AVERBAÇÃO DE CASAMENTO, SEPARAÇÃO E/OU DIVÓRCIO
Sr. Oficial do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Capital do Estado de Goiás
Nome completo*: ______________________________________________________________________
Telefone*: _____________________________________________________________________________
CPF / CNPJ*: ___________________________________ RG*: __________________________________
Estado Civil*:

◯ Solteiro

◯ Casado

◯ Separado

◯ Divorciado

◯ Viúvo

Convivente em União Estável? ◯ Sim ◯ Não
Nacionalidade*: _____________________________ Profissão*: ______________________________
Filiação: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Endereço*: _____________________________________________________________________________
E-mail*: _________________________________________________________________________________
*Preenchimento obrigatório.

Com fundamento no princípio da instância ou rogação, previsto nos arts. 213, I,
alínea "g", 167, II, item 5 e art. 246, §1º da Lei n. 6.015/1973, solicito a prática do(s) ato(s)
abaixo assinalado(s), com relação ao imóvel objeto da seguinte matrícula/transcrição:

Averbação de casamento e qualificação pessoal.
Averbação da separação e/ou divórcio e qualificação pessoal.
Com apresentação do título de partilha para registro, nos termos do art. 1.227
do Código Civil.
Sem apresentação do título de partilha. Assim, declaro estar ciente que, em
momento oportuno o título será apresentado para registro. Além disso, informo
ter conhecimento de que o ato resultará somente na atualização do estado civil
na matrícula, não ocasionando em alteração na propriedade do imóvel.
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De: _____________________________________________________________________________________
nacionalidade: _________________________, profissão: _____________________________________,
documento de identidade (com órgão e estado expedidor): ______________________________,
CPF n. __________________________, endereço completo: __________________________________
_______________________________________________________________________________________ e
_________________________________________________________________________________________
nacionalidade: _________________________, profissão: _____________________________________,
documento de identidade (com órgão e estado expedidor): ______________________________,
CPF n. __________________________, endereço (caso residam no mesmo endereço, não
preencher novamente): _________________________________________________________________

- Anexar cópia autenticada do(s) documento(s) comprobatório(s) - CPF, RG/CNH/Cédula
de identidade profissional e certidão casamento emitida nos últimos 90 dias - nos termos
dos e arts. 913 e 915 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial de
Goiás - Provimento n. 46/2020.
Declaro(amos) ainda estar(mos) ciente(s) de que, comprovada a falsidade nessa
declaração, estarei(mos) sujeito(s) às penas previstas na Lei, conforme art. 299 do Código
Penal Brasileiro.
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DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Nome Completo*: _____________________________________________________________________
E-mail*: _______________________________________________________________________________
Telefone*: _____________________________________________________________________________
CPF/CNPJ*: __________________________________ RG*: __________________________________
Insc. Municipal: ______________________________
Endereço*: ____________________________________________________________________________
Complemento*: _______________________________________________________________________
CEP*: _______________________

Numeração predial: ______________

Bairro*: ______________________

Cidade*: ___________________________

UF*: ________

*Obrigatório para emissão de nota fiscal.

Goiânia, ____ / ____ / _______

_____________________________________________
Assinatura do(a) requerente
Atenção: Se o requerente/declarante for pessoa física, poderá optar entre o reconhecimento de firma e a
assinatura na presença de preposto da Serventia (colaborador do Cartório), nos termos do art. 803 do
Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial de Goiás - Provimento 46/2020.
Se o requerente/declarante for pessoa jurídica, é necessário reconhecer firma jurídica ou anexar prova de
representação do signatário.
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