MODELO DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA
ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA QUE FAZ:
[nome] ...................e [nome] .................., NA FORMA ABAIXO:
Saibam – quantos este público instrumento de Escritura Declaratória virem que
aos .................... dia(s) do mês de ................. do ano de dois mil e
................(......./......../20...... ) neste Tabelionato, sito à [endereço] .........................
, nesta Cidade de ................ , da República Federativa do Brasil, e perante mim
Tabelião compareceu como DECLARANTE, a Sra. [nome]...........................,
brasileira, [estado civil], [profissão] , portador da Carteira de Identidade n°
..................... e inscrito no C.P./M.F n° .................................., residente à
[endereço] ........................., nascida na cidade de ............., Estado ....................,
aos [dia]............. de .[mês]................... de ..[ano].............. , filha de
[pai]............................................. e [mãe]................................... e como ANUENTE
o sr. [nome] ......................................, brasileiro, [estado civil], [profissão] , portador
da Carteira de Identidade n° ........................ e inscrito no C.P./M.F sob n°
........................., residente e domiciliado à [endereço] ............................, nascido
na Cidade de ..............., Estado ...................... aos [dia] ............., de [mês] de
[ano], filho de [pai] e [mãe] , os presentes reconhecidos como os próprios por mim
Tabelião que esta subscrevo, consoante os documentos apresentados, do que
dou fé. E, pela Declarante, me foi dito que: 1) que ela outorgante declarante é
“mãe”
de
...............................,
nascido
em
..........................aos................................, conforme Certidão de Nascimento
nº............ feito às folhas .............., do livro.................do registro civil das pessoas
naturais da cidade de.........................; 2) que para todos os fins e efeitos declara
ser seu filho(a) ratificando o que se encontra registrado na mencionada Certidão
de Nascimento; 3)que tem a presente declaração por boa, firme e valiosa, no
presente e futuramente, para que produza efeitos jurídicos.
O pai do menor, anuente e presente, concorda e aceita a declaração acima.
ASSIM, me pediram que lhes lavrasse esta escritura, a qual lhes sendo lida,
acharam conforme, aceitaram, ratificaram, outorgaram e assinam, perante mim,
(nome) Tabelião de Notas que a mandei digitar, dou fé, subscrevo e assino.
Em Test° ( ) da verdade.
____________________________

Observação: caso o filho reconhecido tenha a partir de 14 anos, deverá constar
como “anuente” com o presente ato.

