
      Processo de habilitação para casamento Nº: 

        ILMO. SR. REGISTRADOR DO RCPN DO 2º DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS-RJ.

Dizem, que, tendo ajustado o seu casamento, apresentam os documentos exigidos por lei, e

não surgindo qualquer impedimento, pedem que lhes seja expedida a respectiva certidão de

habilitação. 

1º NUBENTE:

Nacionalidade:  Estado civil  Naturalidade  

UF  data de nascimento         idade 

Profissão:  Portador(a) do CPF nº  

Identidade nº  Órgão Emissor  data de expedição  

Residente na 

 Bairro:  Cidade: 

 UF:   Cep.:  

Filiação:  

e 

Domicílio (local de trabalho etc):  Cep.: 

Existe União Estável?     Deseja converter união estável em casamento 

Tel.:  E-mail: 

O(a) nubente, depois de casado(a) irá adotar o nome de: 

2º NUBENTE:

 Nacionalidade  Estado civil  Naturalidade  

UF  data de nascimento     idade   

Profissão:  Portador(a) do CPF nº.: 

Identidade nº  Órgão Emissor:  Expedição 

Residente 



Bairro  Cidade  

UF    Cep.: 

Filiação:  

e 

Domicílio (local de trabalho etc): ,Cep.: 

Existe União Estável?   Deseja converter união estável em casamento  

Tel.:  E-mail: 

O(a) nubente, depois de casado(a) irá adotar o nome de:

 

O casamento será realizado sob o Regime de Bens:

DECLARAÇÃO DO ESTADO CIVIL

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS LEGAIS E SOB AS PENAS DA LEI QUE,
NA PRESENTE DATA, O MEU ESTADO CIVIL É:
1º Nubente: 

2º Nubente: 

  
NÃO HAVER IMPEDIMENTO, NOS TERMOS DA LEI BRASILEIRA, PARA QUE CONTRAIA
MATRIMÔNIO  COM  O  MEU  FUTURO  CÔNJUGE  E,  POR  SER  A  EXPRESSÃO  DA
VERDADE,  FIRMO  A  PRESENTE  EM  UMA  ÚNICA  VIA,  NA  PRESENÇA  DE  DUAS
TESTEMUNHAS, QUE ME CONHECEM E CONFIRMAM ESTAS INFORMAÇÕES.

Nestes termos, pedem deferimento.

Duque de Caxias-RJ, ________ / ____________________/ ____________

ASSINATURA NUBENTE :________________________________________________ 

ASSINATURA NUBENTE :________________________________________________

ASS. TESTEMUNHA:____________________________________________

ASS. TESTEMUNHA:____________________________________________

Eu, (____________), CERTIFICO serem autênticas as assinaturas das pessoas acima qualificadas, lançadas em minha 

presença, do que dou fé:

Emolumentos:   _______________    nº ordem de serviço: ___________ Selo eletrônico:___________

               

solteiro(a) casado(a) divorciado(a) viúvo(a)

solteiro(a) casado(a) divorciado(a) viúvo(a)



                                   
PROCESSO Nº

RCPN E TABELIONATO DO 2º DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BRASIL
Av.Jornalista Moacir Padilha, Lj. A, Lote I - Quadra 24 - Jardim Primavera - Duque de Caxias-RJ.

CEP.: 25215-250 - Tel.: (21) 3650-7993  /    3650-7861
ANTONIO MEDEIROS DA SILVA

Notário e Registrador Matr. nº 90/23.

       TERMO DE OPÇÃO PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
(Parágrafo único do art. 1640 da Lei 10.406/2002 - Código Civil) AVISO CGJ/RJ Nº 393/2008 pub DOERJ Parte

III 20/06/2008, página 55.
S A I B A M  quantos este Termo de Opção pelo Regime de Bens

virem  que,  no  ano  do  nascimento  de  Nosso  Senhor  Jesus  Cristo,  data  ____  /
____________ / ________, neste RCPN do 2º Distrito de Duque de Caxias, Estado do Rio
de Janeiro, comparecem os nubentes;

1º NUBENTE:

2º NUBENTE 

Já qualificado nos autos. Abaixo assinados, com base no parágrafo único do artigo 1640 do
Código Civil Brasileiro em vigor, que após de orientados sob os Regimes de Bens existentes,
optam pelo REGIME DA COMUNH  ÃO PARCIAL DE BENS  , e firmam o presente, cientes de
que  a  escolha  de  outro  regime  somente  poderia  ser  feita  mediante  Escritura  Pública.
Declaram ainda estar cientes de que o regime da Comunhão Parcial de Bens comunicam-se
os bens adquiridos pelo casal na constância do casamento; que ficam excluídos os bens
havidos  anteriormente;  que  os  bens  recebidos  por  herança  ou  doação,  ainda  que  na
constância  do  casamento,  pertencerão exclusivamente  a quem os receber,  que os  bens
adquiridos  com  a  receita  proveniente  da  venda  de  bens  anteriores  ao  casamento  ou
recebidos por herança, também não constituem patrimônio do casal; que as obrigações e
dívidas anteriores ao casamento ou as contraídas para a administração dos bens exclusivos
de cada cônjuge será de sua inteira responsabilidade. Estando assim, perfeitamente cientes
das regras legais que regem o regime da Comunhão Parcial de Bens, manifestam livremente
sua opção pelo mesmo, reduzida sua manifestação a termo como determina o Código supra
citado, para vigorar no casamento que pretendem realizar, cuja habilitação está em curso no
RCPN do 2º Distrito de Duque de Caxias. Nada mais manifestado. Nada mais. O referido é
verdade e dou fé. Eu, ______________, subscrevo para que produza seus legais efeitos.

