
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO DE CASAMENTO 
 Arts. 67 a 76 da Lei 6015/73, Art. 9º, I, c/c Art. 1525 e ss do CC e Art. 551 e ss do CNCGJSC  

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CAMBORIU-SC  

Tel: (47) 3365-5147 / 3365-3894 (ATENDIMENTO: Segunda a Quinta das 09 às 11hr/14 às 17hr) 
OBS: Necessário que pelo menos um dos nubentes resida em Camboriú-SC, e traga todos os documentos 

relacionados abaixo.  
OBS: NÃO PODE SER A CARTEIRA DE HABILITAÇÃO  

Noivos 
Brasileiros 

 Se solteiros: Certidão de Nascimento – ATUALIZADA e ORIGINAL (expedida a menos de 30 dias); 

 Se divorciados: Certidão de Casamento ORIGINAL com averbação de Divórcio - ATUALIZADA (expedida a menos de 30 
dias) OBS: Apresentar cópia da petição inicial e a sentença do divórcio, ou Escritura Pública do Divórcio, casa o divórcio tenha 
sido feito no Tabelionato de Notas; 
 
ATENÇÃO: Quem não apresentar a documentação citada, casar-se-á pelo regime da Separação Obrigatória de Bens (inciso do 
art. 1.641 do Código Civil – Das pessoas que o contraírem na observância das causas suspensivas da celebração do casamento). 

 Se Viúvos: Certidão de Casamento com averbação de óbito – ATUALIZADA e ORIGINAL  (expedida a menos de 30 dias). 
OBS: Apresentar fotocopia da Partilha de bens Judicial ou Certidão de Inventário dos bens ou Escritura de Inventário e certidão 
de óbito do cônjuge falecido. 
 
ATENÇÃO: Quem não apresentar a documentação citada, casar-se-á pelo regime da separação obrigatória de bens (inciso I do 
art. 1.641 do Código Civil – Das pessoas que o contraírem na observância das causas suspensivas da celebração do casamento). 

 RG e CPF dos Noivos (Original e Cópia); 

 Comprovante de residência (Original e Cópia) (água, luz ou telefone) ATUAL em nome de cada um dos noivos ou dos 
pais; OBS: Caso more de aluguel, apresentar fotocopia do contrato registrado em títulos e documentos, OU declaração do 
proprietário do imóvel.  

 Cédula de Identidade e CPF dos Pais dos Noivos (Cópia) (mesmo para noivos maiores de idade), endereço completo, 
profissão e estado civil - ou se falecido(s) apresentar certidão de óbito (Cópia). 

Noivos com 
idade entre 16 

e 17 anos 

 
Consentimento e presença do Pai e da Mãe do(a) nubente menor (art. 1517 do CC). Assinam somente o processo de 
habilitação de casamento no cartório. Deverão comparecer obrigatoriamente no cartório para assinar o consentimento. 

Conversão de 
União Estável 
em Casamento 

Art. 226 § 3º da CF e Art. 1.726 do CC. 

 Certidão de Nascimento – ATUALIZADA e ORIGINAL (expedida a menos de 30 dias); 

 RG e CPF dos Noivos (Original e Cópia); 

 Comprovante de residência (Original e Cópia) (água, luz ou telefone) ATUAL em nome de cada um dos noivos ou dos 
pais; OBS: Caso more de aluguel, apresentar fotocopia do contrato registrado em títulos e documentos, OU declaração do 
proprietário do imóvel.  

 Cédula de Identidade e CPF dos Pais dos Noivos (Cópia) (mesmo para noivos maiores de idade), endereço completo, 
profissão e estado civil - ou se falecido(s) apresentar certidão de óbito (Cópia). 

 Mínimo 35 dias antes da data do casamento. 

 Para fins de data, NÃO consta no assento de Casamento a data do início da União. 

