
 

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO 
 
Os noivos devem comparecer no Cartório no mínimo 30 dias e no máximo 90 dias antes da data prevista para 
realização do casamento. 
Para casamento em DILIGÊNCIA a reserva deverá ser feita com a maior antecedência possível.  

Casamentos no Cartório 
- Dias e Horários -  

Segundas, Terças, 
Quartas, Quintas 

e Sábados 
Das 9h às 12h 

 

 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Confira abaixo qual perfil de noivos vocês se enquadram:  
 

Noivos 
Solteiros 

 Certidão de Nascimento original (atualizada 90 dias) ou cópia autenticada (em bom estado de 
conservação e atualizada) 

 Cédula de identidade (RG), Identidade Funcional ou Carteira de Habilitação (original ou cópia 
autenticada). O RG não pode estar replastificado (conforme provimento 25/2006 da Corregedoria Geral 
de Justiça de São Paulo de 17 de outubro de 2006) e CPF. 

 Comprovante de endereço, sendo um do noivo e um da noiva. Devendo um dos noivos obrigatoriamente 
fazer parte do nosso subdistrito. 

 Os noivos devem comparecer acompanhados por duas testemunhas conhecidas do casal, maiores de 18 
anos, portando RG original e não replastificado e que saibam assinar. Trata-se de duas testemunhas para 
ambos e não duas para cada noivo. 

 Noivo e/ou Noiva com idade entre 16 e 17 anos deverá comparecer acompanhado dos pais para consentir 
com o casamento. Nos casos em que um dos pais seja falecido trazer a Certidão de Óbito. 

 Quando o noivo e a noiva forem menores de 16 anos, só poderá casar com Alvará Judicial de Suprimento 
de Idade. 

 Quando menor e órfão, apresentar a Certidão da Tutela e comparecer com o tutor com RG original não 
replastificado ou uma cópia autenticada para consentir. 

 
 
 

Noivos 
Divorciados 

 Certidão de Casamento anterior (atualizada 90 dias) com averbação do divórcio, RG original não 
replastificado ou cópia autenticada e CPF. 

 2 testemunhas conhecidas dos noivos, maiores de 18 anos, portando RG original e não replastificado e 
que saibam assinar.  

 Comprovante de endereço, sendo um do noivo e um da noiva. Devendo um dos noivos obrigatoriamente 
fazer parte do nosso subdistrito. 

 
 

 
 
 

Noivos 
Viúvos 

 Certidão de Casamento (atualizada 90 dias) anterior atualizada, RG original não replastificado ou cópia 
autenticada e CPF. 

 Certidão de Óbito do cônjuge procedente, original ou cópia autenticada. 

Preço 

Tabela de custas referente ao ano 2.021. 
 

• Casamento no Cartório e religioso com efeito civil: R$ 458,31 

• Casamento em Diligência: R$ 1.493,77 
 

Regime de Bens 
- Comunhão parcial de Bens (não precisa de pacto antenupcial) 
- Comunhão universal de bens (precisa de pacto antenupcial, realizado no cartório: valor de R$ 465,88). 

- Comunhão de Separação de Bens (precisa de pacto antenupcial, realizado no cartório: valor de R$ 465,88). 

 

Formas de Pagamento 
- O pagamento será a vista em dinheiro ou débito no ato da entrada.  
- Cheque somente do emitente e da Praça de São Paulo – Capital.  
 
Não aceitamos cartões de crédito. 
Qualquer dúvida solicite informações pessoalmente no setor de casamentos. 



 2 testemunhas conhecidas dos noivos, maiores de 18 anos, portando RG original e não replastificado e 
que saibam assinar. 

 Comprovante de endereço, sendo um do noivo e um da noiva. Devendo um dos noivos obrigatoriamente 
fazer parte do nosso subdistrito. 

 
 
 

Estrangeiros 
Residentes  
no Brasil 

 Apresentar a cédula de identidade para estrangeiros RNE no prazo de validade. 
 Apresentar Certidão de inscrição consular do país de origem. 
 Apresentar Certidão de Nascimento (solteiro) ou de casamento com a averbação de divórcio (atualizada 

90 dias), legalizada pelo Cônsul Brasileiro no país de origem, traduzida (tradutor público juramentado e 
registrado no Cartório de Títulos e documentos). 

 Comprovante de endereço, sendo um do noivo e um da noiva. Devendo um dos noivos obrigatoriamente 
fazer parte do nosso subdistrito. 

 
 
 

Estrangeiros 
Não 
residentes 
no Brasil 

 Se já forem casados: Certidão de casamento (atualizada 90 dias) com averbação de divórcio e sentença 
de divórcio, homologada pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília-DF (para noivos divorciados no 
exterior) 

 Se solteiros, certidão de nascimento atualizada. 
 Declaração de estado civil, firmada por autoridade competente. 

Observação: Estes documentos deverão ser traduzidos por tradutor público juramentado e legalizado 
pelo cônsul brasileiro no país de origem e registrado no Cartório de Títulos e Documentos. 

 
 Cópia Autenticada do passaporte – folha de identificação e do visto de entrada, traduzido em Tradutor 

Público Juramentado em São Paulo. 
 Todos os documentos acima mencionados, depois de traduzidos e legalizados, precisam ser registrados 

no cartório de Títulos e Documentos do local da habilitação (São Paulo- Capital) 
 Caso um dos nubentes morar no país deverá trazer o comprovante de endereço. Devendo um dos noivos 

obrigatoriamente fazer parte do nosso subdistrito. 

 
 
 

 
 
ORIENTAÇÕES PARA O DIA DO CASAMENTO 
 
Devido à quantidade de realização de casamento aos sábados, para sua maior comodidade, aconselhamos que os 
noivos e os padrinhos se dirijam ao segundo subsolo para retirada de senha até 11h. Não será entregue a senha caso 
esteja faltando alguma parte. 
 
Evitem brincadeiras diante do Juiz de Paz, sob pena de suspensão da Celebração, não cabendo retratação no 
mesmo dia (Artigo 1538, Parágrafo Único do Código Civil) 
 
* O cartório não mantém qualquer vínculo com profissionais de fotos e filmagens. 

De acordo com o Provimento nº 59/2016 da CGJ-SP: Somente poderá ser realizada a habilitação de casamento com 
a comprovação do número do CPF dos contraentes. 

 

Obs.:  

• Enquanto perdurar o período de Pandemia por Covid-19, somente serão aceitos 2 padrinhos para o 
casal; 
 

• Não sendo permitido o comparecimento de convidados no dia da cerimônia na tentativa de evitar 
aglomerações de pessoas na sala; 
 

• Conforme Provimento CG nº. 01/2021, as certidões apresentadas para Habilitação ao Casamento 
devem estar atualizadas há menos de 90 dias da data do requerimento. 
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