
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 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 CN/CGJ/SC

IMPORTANTE: A habilitação se dará no Registro Civil do domicílio de um dos nubentes, 
apresentando os seguintes documentos:

NOIVO (a) SOLTEIRO(a)

1. Apresentar originais e cópias do RG ou outro documento de identificação com foto de 
ambos nubentes [carteira de habilitação (CNH), de trabalho (CTPS) ou de órgão de classe (OAB,
por ex.)]. 

2. Fotocópia de comprovante de residência (último 90 dias) em nome do (a) noivo (a) ou de 
seus pais (água, luz, telefone). Se morar de Aluguel: apresentar cópia do contrato de aluguel 
ou declaração do proprietário de que os nubentes residem naquele endereço com 
reconhecimento de firmas.

3. Certidão de nascimento original atualizada, expedida pelo cartório competente nos 30 dias 
anteriores.

4. Dados dos pais dos nubentes:  constando: RG, CPF, endereço, data de nascimento e/ou 
falecimento, local de nascimento e profissão. 

ATENÇÃO: NOS DOCUMENTOS DEVEM CONTER A NATURALIDADE DOS PAIS DOS NUBENTES, 
caso contrário, assinar declaração com a naturalidade de ambos.

*modelo a ser preenchido e assinado presencialmente em cartório.

OBS: Se nubentes relativamente incapazes: apresentar autorização dos pais ou de 
representantes legais por instrumento público ou termo nos autos de habilitação com firma 
reconhecida por autenticidade. Sucessivamente, suprimento judicial (art. 1517 CC c/c art. 615, 
§ 3º CN).

Menores de 16(dezesseis) anos são impedidos de casar, salvo se: 1. Apresentar prova de 
gravidez; 2. Apresentar prova de que o casamento evitará imposição de pena.

NOIVO (a) DIVORCIADO (a)

1. Apresentar originais e cópias do RG ou outro documento de identificação com foto de 
ambos nubentes [carteira de habilitação (CNH), de trabalho (CTPS) ou de órgão de classe (OAB,
por ex.)]. 

2. Fotocópia de comprovante de residência (último 90 dias) em nome do (a) noivo (a) ou de 
seus pais (água, luz, telefone). Se morar de Aluguel: apresentar cópia do contrato de aluguel 
ou declaração do proprietário de que os nubentes residem naquele endereço com 
reconhecimento de firmas.

3. Certidão de casamento original e atualizada com a averbação do divórcio expedida pelo 
cartório competente nos 30 dias anteriores.



4. Dados dos pais dos nubentes: declaração* constando: RG, CPF, endereço, data de 
nascimento e/ou falecimento, local de nascimento e profissão. Anexar originais ou cópias 
autenticadas do RG e CPF de ambos os pais.

5. Petição inicial e a sentença do divórcio (cópia autenticada) OU certidão da Vara da Família 
do Fórum da cidade onde foi feito o divórcio, certificando se houve ou não partilha de bens do 
casamento anterior OU fotocópia da escritura pública de divórcio, caso o divórcio tenha sido 
feito através de Escritura Pública.

ATENÇÃO: NOS DOCUMENTOS DEVEM CONTER A NATURALIDADE DOS PAIS DOS NUBENTES, 
caso contrário, assinar declaração com a naturalidade de ambos.

*modelo a ser preenchido e assinado presencialmente em cartório.

IMPORTANTE: Caso não sejam apresentados os documentos acima referentes ao divórcio do 
casamento anterior, os nubentes não poderão optar pelo tipo de regime de bens e o regime 
do novo casamento será o de SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS.

NOIVO (a) VIÚVO (a)

1. Apresentar originais e cópias do RG ou outro documento de identificação com foto de 
ambos nubentes [carteira de habilitação (CNH), de trabalho (CTPS) ou de órgão de classe (OAB,
por ex.)]. 

2. Fotocópia de comprovante de residência (último 90 dias) em nome do (a) noivo (a) ou de 
seus pais (água, luz, telefone). Se morar de Aluguel: apresentar cópia do contrato de aluguel 
ou declaração do proprietário de que os nubentes residem naquele endereço com 
reconhecimento de firmas.

3. Certidão de casamento original e atualizada com a anotação do óbito expedida pelo cartório
competente nos 30 dias anteriores.

5. Certidão de óbito do cônjuge falecido;

6. Certidão de inventário dos bens, expedida pela Vara da Família do Fórum da cidade onde foi 
feito o inventário, certificando se houve ou não o inventário dos bens.

7. Dados dos pais dos nubentes: declaração* constando: RG, CPF, endereço, data de 
nascimento e/ou falecimento, local de nascimento e profissão. Anexar originais ou cópias 
autenticadas do RG e CPF de ambos os pais.

ATENÇÃO: NOS DOCUMENTOS DEVEM CONTER A NATURALIDADE DOS PAIS DOS NUBENTES, 
caso contrário, assinar declaração com a naturalidade de ambos.

*modelo a ser preenchido e assinado presencialmente em cartório.

NOIVO (a) ESTRANGEIRO (a)

1. Cópia da cédula de identidade estrangeira, passaporte com carimbo de entrada no Brasil, 
visto de permanência, CPF etc.... em cópia autenticada.



2. Certidão de nascimento Apostilada ou Consularizada pelo Consulado Brasileiro no país de 
origem ou Legalizada no Ministério das Relações Exteriores (se for Argentina ou França), 
devendo este documento ser traduzido por tradutor juramentado e após registrado no 
Registro de Títulos e Documentos da residência dos noivos. 

