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DICAS DE CARTÓRIO 
 

Casamento civil foi iniciado no Brasil só no final do século XIX, com a Proclamação da 
República. Antes disso, só havia casamento religioso. Procure o cartório pelo menos um 
mês antes do casamento. Esse tempo é recomendado para que não haja problemas 
com a confecção dos papéis. De acordo com a legislação brasileira, existem três tipos de 
regime de casamento mais utilizados: 

 

Comunhão parcial de bens: 
Os bens adquiridos por cada um dos noivos antes do casamento não são comuns. Já os 
que forem adquiridos depois do casamento são do casal. 
 
Separação total de bens: 
Tudo o que for adquirido tanto antes quanto depois do casamento pertence apenas a 
cada um dos cônjuges. 
 
Comunhão universal de bens: 
O famoso “tudo o que é seu é meu”. Os bens adquiridos tanto antes quanto durante o 
casamento são do casal. 
 
Para os noivos brasileiros, solteiros, com mais de 18 anos são necessários: 

 Cópias autenticadas da Certidão de Nascimento dos Noivos 
 Carteira de Identidade, 
 Comprovante de residência de um dos noivos (conta de luz, gás ou telefone). 

 
Para Noivos divorciados: 

 Cópia da Certidão de Casamento, com averbação do divórcio. 
 Quando um dos noivos for viúvo: - Cópia autenticada da Certidão de Casamento 

e da Certidão de Óbito do cônjuge. 
 Quando um dos noivos for estrangeiro: - Providenciar Certidão Consular (retirar 

no Consulado do país de origem) ou Certidão de Nascimento Original, com 
carimbo da Embaixada Brasileira, feita por tradutor público, juramentado e 
registrado no Cartório de Títulos e Documentos. 

 Caso os noivos ou um deles for menor de 18 anos é preciso autorização dos pais, 
ou, na ausência, autorização judicial. 

 Se o menor tiver menos de 16 anos é necessária autorização judicial. 
 Com a aprovação do Código Civil de 2002, ambos os cônjuges podem optar se 

desejam ou não usar o sobrenome do outro após o casamento. 
 
 


