Memorial da Habilitação de Casamento

ILMO. SR. REGISTRADOR DO CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE
CASIMIRO DE ABRREU ESTADO DO DO RIO DE JANEIRO

Dizem ______________________________ e _______________, que, tendo
ajustado o seu casamento, apresentam os documentos exigidos por lei, e não
surgindo qualquer impedimento, pedem que lhes seja expedida a respectiva
certidão de habilitação, fazendo para esse efeito as seguintes declarações: que
tem ciência de que deverão acompanhar a tramitação do presente processo de
Habilitação para Casamento nº _______, que após publicação dos proclamas,
transcorrido o prazo legal e após manifestação favorável do Ministério Público,
será expedida a Certidão de Habilitação pelo Oficial do Registro.

NO I V O
Nome:_______________________________________________________________Sexo:__
________
CPF:____________________RG:_______________________Órgão Emissor:
_________________
Filiação:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________
Residência:__________________________________________________________________
_______
Município:
_______________TEL.:___________________Profissão:_________________________
Nacionalidade:
__________________Naturalidade:________________UF:_________Data de
Nascimento: _______________________________ Estado Civil:
___________________________
Nome do ExConjuge(Anterior):______________________________________________________
Nome a
adotar:_____________________________________________________________________

NOIVA
Nome:_______________________________________________________________Sexo:__
________
CPF:____________________RG:_______________________Órgão Emissor:
_________________
Filiação:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________
Residência:__________________________________________________________________
_______
Município:
_______________TEL.:___________________Profissão:_________________________

Nacionalidade:
__________________Naturalidade:________________UF:_________Data de
Nascimento: _______________________________ Estado Civil:
___________________________
Nome do ExConjuge(Anterior):______________________________________________________
Nome a
adotar:_____________________________________________________________________
Regime de
Bens:____________________________________________________________________
Assinaturas:
Noivo:_______________________________________________________________________
_______
Noiva:_______________________________________________________________________
_______

Casimiro de Abreu,
_________________________________________________________________

QUALIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS:
1) Nome:_________________________________________________________________
CPF:__________________RG:______________Órgão Expedidor:_______Data de
Emissão:______________ Profissão: ________________________________________
Naturalidade:___________________________ Estado Civil:_____________________
Endereço:_________________________________________________________________

Assinatura:________________________________________________________________

1) Nome:_________________________________________________________________
CPF:__________________RG:______________Órgão Expedidor:_______Data de
Emissão:______________ Profissão: ________________________________________
Naturalidade:___________________________ Estado Civil:_____________________
Endereço:_________________________________________________________________

Assinatura:________________________________________________________________

Casimiro de Abreu, _________________________________________________________

CONSENTIMENTO PARA CASAMENTO

___________________________________e ______________________________ (nome
dos
pais
do(a)
menor),
abaixo assinados, pais do(a) menor (nome da pessoa
menor)_________________________________________, com ______ anos de idade, pelo presente damos
nosso consentimento para que o mesmo, possa contrair casamento com
_____________________(nome do(a) nubente), com __________ anos de idade, residente à
___________________________, _____________ em _________________-RJ, filha
de __________________________________ e _______________________________.

Assinatura:
Pai:_________________________________________

Mãe:________________________________________

Casimiro de Abreu, RJ, ______________________________________.

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu,_______________________________________________________________________,
Nacionalidade_______________________, estado civil__________________________,
Profissão___________________, Natural de ________________________ Portador da
carteira de identidade n° _____________________, expedida em _______________
pelo ___________________, e do CPF nº _________________________, declaro para
devidos fins que o SR.(a)____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
reside em meu endereço situado na:_________________________________________
_____________________________________________________________________________

Assinatura:

___________________________________________________________

Casimiro de Abreu-RJ:__________________________________

PROCESSO Nº

TERMO DE OPÇÃO PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS
(Parágrafo único do art. 1640 da Lei 10.406/2002 - Código Civil)

Os
nubentes
________________________________
e
____________________________________, abaixo assinados, com base no
parágrafo único do artigo 1640 do Código Civil Brasileiro em vigor,
optam pelo regime da comunhão parcial de bens, e firmam o presente,
cientes de que a escolha de outro regime somente poderia ser feita
mediante escritura pública. Declaram ainda que estão cientes de que
no regime da comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos
pelo casal na constância do casamento; que ficam excluídos os bens
havidos anteriormente; que os bens recebidos por herança ou doação,
ainda que na constância do casamento, pertencerão exclusivamente a

quem os receber; que os bens adquiridos com a receita proveniente da
venda de bens anteriores ao casamento ou recebidos por herança,
também não constituem patrimônio do casal; que as obrigações e
dívidas anteriores ao casamento ou as contraídas para a administração
dos bens exclusivos de cada cônjuge será de sua inteira
responsabilidade. Estando assim, perfeitamente cientes das regras
legais que regem o regime da comunhão parcial de bens, manifestam
livremente sua opção pelo mesmo, reduzida sua manifestação a termo
como determina o Código supra citado, para vigorar no casamento que
pretendem realizar, cuja habilitação está em curso neste Registro Civil
das Pessoas Naturais do Ofício Único de Casimiro de Abreu - Estado
do Rio de Janeiro. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Eu,
______________, Escrevente subscrevo para que produza seus legais
efeitos.

______________________________________________________
Noivo:

______________________________________________________
Noiva:

DECLARAÇÃO DESISTÊNCIA DA HABILITAÇÃO

Nós nubentes do processo n° ______ declaramos a desistência do
processo supra citado, dado entrada nesta serventia em ____/____/_____.
Viemos então requer a retirada de nossas certidões originais.

__________________________________________________________
Noivo

_____________________________________________________________
Noiva

Casimiro de Abreu-RJ,

Assinatura a Rogo (apresentar Identidade e CPF autenticado)

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DAS TESTEMUNHAS
1° TESTEMUNHA
Nome:_______________________________________________________________
Nacionalidade: ________________________________________________________
Profissão: ____________________________________________________________
Estado Civil: __________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________
Carteira de Identidade: __________________________________________________
CPF: _________________________________________________________________

2° TESTEMUNHA
Nome:_______________________________________________________________

Nacionalidade: ________________________________________________________
Profissão: ____________________________________________________________
Estado Civil: __________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________
Carteira de Identidade: __________________________________________________
CPF: _________________________________________________________________

Assinaturas:
________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Casimiro de Abreu, RJ__________________________________

Casimiro de Abreu,