3. Fotocópia de comprovante de residência em nome do (a) noivo (a) ou de seus pais (água, 
luz, telefone). Se morar de Aluguel: apresentar cópia do contrato de aluguel com 
reconhecimento de firma.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

1. PRAZO PARA MARCAR O CASAMENTO

Com antecedência de pelo menos 45 dias mediante comparecimento dos noivos no Cartório, 
com a respectiva documentação e testemunhas.

2. TESTEMUNHAS DA HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

É necessário o comparecimento de duas (02) pessoas, maiores de 18 anos, acompanhando os 
noivos no dia da habilitação de casamento, e deverão trazer documento de identidade original 
e fotocópia simples.

3. PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CASAMENTO

Deve ser efetuado no dia da entrada do processo de habilitação de casamento.

TIPOS DE CASAMENTO

1. CASAMENTO CIVIL

Realizado no Cartório com agendamento prévio de data e horário.

2. CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL

Realizado na igreja ou outro estabelecimento.

Os noivos deverão informar o dia, hora e endereço onde de dará a cerimônia.

NOME DOS NOIVOS

Os noivos poderão permanecer com os nomes de solteiros OU, SE UM OU AMBOS DESEJAREM,
poderão adotar nome de casado com o sobrenome do outro. (Código Civil Lei 10.406/2002 - 
Art. 1.565, §1o e CNGJSC Art. 555, § 2º).

Aquele que adotar o nome de casado NÃO poderá suprimir totalmente seus sobrenomes de 
solteiro.

No casamento civil (no cartório), são necessárias 02 pessoas (testemunhas);  Esta regra 
também serve para casamento religioso com efeito civil;

No casamento civil (com Juiz de Paz fora do cartório), são necessárias 04 pessoas 
(testemunhas); 



CASAMENTO DE MENOR DE 16 ANOS

É proibido o casamento de menor de 16 anos, sendo neste caso, ter autorização Judicial.

NOIVO(A) COM 16 E 17 ANOS DE IDADE

Comparecer no Cartório acompanhado do pai E da mãe. Os pais deverão apresentar carteiras 
de identidade.

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO POR PROCURAÇÃO

O casamento poderá ser marcado por procuração pública onde conste o regime de casamento,
opção ou não pelo nome de casado (a). A procuração deverá ser válida por 90 dias, e deverá 
ser apresentada na habilitação para o casamento juntamente com o restante da 
documentação.

CERIMÔNIA DE CASAMENTO POR PROCURAÇÃO

O casamento poderá ser marcado por procuração pública com poderes específicos para o 
casamento. A procuração deverá ser válida por 90 dias, e deverá ser apresentada na 
habilitação ou cerimonia do casamento juntamente com o restante da documentação. Na 
procuração deverá constar o regime de bens a ser adotado e nome do cônjuge e cidade onde 
pretende casar, dando poderes somente para a habilitação ou para habilitação e celebração. 

O procurador NÃO poderá ser um dos noivos. (art. 1.525, art. 1535 c/c art. 1542 do Código 
Civil).

REGIMES DE BENS

Na habilitação de casamento, os noivos deverão optar por um dos regimes de bens previstos 
na em Lei:

1. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

Todos os bens, passados e futuros, pertencem igualmente a ambos os cônjuges.

Há necessidade de Pacto antenupcial lavrado num Tabelionato antes da habilitação ao 
casamento, e para que tenha validade perante terceiros, é importante ser registrada em 
Cartório de Títulos e Documentos.

2. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

Todos os bens adquiridos a título oneroso após a realização do casamento pertencem 
igualmente ao casal, mantendo-se incomunicáveis os bens adquiridos antes do casamento, e, 
mesmo após a vigência do casamento, os bens recebidos com cláusula de incomunicabilidade, 
os provenientes de doação gratuita, herança e os bens incomunicáveis que forem sub-rogados.

3. SEPARAÇÃO DE BENS

Não há compartilhamento de bens passados e futuros, sendo cada um dos nubentes o titular 
único dos bens colocados em seu nome.



É obrigatório o regime de SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS

a. Para pessoas com mais de 70 anos;

b. Viúvo (a) que não fez a partilha dos bens de casamento anterior;

c. Para aqueles que dependerem de autorização judicial para casar (veja Tipos de Casamento. 
Casamento de Menor de 16 Anos, acima).

Há necessidade de Pacto antenupcial lavrado num Tabelionato antes da habilitação ao 
casamento e para que tenha validade perante terceiros, é importante ser registrada em 
Cartório de Títulos e Documentos.

4. PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS

É um sistema misto, introduzido pelo Novo Código Civil Brasileiro, no qual cada cônjuge tem a 
exclusiva administração de seu patrimônio pessoal enquanto durar o casamento. Se houver a 
dissolução da sociedade conjugal, apuram-se os bens de cada cônjuge cabendo a cada um 
metade daqueles bens adquiridos na constância do casamento. Na partilha dos bens não é 
feita meio a meio, cabendo a cada cônjuge a participação relativa a sua contribuição para a 
aquisição dos bens.

Há necessidade de Pacto antenupcial lavrado num Tabelionato antes da habilitação ao 
casamento e para que tenha validade perante terceiros, é importante ser registrada em 
Cartório de Títulos e Documentos