Noivos 
estrangeiros 

 Cédula de Identidade, RNE ou Passaporte E CPF (cópia), Certidão de Nascimento ou de Casamento - (se viúvo ou 
divorciado) com averbação de divórcio/óbito, (legalizada no Consulado de origem, ambos traduzidos por tradutor público 
juramentado no Brasil e registrado no Registro de Títulos e Documentos da Comarca onde residir). Se o país fizer parte da 
Convenção de Haia, deverá apresentar somente O APOSTILAMENTO + cópia da Partilha de bens (traduzida por tradutor 
juramentado e registrada no Registro de Títulos e Documentos), OU APOSTILADA (cópia autenticada) (Ver lista de país da 
Convenção de Haia). OBS: Se o estrangeiro não entender a língua brasileira, deverá acompanha-lo um tradutor público 
 juramentado. 
CASAMENTO POR PROCURAÇÃO: validade 90 dias até a data da celebração e deverá ser por instrumento público. 

Testemunhas 

 Casamento no cartório: 02 pessoas (maiores de idade, cópia da Cédula de Identidade e CPF, profissão, estado civil e 
endereço), ainda, se tratando de testemunhas casadas, divorciadas ou viúvas, apresentar certidão de casamento das 
testemunhas (cópia).  NÃO podem ser os pais. 

 Casamento religioso ou fora do cartório: 04 pessoas (maiores de idade, cópia do RG e CPF, profissão, estado civil e 
endereço). Ainda, se tratando de testemunhas casadas, divorciadas ou viúvas, apresentar certidão de casamento das 
testemunhas (cópia). NÃO podem ser os pais.  

Prazo para dar 
entrada 

Mínimo 45 dias antes da data do casamento, exigência do MP.  

2020 



 

Regime de 
Casamento 

 Comunhão Parcial de Bens: Os bens que cada um possuía antes de casar, não entram na comunhão. Entrarão na 
comunhão os bens adquiridos durante o casamento. As heranças e doações pertencem somente ao cônjuge que a recebeu. Em 
caso de divórcio, os bens que cada um possuía ao se casar, não serão divididos. Os bens adquiridos durante o casamento serão 
divididos na proporção de 50% para cada um. 

 Comunhão Universal de Bens: Pacto Antenupcial*.  Entram na comunhão todos os bens, os adquiridos antes e durante o 
casamento, inclusive as heranças e doações. Em caso de divórcio, todos os bens, ou seja, os adquiridos antes de se casar e 
durante o casamento, incluindo heranças e doações recebidas, serão divididos na proporção de 50% para cada um. Neste 
regime, os cônjuges não poderão ser sócios na mesma empresa.  

 Separação de Bens: Pacto Antenupcial*. Os bens adquiridos antes e durante o casamento pertencem exclusivamente ao 
cônjuge que os possuía ao casar ou os adquiridos durante o casamento. As heranças e doações pertencem exclusivamente ao 
cônjuge que os recebeu. Em caso de divórcio, não há divisão de bens. 

 Separação OBRIGATÓRIA de Bens: Para pessoas com idade igual ou superior a 70 anos, menores de 16 anos que 
dependem de autorização judicial para casar e para pessoas divorciadas /viúvas que, da união anterior deixaram bens e não 
fizeram a partilha dos mesmos. 

 Participação Final nos Aquestos: Pacto Antenupcial*. Neste regime, há partilha de bens, mas a divisão não é feita meio a 
meio. O cônjuge que participou com mais recursos para adquirir um bem terá direito a receber esta porcentagem no processo de 
divisão. As heranças e doações pertencerão somente ao cônjuge que as recebeu. 

• Pacto Antenupcial = Lavrar a Escritura em qualquer Tabelionato de Notas e apresentar perante este Ofício no momento da 
entrada do casamento juntamente com o traslado ou certidão de pacto antenupcial.  

• OBS: Para que a escritura pública de pacto antenupcial tenha validade perante terceiro é importante registrá-la após o 
casamento no Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges. 

Casamento 
Religioso 

Apresentar cópia do RG e CPF do Pastor ou Padre + Carteira de Pastor ou Padre ou documento similar. Informar local que irá 
ocorrer o casamento (nome da Igreja e endereço completo + registro da Igreja no Cartório de Títulos e Documentos) – o qual 
deverá ser no município de Camboriú-SC.. 

Pagamento 
O PAGAMENTO SERÁ FEITO À VISTA EM DINHEIRO NO ATO DA ENTRADA DA DOCUMENTAÇÃO. Obter informação dos 
valores atualizados no Cartório. 


