
REGISTRO DE ÓBITO

Este formulário DEVE ser preenchido pelo parente mais próximo, observando a ordem
prevista no Art. 79 da Lei 6.015/73.

DECLARAÇÃO DE ÓBITO Nº: ____________________

NOME DO DECLARANTE_________________________________________________

Profissão: _________________________________________________________________

Naturalidade: ______________________________________________________________

Estado Civil: _______________________________________________________________

Parentesco:________________________________________________________________

Telefone: (   ) ______________________________________________________________

Rua: __________________________________________________________nº__________

bairro __________________________________ Cidade ____________________________

NOME DO FALECIDO ____________________________________________________

Deixou bens: (  )SIM (  )NÃO

Deixou testamento conhecido: (  )SIM (  )NÃO

Era Eleitor: (  )SIM (  )NÃO

Funcionário público Estadual: (  )SIM (  )NÃO

Cônjuge/Companheiro(a) – Se falecido, data do falecimento ______/______/_______

Nome: ____________________________________________________________________

Naturalidade:______________________________ Profissão: ________________________

Rua: ___________________________________________________________nº_________

bairro ____________________________________ Cidade __________________________



Pais do falecido

falecidos (  )SIM (  )NÃO

Naturalidade Pai: _____________________ Naturalidade Mãe: ______________________

Profissão Pai: ________________________ Profissão Mãe: _________________________

Rua: __________________________________________________________nº_________

bairro ____________________________________ Cidade __________________________

Sepultamento

Cemitério:_________________________________________________________________

Horário: ___________________ Data: __________________________________________

FILHOS (nome completo e idade):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

___________________________________

ASSINATURA DO DECLARANTE



PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:
Nome completo_____________________________________________________________
nacionalidade ______________________________ estado civil _______________________
profissão _______________________________ data de nascimento ____________________
documento de identidade nº ____________________ expedida por _________________ em
data de ______/______/______ e CPF __________________________________,
domiciliada residente na Rua ______________________________________ nº ________,
bairro _____________________, Cidade _______________________________ UF ______.

OUTORGADO:
Nome completo _____________________________________________________________
nacionalidade ______________________________ estado civil _______________________
profissão _______________________________ data de nascimento ____________________
documento de identidade nº ____________________ expedida por _________________ em
data de ______/______/______ e CPF __________________________________,
domiciliada residente na Rua ______________________________________ nº ________,
bairro _____________________, Cidade _______________________________ UF ______.

Por este instrumento particular o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO a

quem confere poderes específicos para representar junto ao Ofício de Registros Públicos de

Alvorada/RS, para o fim específico de declarar, conferir e assinar o termo de óbito do meu

(informar parentesco/proximidade conforme ordem prevista no Art. 79, Lei 6.015/73)

___________________ tudo conforme formulário anexo a este, referente a declaração de

óbito DO nº _________________.

Alvorada/RS, ________ de ___________________de ___________.

_____________________________________

Outorgante

_____________________________________

Outorgado

Lei 6.015/73 - Lei dos Registros Públicos



Art. 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos: (Renumerado do art. 80  pela Lei nº
6.216, de 1975).

1°) o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos;

2º) a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número
antecedente;

3°) o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de
casa, indicadas no nº 1; o parente mais próximo maior e presente;

4º) o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a
respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima
indicado;

5º) na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido
aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver
notícia;

6°) a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas.

Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando-o o
declarante em escrito, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6216.htm#art79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6216.htm#art79

