
MODELO – ESCRITURA PÚBLICA 

 
ESCRITURA DE DECLARAÇÃO 

Saibam quantos esta pública escritura virem que, no dia _______ do mês de _________________, do ano ___________, 

nesta Cidade  de ___________________________________________, neste ________________________ Tabelionato,  
 

PERANTE MIM TABELIÃO, COMPARECEU COMO DECLARANTE 

O/A Senhor/a ,  _____________________________________________________________________________________ 
                                                  NOME                                                                                 SOBRENOME 
de nacionalidade __________________________  estado civil  _______________________________________________ 

profissão _________________________  portador do documento de identidade ________________________________ 

natural de ______________________________________________ onde nasceu em _____________________________  
                                                           LUGAR DE NASCIMENTO                              DATA DE  NASCIMENTO 

endereço de residência  ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      CIDADE – ESTADO – PAIS  

__________________________________________________________________________________________________ 
                                     RUA/PRAÇA e NÙMERO DA CASA/APARTAMENTO 

- acompanhado de duas testemunhas adiante nomeadas, qualificadas e assinadas;  
- os comparecentes foram identificados pelos documentos exibidos, dou fé.  

Então, por ele/ela me foi dito que pela presente escritura e na melhor forma de direito, VÊM DECLARAR, como de fato 
declarado têm, sob as penas da lei, que deve contrair matrimónio 

na cidade de _________________________________________________________________________________ (Itália)  

com o/a  Senhor/a __________________________________________________________________________________   
                                                  NOME                                                                                 SOBRENOME 

nascido/a em _____________________________________________, no dia _______________________________ ___ 
                                   LUGAR DE NASCIMENTO       DATA DE  NASCIMENTO 

residente na cidade ___________________________________________________________________________  (Itália)  

e que o estado civíl do declarante, é solteiro/a, não tendo contraído matrimónio até a presente  data. 

ASSINAM A PRESENTE AS TESTEMUNHAS:  

- O/A Senhor/a ,  ____________________________________________________________________________________ 
     NOME                                                                                 SOBRENOME 

de nacionalidade __________________________  estado civil  _______________________________________________ 

profissão _________________________  portador do documento de identidade ________________________________ 

natural de ______________________________________________ onde nasceu em _____________________________  
                                                                  LUGAR DE NASCIMENTO                                             DATA DE  NASCIMENTO 

endereço de residência  ______________________________________________________________________________ 
                                                                   CIDADE – ESTADO – PAIS                                       RUA/PRAÇA e NÙMERO DA CASA/APARTAMENTO 

- e o/a Senhor/a ,  __________________________________________________________________________________ 
                                                                                    NOME                                                                                 SOBRENOME 
de nacionalidade __________________________  estado civil  _______________________________________________ 

profissão _________________________  portador do documento de identidade ________________________________ 

natural de ______________________________________________ onde nasceu em _____________________________  
                                                             LUGAR DE NASCIMENTO                                            DATA DE  NASCIMENTO 

endereço de residência  ______________________________________________________________________________ 
                                                                   CIDADE – ESTADO – PAIS                                       RUA/PRAÇA e NÙMERO DA CASA/APARTAMENTO 

que ratificam a declaração do outorgante e declaram não existir entre os nubentes parentesco algum em grau proibitivo 
ou qualquer outro impedimento que os inibam de casar. 
Assim o disse, dou fé. A pedido lavrei esta escritura, que feita e lhes sendo lida, em voz alta e clara, acharam conforme, 
aceitaram, outorgaram e assinam.  


