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PAPÉIS DE CASAMENTO  (Pessoas e documentos necessários) 

PESSOAS QUE DEVEM COMPARECER NO CARTÓRIO (TODAS JUNTAS): 
 

1 – Noivo (s), Noiva (s) e 2 (duas) testemunhas com RG e CPF ou CNH, maiores de 18 anos; 
2 – quando os noivos forem solteiros maiores de 16 e menores de 18 anos, devem 
comparecer também os pais (pai e mãe), e, se um desses for falecido, trazer a certidão de 
óbito. 
 
DADOS DOS PAIS DO CASAL (ANOTADOS NO PAPEL): 
 
1-Pai(s) vivo(s): Local e data de nascimento, profissão, estado civil e endereço; 
2-Pai(s) falecido(s): Local e data do óbito, profissão e local de nascimento. 
 
DOCUMENTOS: 
 
Todas as pessoas (noivo (s), noiva (s) e testemunhas), devem vir munidos do “CPF” e um 
documento de identificação, que poderá ser: RG ou CNH (Carteira  Nacional de Habilitação 
atual). 
 
Quando os noivos forem: 
 
A – SOLTEIROS: trazer certidão de nascimento em original; 
B – VIÚVOS: trazer certidão original do casamento anterior original e certidão original de 
óbito do cônjuge falecido; 
C – DIVORCIADOS: trazer certidão de casamento original com a averbação do divórcio; 
D – ESTRANGEIROS: trazer certidão de nascimento, declaração de solteiro(a)  traduzidas 
para o Vernáculo Nacional e registrados no Cartório de Títulos e Documentos e 
Passaporte ou  Cédula de Identidade de Estrangeiro. 
 
OBSERVAÇÃO: AS CERTIDÕES DEVERÃO ESTAR EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, NÃO PODENDO ESTAR PLASTIFICADA, RASGADA, COM FITA 
ADESIVA OU ADULTERADA. 
 
REGIME DE BENS: 
 
1 – Normalmente, o regime legal de bens é o da “COMUNHÃO PARCIAL DE BENS”;  
2 – Se desejar qualquer outro regime que não o da comunhão parcial, devem os pretendentes, 
antes da preparação dos papéis, providenciarem em Tabelião de Notas, a Escritura do 
Pacto Antenupcial. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
A – A preparação dos papéis deve ser feita no prazo mínimo de 30 e máximo de 90 dias 
antes da data do casamento; 
B – Horário de atendimento – de 2ª à 6ª feira das 09:00  às 17:00  
 
 
 

 


