
  
  
  
Quinto Registro de Imóveis de São Paulo 
Sérgio Jacomino, Oficial Registrador 
Rua Marquês de Paranaguá, 359 - Consolação. 
01303-050 - São Paulo - Capital.

Requerimento de retorno de títulos encaminhados via correio Protocolo:

Ao Senhor Oficial do 5º Registro de Imóveis de São Paulo

Nome RG CPF

vem requerer a devolução do título e dos documentos recepcionados nesta serventia via Sedex a 
cobrar, declarando-me ciente das seguintes regras.  
  
1. O título será retirado pelo solicitante na agência dos Correios mais próxima ao endereço 
indicado abaixo no quadro abaixo. 
  
2. O requerente receberá um aviso dos correios para retirar e efetuar o pagamento referente ao 
envio do Sedex na agência dos correios indicada, no prazo máximo de 7 dias úteis. 
  
3. Se não for retirado neste prazo, o título retornará para o cartório. Caso isto ocorra, este título 
somente poderá ser retirado pessoalmente pelo remetente, no balcão de atendimento, mediante a 
apresentação de documento de identidade com foto. 
  
4. O envio e recebimento da documentação pelo sistema Sedex é de inteira responsabilidade dos 
Correios. O Cartório não responderá no caso de extravio ou perda de documentação em trânsito.  
  
6. Caso haja restituição de valores, será procedida via depósito bancário de acordo com os dados 
indicados abaixo:

Nome CPF

Banco Agência Conta corrente

O título e os documentos serão enviados à agência dos correios mais próxima do endereço abaixo. 
É muito importante a indicação correta de todos os dados.

Rua Número Complemento

http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/sedex-a-cobrar
http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/sedex-a-cobrar


Bairro Estado CEP

Declaração de ciência e responsabilidade:
Declaro ter lido e concordado com os termos do documento SEDEX – envio 
de documentos publicado no site indicado abaixo:

SEDEX - envio de documentos - Condições Gerais.

Datar Assinatura e nome por extenso: 
  
  
_________________________________________________________

 

http://quintoregistro.wordpress.com/sedex-envio-de-documentos/
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