
ILUSTRÍSSIMA SENHORA
REGISTRADORA DO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO – MATO GROSSO

Eu________________________________________________, 
_________________  (nacionalidade),  ______________________  (estado civil), 
____________________(profissão), portador(a) da C.I. n.º __________________ e do CPF 
n.º_________________,  residente e domiciliado(a)  na rua/avenida/fazenda 
______________________________________,  nº___________,  cidade de 
_____________________________________,  estado __________,  CEP n.º _______-
______,  telefone (_____)  _______________,  email _________________________, 
havendo contraído matrimônio com 
_______________________________________________________, estabelecendo antes o 
regime de bens a vigorar entre o casal,  tudo conforme escritura de pacto antenupcial e 
certidão de casamento que seguem, vem à presença de  Vossa Senhoria: 

Esclarecer ainda não ter havido registro do mencionado pacto 
antenupcial em outro serviço registral de imóveis. 

Pelo que, cumprindo disposições contidas no artigo 167, inciso I, item 
12 e inciso II, item 1, combinado com o artigo 244, todos da Lei 6.015/73, vem requerer que 
se proceda neste Registro Imobiliário:

a) O registro da ESCRITURA DE PACTO ANTENUPCIAL que 
segue, no livro n. 03; 

b) As averbações nas matriculas dos imóveis nos quais os 
cônjuges figurem como proprietários nesta serventia.

Declara,  por fim,  que a residência do casal,  para fins de 
competência,  é na rua/avenida/fazenda 
____________________________________________,  n.º_________,  no município de 
___________________________________,  pertencente,  portanto,  à circunscrição 
imobiliária dessa Serventia Registral.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Porto Esperidião, _____ de ___________________ de ______. 

____________________________
Nome e assinatura do(a) requerente

Orientações   (  excluir     esse     texto     na     impressão     do     requerimento  ):  

• A compaetência para registro é: Registro de Imóveis do lugar do domicílio do casal.

• Reconhecer firma da assinatura do(a) requerente

• Deverá acompanhar a via original da Escritura de Pacto Antenupcial e original ou cópia autenticada da Certidão de 
Casamento.

• Recomenda-se que após o registro,  o interessado promova a averbação do casamento nos demais cartórios onde 
tenha imóveis registrados em nome de qualquer um dos cônjuges. 

• Requerimento formulado por procurador: apresentar cópia autenticada da procuração com poderes para o ato. 

• A escritura de pacto antenupcial registrada deverá ser apresentada juntamente com a certidão de casamento para a 
realização de qualquer transação imobiliária futura.
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