Duque de Caxias, RJ, _____ / ___________ / __________.

__________________________________________
Ass. Escrevente

ASSINATURA NUBENTE ______________________________________________________
  

ASSINATURA NUBENTE ______________________________________________________

Eu, (____________), CERTIFICO serem autênticas as assinaturas das pessoas acima qualificadas, lançadas em minha
presença, do que dou fé.



              (PROTOCOLO) HABILITAÇÃO DE CASAMENTO Nº 

 1º Nubente:  

2º Nubente:  
 Os  Nubentes  declaram:  1) Que  receberam  todas  as  informações  necessárias  para
Habilitação de casamento,  sabem que:  1.1) O CARTÓRIO RCPN DO 2º.  DISTRITO DE
DUQUE DE CAXIAS NÃO MARCA DATA PARA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO NA
ENTRADA DOS DOCUMENTOS;  1.2) Que deverão a partir de 30 dias acompanhar o
andamento  do  processo  em  Cartório,  pessoalmente  portando  um  documento  de
identidade,  e/ou  através de  Procurador  legalmente  constituído,  neste  caso apresentando
documento de Identidade e respectivo instrumento de procuração. nos dias úteis de segunda
à sexta feira das 09:00 as 16:00 horas e nos finais de semana, sábado, domingos e feriados
das  09:00  as  12:00  horas;  1.3)  Que  só  liberado  depois  de  Expedida  a  CERTIDÃO DE
HABILITAÇÃO pelo Oficial do Registro, é que poderão em Cartório requerer nos autos que
seja pelo Exmo Sr. Juiz de Paz deferida a data e hora para realização do casamento.  1.4)
Estão  cientes  que  o  andamento  de  Processo  pode-se  variar  mais  ou  menos  90  dias
dependendo do andamento e/ou  existir ou não exigência(s), Suscitação de Dúvida e
suas efetivas soluções, portanto os nubentes não deverão marcar a data para casar-se
antes da expedição da certidão de Habilitação. 1.5) Que sabem na hipótese de um dos
nubentes residir fora do 2º Distrito de Duque de Caxias-RJ, há necessidade pegar uma
via do edital e levar para afixar no outro Cartório do RCPN, e trazer Certidão do edital
do outro ofício para anexar ao citado processo. 1.6) Que no caso dos nubentes optarem
por casar no religioso com efeito civil para registro serão cobrados os emolumentos referente
a inscrição do casamento no valor de R$ 70,39, no momento do registro,  ressalvado os
casos  de  isenção. 2) (No  Período  de  Pandemia  até  31/12/2020,  excepcionalmente
acompanhar  através  tel.  (021)  3650-7993  ou  3650-7861, ou  pelo  e-mail:
cartorio2distritocaxias@gmail.com), que não receberão informações via telefone relativo
ao andamento de Processos de Habilitação para casamento cientes que somente após a
expedida a Certidão de Habilitação, é que poderão solicitar o agendamento para celebração
do casamento em Cartório. 3) Os nubentes estão cientes em caso de adotar os sobrenomes
de seus cônjuges deverão trocar TODOS os documentos. 4) Declaram cientes DO PRAZO
DE 90 DIAS PARA CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO É CONTADO DA EXPEDIÇÃO DA
CERTIDÃO  DE  HABILITAÇÃO. 5)  DIAS  DE  CELEBRAÇÃO  DE  CASAMENTO  NO
CARTÓRIO DO RCPN: Seguiram o agendamento prévio de conformidade com agenda do
juiz  de  Paz.  OBS.:  NO DIA DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO A SENHA SÓ SERÁ
ENTREGUE MEDIANTE A PRESENÇA DOS NUBENTES E DAS TESTEMUNHAS. 

Duque de Caxias-RJ, Ciente em: _______ / _____________ / ______________

ASSINATURA NUBENTE :________________________________________________ 
          

ASSINATURA NUBENTE :________________________________________________

1ª Assinatura da Testemunha:___________________________________________       

2ª Assinatura da Testemunha:___________________________________________       



    DECLARAÇÃO PRESTADA PELAS TESTEMUNHAS

1ª Testemunha:  

Nacionalidade  Estado civil  Naturalidade  

UF Profissão:   Portador(a) do CPF nº.:  

Identidade nº  Órgão Emissor:  Expedição 

Residente na  

Bairro Cidade  UF 

 Cep.:. 

Filiação:  

e 

Domicílio (local de trabalho etc).:  

Cidade  ,UF  , Cep.: 

Existe União Estável? . 

Tel.:  E-mail: 

2ª Testemunha:  

Nacionalidade , Estado civil  , Naturalidade 

 UF   Profissão:  portador(a) do CPF nº.: 

 Identidade nº  Órgão Emissor:  

Data de expedição 

Residente na  

Bairro: Cidade , UF: 

Cep.: 

Filiação:  

e 

Domicílio (local de trabalho etc).: 

 Cidade UF:  Cep.:  

Existe União Estável?   

Tel..:   E-mail: 
Os  abaixo-assinados  declaram  conhecer  pessoalmente  e  atestam  não  haver  parentesco  ou  qualquer
impedimento que proíba casar os nubentes a que se refere este memorial e nele qualificados, abonamos as
declarações supra, haja vista, que os nubentes são residentes e domiciliados nos endereços acima cujos
dados afirmamos serem verdadeiros.  Duque de Caxias - RJ ______/______/_____________  

Ass. Testemunha:____________________________________________

Ass. Testemunha:____________________________________________
Eu, (____________), CERTIFICO serem autênticas as assinaturas das pessoas acima qualificadas, lançadas em minha presença, do que dou fé.

Sim Não

Sim Não
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