DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE
CASAMENTO DE ESTRANGEIROS

IMPORTANTE: as certidões emitidas fora do país terão que contar com a
tradução para o português por tradutor juramentado no Brasil, certificação
consular do país de origem adquirida nas embaixadas ou repartições
consulares do Brasil e registro no cartório de Títulos e Documentos do
município. (em Florianópolis/SC, apenas o cartório Faria, localizado na rua
Vidal Ramos, n°53, sala 106, Ed. Crystal Center, Centro, Florianópolis/SC é
habilitado para este tipo de registro).
 SOLTEIROS: certidão de nascimento atualizada (90 dias).
 DIVORCIADOS: certidão de casamento atualizada (90 dias) com a
averbação de divórcio, bem como o comprovante da partilha dos bens
ou inexistência (apenas para divórcios homologados a partir do ano de
2003)
 VIÚVOS: certidão do casamento anterior atualizada (90 dias) com a
averbação do óbito; certidão do óbito legível do cônjuge falecido e
comprovante do inventário quando houver bens a serem partilhados,
quando não houver bens, apresentar certidão negativa.
 Documento de identidade (RG, CNH, Profissional, Carteira de Trabalho
ou passaporte, CPF e comprovantes de residência atual (originais e
cópias) apenas dos noivos;
 Dados dos pais dos noivos: se vivos: naturalidade, data de nascimento,
profissão e endereço completo; se falecidos: naturalidade, local e data
do falecimento. (Dados declarados verbalmente)
 02 pessoas maiores de 18 anos munidas de documento de identidade e
CPF, que declarem conhecer o casal e não existir entre os mesmos
quaisquer impedimentos; deverão estar com os noivos no dia da
entrada do processo ou declaração das testemunhas com firma
reconhecida.
Prazo de conclusão: de 25 à 30 dias a partir da data da habilitação dos
casamento.
VALORES:
NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS: R$ 316,90.
COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS OU SEPARAÇÃO DE BENS (INCLUSO PACTO
ANTENUPCIAL) R$348,60
VALOR DO JUIZ DE PAZ: R$ 46,00
PARA CASAMENTOS FORA DO EXPEDIENTE OU FORA DO CARTÓRIO, AGENDAR COM
ANTECEDENCIA COM O JUIZ DE PAZ
Cartório do Estreito
Rua Sérgio Gil, 703 – Balneário do Estreito – Florianópolis /SC
contato@cartoriodoestreito.com.br - Fone: 48-3244-4044 / 3244-7577

/

3244-1652

HORÁRIO PARA DAR ENTRADA: DAS 09:00 ÀS 17:00HS de SEGUNDA À SEXTA.

A validade da habilitação de casamento, conforme o artigo 1.532, do Código
Civil Brasileiro, será de noventa dias (90) dias a contar da data em que foi
extraído o certificado
DÚVIDAS: 3244-7577 / 3244-4044 / 3244-1652
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