
NEYLA FERREIRA MENDES
Defensora Pública Coordenadora do NUPIIR

INSTRUMENTAIS



CONVITE TRADUZIDO NA 
LÍNGUA GUARANI



Nº CASA: ________ AGENTE:____________

VOCÊ OU ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA PRECISA DE REGISTRO 
CIVIL?

NDE HÁ NEGWENTE KWERA, OIPOTA. VÁ REGISTRO 
CIVIL?

ENTÃO VENHA E TRAGA TODOS OS DOCUMENTOS QUE JÁ TIVER, ATÉ OS 
DA FUNAI, NO DIA 18 (SEXTA-FEIRA) DE MAIO A PARTIR  HORAS, NA CASA 

DE REZA CACIQUE GETÚLIO, NA ALDEIA JAGUAPIRU!

ENFOÇE, EJU, HÁ É GWERU NDE DOCUMENTO DA FUNAI DIA 18 
DE MAIO, A PARTIR  HORAS MBO’EROY,PE NA CASA DE REZA 

CACIQUE GETÚLIO, NA ALDEIA JAGUAPIRU.

AÇÃO CONJUNTA: ADEP/MS, SESAI, FUNAI E DPE/MS



QUESTIONÁRIO



Q U E S T I O N Á R I O

Os dados captados serão utilizados no mapeamento do Sub-Registro Civil de Nascimento e
Documentação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul pela Defensoria Pública do Estado.

1. Nome: __________________________________ FAM:_____________________________

2. Estado civil:________________________________________________________________

3. Endereço/Com:___________________ Cidade: ___________________Casa Nº__________

4. Data Nasc:_____________________ Telefone:____________________________________

5. Cidade onde nasceu: _________________________________________________________

6. Comunidade onde nasceu:_____________________________________________________

7. Nome do pai: _______________________________________________________________

8. Nome da mãe: ______________________________________________________________

9. Documentos queNÃO possui:

(    ) RCN (    )  CTPS (    ) RG     (    ) CPF      (    ) Retificação    (    ) 2ª VIA  RANI   

(   ) 2ª VIA RCN (    ) Conversão 



10. CÔNJUGE: Nome do Cônjuge (se tiver):________________________________________

a) Etnia:_____________________________________ Data Nasc:______________________

b) Endereço:______________________________________________ Casa Nº___________

c) Cidade onde nasceu: ________________________________________________________

d) Comunidade onde nasceu:____________________________________________________

e) Cidade onde mora:__________________________________________________________

f) Comunidade onde mora:______________________________________________________

g) Nome do pai: ______________________________________________________________

h) Nome da mãe: _____________________________________________________________

i) Documentos queNÃO possui:

(    ) RCN (    )  CTPS (    ) RG     (    ) CPF      (    ) Retificação    (    ) 2ª VIA  RANI   

(   ) 2ª VIA RCN (    ) Conversão 



11. FILHOS: 

a) Nome:_____________________________________________ Data de Nasc.:____________ 

Pai/Mãe: ____________________________________________________________________

Documentos queNÃO possui: ( ) RCN ( ) CTPS ( ) RG ( ) CPF

( ) RETIFICAÇÃO ( ) 2ª VIA RANI ( ) 2ª VIA RCN

b) Nome:_____________________________________________ Data de Nasc.:____________ 

Pai/Mãe: ____________________________________________________________________

Documentos queNÃO possui: ( ) RCN ( ) CTPS ( ) RG ( ) CPF

( ) RETIFICAÇÃO ( ) 2ª VIA RANI ( ) 2ª VIA RCN

c) Nome:_____________________________________________ Data de Nasc.:____________ 

Pai/Mãe: ____________________________________________________________________

Documentos queNÃO possui: ( ) RCN ( ) CTPS ( ) RG ( ) CPF

( ) RETIFICAÇÃO ( ) 2ª VIA RANI ( ) 2ª VIA RCN

Responsável pelo preenchimento do questionário: _____________________________



REQUERIMENTO COM RANI 
(MENOR)



EXCELENTÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGI STRO
CIVIL DE ____________________/MS

______________________________, residente e domiciliado(a) na Aldeia
_________________, casa nº ___________, agente de saúde ___________________, em
__________________, MS, telefone n. __________________, representado(a) por seus pais, não
tendo até a presente data o Registro Civil de Nascimento, somente o Registro Administrativo de
Índio – RANI e, valendo-se da faculdade contida na Lei, vem, respeitosamente, requerer a V.Sa.,
com base na Resolução Conjunta n. 3 do CNJ-CNMP e Provimento n. 18 do TJMS,que proceda
o competente assento de nascimento nessa Serventia do RegistroCivil com base nos dados
constantes do RANI anexo, responsabilizando-se civil e criminalmentepela presente declaração.

Declara ser da etnia____________________________________________ .
AAldeia de origem de seus pais é a Aldeia _________________________.
( ) Seu pai se encontra ausente, devendo ser registrado(a) apenas com o nomeda mãe.
( ) Seu pai reconhece expressamente a paternidade, assinando em conjunto o presente.

Pede deferimento.

_______________________, MS, _____ de _________________________de 2018.

________________________________________



REQUERIMENTO COM RANI 
(MAIOR)



EXCELENTÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGI STRO
CIVIL DE ____________________/MS

______________________________, residente e domiciliado(a) na Aldeia
_________________, casa nº ___________, agente de saúde ___________________, em
__________________, MS, telefone n. __________________, não tendo até a presente data o
Registro Civil de Nascimento, somente o Registro Administrativo deÍndio – RANI e, valendo-se
da faculdade contida na Lei, vem, respeitosamente, requerer a V.Sa., com base na Resolução
Conjunta n. 3 do CNJ-CNMP e Provimento n. 18 do TJMS, que proceda o competente assento
de nascimento nessa Serventia do Registro Civil com base nos dados constantes do RANI anexo,
responsabilizando-se civil e criminalmente pela presente declaração.

