
Cartório do 7º Ofício de Registro Civil, 
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas 

do Distrito Federal (Ceilândia)

Tel.: (61) 3581-2795 e 3581-6607

PELO MENOS UM DOS NOIVOS DEVE RESIDIR NO DF

CIVIL = R$ 177,00 + R$ 5,00 COM PLASTIFICAÇÃO 
RELIGIOSO/CIVIL = R$ 224,500 + R$ 5,00 COM PLASTIFICAÇÃO 

CASAMENTO EM RESIDÊNCIA [JUÍZ DE PAZ] = R$ 950,70 

Todos os documentos serão apresentados original e cópia, 
de forma legível, sem rasuras e sem emendas.

 Os noivos deverão comparecer no Cartório, 
ACOMPANHADOS DE 2 TESTEMUNHAS (OBRIGATÓRIO), 
maiores de 18 anos, conhecidas do casal, alfabetizadas, com 
identidade e, se forem casadas, com certidão de casamento; ou, 
se for o caso, certidão com averbação de separação, divórcio ou 
viuvez.

DOCUMENTAÇÃO PARA CASAMENTO 
DE SOLTEIRO(A) 

2. Documento de Identidade original com foto recente (carteira 
de identidade, de trabalho, motorista ou reservista), CPF e 
comprovante de residência com CEP.
3. Atenção: Noivos menores de 18 anos deverão comparecer 
acompanhados de seus respectivos pais (PAI e MÃE, com 
Identidade. Se forem casados, trazer certidão de casamento. 
Sendo o caso, trazer certidão com averbação de separação, 
divórcio ou viuvez), Se falecido algum deles, trazer a respectiva 
certidão de óbito *NESSE CASO DE MENORES, OS PAIS NÃO 
PODEM SER TESTEMUNHAS.
0BS: Quando se tratar de pais residentes em outro município, 
devem assinar Termo de Consentimento com reconhecimento de 
assinaturas em Cartório de sua cidade A assinatura do 
Tabelionato será reconhecida no DF.
Noivo ou noiva menor de 16 anos: NÃO PODEM SE CASAR.

1. Certidão de Nascimento original (legível, sem rasuras e sem 
emendas).

30 DIAS PARA HABILITAÇÃO



DOCUMENTAÇÃO PARA CASAMENTO DE 
DIVORCIADO (A):

2. Documento de Identidade original (carteira de identidade, de 

trabalho, motorista ou reservista), CPF e comprovante de 

residência com CEP.

1. Certidão de Casamento com a averbação do DIVÓRCIO .

3. Prova da partilha de bens do casamento anterior: cópia 

AUTENTICADA dos autos do(dos) processo(s): Mandado de 

Av., Petição Inicial, Sentença e Trânsito em Julgado. Não 

havendo a partilha dos bens na sep. jud. ou divórcio, o regime 

será o da SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS conforme 

disposto no art. 1641, inciso I, por inobservância do art. 1523, 

inciso III, do Código Civil.

DOCUMENTAÇÃO PARA CASAMENTO DE 
VIÚVO (A):

Após esse prazo, é necessária nova habilitação.
 - SERÁ OBRIGATÓRIO O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL 

DE BENS QUANDO O NOIVO OU A NOIVA FOR MAIOR DE 

70 ANOS (CC, art. 1641, II). Na escolha do regime de 

bens diferente do legal (que é o da comunhão parcial ou, 

conforme o caso, a separação obrigatória), os noivos 

deverão trazer uma convenção antenupcial, lavrada no 

cartório de notas (R$ 125,70)

PRAZO PARA SE CASAREM ATÉ 90 DIAS 

CORRIDOS APÓS A HABILITAÇÃO. 

2. Documento de Identidade original (carteira de identidade, de 

trabalho, motorista ou reservista), CPF e comprovante de 

residência com CEP.

3. Prova do Inventário de bens do falecido: cópia 

AUTENTICADA dos autos do processo.

4. No caso de o inventário ainda não ter sido realizado, o regime 

será o da SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS, conforme 

disposto no art. 1641, Inciso I, por infração ao estatuído no art. 

1523, inciso I do Código Civil Brasileiro.

1. Certidão de Casamento e Certidão de Óbito do cônjuge.


