MODELO PETIÇÃO DIVÓRCIO EXTRAJUDICAL COM BENS
ILMA SRA. 7ª TABELIÃ DE NOTAS DE MANAUS- AMAZONAS

<QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS REQUERENTES>, neste ato
representadospor seu(s) ADVOGADO(s)<QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO(S)
ADVOGADO(S)>,vêm respeitosamente requereralavratura deESCRITURA PÚBLICA
DE DIVÓRCIO, conforme as informações que seguem:
1.DO CASAMENTO
Os requerentes se casaram em <DATA> sob o regime da <REGIME DE
BENS>(COPIAR DADOS DA CERTIDÃO DE CASAMENTO)
2. DOS FILHOS
A divorcianda(cônjuge virago) não se encontra em estado gravídico e na constância
do casamento não houve a concepção de filhos em comuns.
OU
Os requerentes possuem filhos comuns, a seguir nomeados, sendo todos maiores e
capazes: <NOME E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS FILHOS COM DATA DE
NASCIMENTO E EMAMCIPAÇÃO SE FOR O CASO>
3.DO DIVÓRCIO
Os requerentes não desejando mais manter o vínculo conjugal, de sua espontânea vontade,
livre de qualquer coação, sugestão ou induzimento, afirmam que a convivência matrimonial
entre eles tornou-se insustentável, não havendo possibilidade de reconciliação;que o
divórcio que ora requerem preserva os interesses dos cônjuges e não prejudica o interesse
de terceiros.
4. DO NOME
Os requerentes manterão seus nomes inalterados
OU
Adivorciandavoltará a adotar o seu nome de solteira, qual seja: <NOME DE SOLTEIRA>
5. DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
<INFORMAR SE HAVERÁ OU NÃO PAGAMENTO DE PENSÃO - EM CASO
POSITIVO INFORMAR VALOR>
6.DOS BENS
Os requerentes declaram possuem bens comuns que serão partilhados da seguinte forma:
6.1. DO PATRIMÔNIO PARTICULAR DE CADA CÔNJUGE
Declaram que não existem bens particulares. OU <DESCREVER PATRIMÔNIO
PARTICULAR SE HOUVER>
6.1.1. BENS DO CÔNJUGE VARÃO:
6.1.1.1 Imóvel localizado na cidade de .... registrado na Matrícula Imobiliária nº do
Cartório de Registro de Imóveis ... , cadastrado na Prefeitura Municipal de ... sob nº ,
adquirido em .... Valor declarado do bem de R$ ....

6.1.1.2 Numerário depositado no Banco .... no valor de R$ .....
6.1.2. BENS DO CÔNJUGE VIRAGO:
6.1.2.1 Imóvel localizado na cidade de .... registrado na Matrícula Imobiliária nº do
Cartório de Registro de Imóveis ... , cadastrado na Prefeitura Municipal de ... sob nº ,
adquirido em .... Valor declarado do bem de R$ ....
6.1.2.2 Valor pago pelo imóvel financiado .....
6.2.DO PATRIMÔNIO DO CASAL
<DESCREVER PATRIMÔNIO COMUM SE HOUVER>
6.2.1. Imóvel localizado na cidade de .... registrado na Matrícula Imobiliária nº do Cartório
de Registro de Imóveis ... , cadastrado na Prefeitura Municipal de ... sob nº , adquirido em
.... Valor declarado do bem de R$ ....
6.2.2. Direitos sobre o imóvel ....
7. DO VALOR DO PATRIMÔNIO
O valor do total do patrimônio a ser partilhado é de <R$>. (SOMAR O VALOR
DECLARADO DOS BENS ACIMA RELACIONADOS)
8. DA PARTILHA
Em razão do divórcio ora solicitado osrequerentes desejam partilhar seus bens da seguinte
forma:
<INFORMAR COMO SERÁ REALIZADA A PARTILHA DOS BENS>
8.1. Para o divorciando (cônjuge varão) ficarão os seguintes bens ....
8.2. Para a divorcianda(cônjuge virago)ficarão os seguintes bens ....

9. DAS CERTIDÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS
Seguem anexos ao presente pedido cópia dos seguintes documentos:
a) certidão de casamento;
b) documento de identidade oficial e CPF/MF;
c) pacto antenupcial e registro do mesmo, se houver;
d) certidão de nascimento ou outro documento de identidade oficial dos filhos
absolutamente capazes, se houver;
e) certidão de propriedade dos bens imóveis e direitos a eles relativos;
f) documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se
houver.
g) CND da Sefaz e da Receita
h) procuração particular para o advogado

Atenciosamente,

____________________________________
NOME DO ADVOGADO/Nº OAB

