". 
4 - Os emolumentos sao calculados, unica e exclusivamente, com base no Regimento de Custas da Justiya do Estado do Rio de Janeiro 

QUE ESTA FIXADO NO BALCAO. NAO E ADMLTIDA, EM NENHUMA HIPOTESE, A COBRANc;A DE "TAXA DE 
URGENCIA"OUDEQUALQUER.PAGAMENTO"EXTRA". 

5 - Cabe apessoa que apresenta 0 titulo 0 deposito dos emolumentos, cujo calculo e sempre revisto antes de encerrado 0 processo. Assim, 
os emolumentos depositados, estao sujeitos a alterayoes, para mais ou para menos. Somente ao apresentante do titulo, munido do 
respectivo recibo, serao restituidas as importancias eventualmente depositadas a mais. 

6 - TODOS os pagamentos sao efetuados atraves de guias proprias, devidamente autenticadas. Exija recibo de qualquer quantia. Ao 
receber 0 seu titulo, depois de registrado, verifique se ele esta COTADO, isto e, se foi indicado, mecanicamente, 0 valor dos 

emolumentos pagos. 
7 - Se 0 titulo apresentado contiver ate relacionado com a primeira aquisiyao imobiliaria, financiada pelo Banco Nacional da Habitayao 

BNH, ou ainda, aquisiyao de imovel com financiamento oriundo daquela instituiyao, essa circunstancia devera ser mencionada de 
forma a identificar aqueles que fazem jus aos beneficios da lei. 

INSTRU<;OES PARA 0 PREENCHIMENTO DESTE FORMULARIO 

A - No espayo destinado ao NOME DO APRESENTANTE, indique 0 sen nome, por extenso, mesmo que ele nao figure no titulo. 
B - No espayo destinado ao ENDEREc;O E TELEFONE, indique 0 seu endere£o e telefone, para 0 caso de ser necessaria alguma comunicayao. 
C - No espayo destinado ao TITULO, indique 0 documento apresentado para registro, de fonna a pennitir a sua identificay1i.o e individualizayao. 

(EXEMPLO: Escritura de compra do Oficio de Notas, da Comarca de Livro ___--' 

i
NOME COMPlETO DO APRESENTANTE (Ietra de forma): 

ENDEREQO: 

ENDEREQO DO IMOVEl: 

I TElEFONE: 

TITULO APRESENTADO 

("DC-
EMAIL 

DECLARO ESTAR CIENTE DAS INFORMAQOES ACIMA 

DATA: 

I 
ASSINATURA DO APRESENTANTE 

/ /20 

Formulario Operacional· FORMULARIO DE APRESENTA\:ii.O 


