
                                                                         LIVRO_____ FLS _______  ATO______
REQUERIMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL

(Conforme Provimento nº 61 do CNJ de 17/10/2017). 

CONJUGE HOMEM:

Nacionalidade  Estado Civil 

Naturalidade   UF  data de nascimento 

Profissão   Portador(a) do CPF nº.: 

Identidade nº   Órgão Emissor   

Residente 

Bairro   cidade   Cep 

Filiação 

Domicílio  (local  de  trabalho):  

cidade  Cep 

Telefone  Email 

Existe União Estável? 

CONJUGE MULHER:

Nacionalidade  Estado civil 

Naturalidade   UF  data de nascimento 

Profissão   Portador(a) do CPF nº.: 

Identidade nº   Órgão Emissor  

Residente 

Bairro   cidade   Cep 

Filiação 

Domicílio (local de trabalho):  

 cidade  Cep 

Telefone  Email 

Existe União Estável? 
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ADVOGADO (A): 

Nacionalidade  Estado Civil 

Naturalidade   UF  data  de nascimento 

Profissão:  Portador(a) do CPF nº.: 

 OAB nº  data Expedição 

Residente 

Bairro  cidade  Cep 

Domicílio (local de trabalho):  

Bairro  cidade Cep

Telefone:  Email: 

Vimos requerer seja lavrada no livro de notas deste Cartório uma Escritura de Divórcio Consensual
nos termos da Lei 11441/2007 e do novo CPC art. 733 e declaramos que: 
(    ) não temos filhos comuns.      (    ) só temos_______ filho(s) maiore(s) e capaz(es)  

(   ) declaramos sob as penas da lei conforme art. 733 CPC que não há nascituro ou filhos incapazes.

1 Documentação apresentada: 

Dos outorgantes:  RG, CPF e  Certidão de Casamento  com menos de (06) seis meses de

expedição. (     ); (Art 286 § 1º CNCGJRJ). 

Dos filhos maior(es) e capaz(es): (   ) RG/CNH, (   ) Certidão de Nascimento, (      ) Certidão

de Casamento, Obs.: Atualizada com menos de 06 meses.

Dos filhos menores: (   ) RG (    ) CPF (   ) Certidão de Nascimento (emissão com menos de

seis meses)  (  ) Sentença Judicial com a decisão da guarda, visitação e pensão alimentícia

dos filhos.

Do Advogado (a): OAB e CPF (  )

1 Dos bens: (   ) Existe bens a partilhar.  (   ) Não existe bens a partilhar.

1 Da pensão alimentícia:  (    ) dispensam mutuamente.

2 Do Divórcio: (   ) Impossibilidade de Reconciliação.

3 Dos Nomes:

O Homem após o Divórcio passará a chamar-se:

 
A Mulher após o Divórcio passará a chamar-se:

Nesses termos, pede deferimento.

Duque de Caxias-RJ 

Ass:

Ass:  

Ass. do Advogado (a): 
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Documentos  necessários  para  Escritura  Pública  de  Divórcio  Consensual  nos

termos da Lei 11441/2007 e do Novo CPC art. 733: Do casal: RG/CNH e CPF, Obs.:

Se o Nome consta conforme na Certidão de casamento, ou seja nome de casado(a).

Certidão  de  Casamento atualizada com  menos  de  seis  meses  da  data  de

expedição, (Art 286  § 1º CNCGJRJ).  Caso tenha filhos maiores: Original e cópia

autenticada do RG/CPF ou CNH. Caso tenha filhos menores: Sentença Judicial com

a decisão da guarda, visitação e pensão alimentícia dos filhos, (Art 731 CPC). Caso

tenha Filho(s) falecido(a),  Certidão de Óbito atualizada com menos 06 meses.  Do

Advogado(a):  Original  e  cópia  da  OAB,  (Lei  13.105/2015  § 2º Art  733  CPC,  Lei

11.441/2007, Res. 35 CNJ). Valor: Escritura de Divórcio Consensual R$ 536,56+ duas

consultas  R$  24,01 (cada  cônjuge)  + autenticações  R$ 8,80 (cada  documento

apresentado) + Averbação R$ 155,21 (caso tenha casado neste Cartório).  Quanto a

certidão com averbação de divórcio paga só depois de averbado.  (Minuta 46-3016).

Cód. Emol.: 26-. Telefone: 3650-7993. Obs.: Valores validos para o ano de 2021.
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