Declara ser da etnia____________________________________________ .
AAldeia de origem de seus pais é a Aldeia _________________________.
( ) Seu pai se encontra ausente, devendo ser registrado(a) apenas com o nomeda mãe.
( ) Seu pai reconhece expressamente a paternidade, assinando em conjunto o presente.

Pede deferimento.

_______________________, MS, _____ de _________________________de 2018.

________________________________________



REQUERIMENTO SEM RANI 
(MENOR)



EXCELENTÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGIS TRO CIVIL DE
____________________/MS

_____________________, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na Aldeia________, em
_________, MS, telefone nº ________, agente de saúde _____________ representado(a) por seus pais, não
tendo até a presente data, por motivos estranhos a sua vontade o registro civil de nascimento, vem, nos
termos do artigo 46 da Lei 6015/73 c.c. a Resolução Conjunta 03 do CNJ-CNMP e Provimento n. 18 do
TJMS, requerer o assentamento de registro civil, para o qual declara, confirmado pelas afirmações das duas
testemunhas abaixo, o seguinte:

1. Que o nascimento foi no dia _________ às ____:____, em ____________________
2. Do sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
3. Filho(a) legítimo(a) de: _________________________________________________
4. São avós maternos: ____________________________________________________
5. São avós paternos: _____________________________________________________
6. Declara ser da etnia____________ A aldeia de origem de seus pais é ___________

( ) Seu pai se encontra ausente, devendo ser registrado(a) apenas com o nome da mãe.
( ) Seu pai reconhece expressamente a paternidade, assinando em conjunto o presente.

Pede deferimento.
___________________, MS, _____ de ____________________ de2018.

________________________________

1. TESTEMUNHA:__________________ RG: ___________ CPF: __________ Profissão __________
Endereço:____________ Nascido em __________, brasileira, Est. Civ.: _______ Ass.: _____________________

2. TESTEMUNHA:__________________ RG: ___________ CPF: __________ Profissão __________
Endereço:____________ Nascido em __________, brasileira, Est. Civ.: _______ Ass.: _________________



REQUERIMENTO SEM RANI 
(MAIOR)



EXCELENTÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGIS TRO CIVIL DE
____________________/MS

_____________________, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na Aldeia________, em
_________, MS, telefone nº ________, agente de saúde _____________, não tendo até a presente data, por
motivos estranhos a sua vontade o registro civil de nascimento, vem, nos termos do artigo 46 da Lei 6015/73
c.c. a Resolução Conjunta 03 do CNJ-CNMP e Provimento n. 18 do TJMS, requerer o assentamento de
registro civil, para o qual declara, confirmado pelas afirmações das duas testemunhas abaixo, o seguinte:

1. Que o nascimento foi no dia _________ às ____:____, em ____________________
2. Do sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
3. Filho(a) legítimo(a) de: _________________________________________________
4. São avós maternos: ____________________________________________________
5. São avós paternos: _____________________________________________________
6. Declara ser da etnia____________ A aldeia de origem de seus pais é ___________

( ) Seu pai se encontra ausente, devendo ser registrado(a) apenas com o nome da mãe.
( ) Seu pai reconhece expressamente a paternidade, assinando em conjunto o presente.

Pede deferimento.
___________________, MS, _____ de ____________________ de2018.

________________________________

1. TESTEMUNHA:__________________ RG: ___________ CPF: __________ Profissão __________
Endereço:____________ Nascido em __________, brasileira, Est. Civ.: _______ Ass.: _____________________

2. TESTEMUNHA:__________________ RG: ___________ CPF: __________ Profissão __________
Endereço:____________ Nascido em __________, brasileira, Est. Civ.: _______ Ass.: _________________



RETIFICAÇÃO DE RCN



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA _______________________ DE _____________________

______________________, por meio da Defensora Pública queesta subscreve, vem à presença de Vossa
Excelência para requerer a RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, pelas razões fáticas e
legais a seguir expostas:

A requerente nasceu na _______, no município de _______-, nodia __________, sendo filha de
____________-, conforme se verifica da cópia da Certidão deNascimento expedido pelo Cartório do Segundo
Ofício de Dourados, em anexo e sendo do sexo feminino conforme consta de seu RANI.

No Registro Administrativo de Nascimento Indígena consta osexo feminino. Ocorre que, no Registro
Civil de Nascimento consta a indicação do sexo masculino, razão pela qual pretende seja o pedido julgado
totalmente procedente para determinar a retificação, a fimde que conste no campo SEXO do Registro Civil de
Nascimento que a requerente é do sexo FEMININO.

ISTO POSTO, requer:
a) os benefícios da Justiça Gratuita, por ser pessoa juridicamente necessitada;
b) a intimação do representante do Ministério Público, na forma da Lei;
c) seja julgado PROCEDENTE o presente pedido para, nos termos do que dispõe os artigos 57 e

seguintes c.c com o artigo 109 e seguintes da Lei 6.015/73 - Lei de Registros Públicos, retificar o assento de
nascimento do requerente para que passe constar as retificações acima descritas, determinando-se a expedição do
competente mandado de retificação ao Cartório de Registro Civil.

Para provar o alegado protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente, pelos
documentos que já seguem juntados.

Dá-se a presente causa o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro), para efeitos fiscais e de
alçada.

Pede Deferimento.
________________ de ________________ de 2018.

_____________________________________



PROTOCOLOS: RCN, RG E CTPS










