
DOCUMENTOS PARA CARTÓRIO  

DOCUMENTOS PARA TODOS (ORIGINAIS e CÓPIAS):  

• Carteira de identidade (RG);  

• Cadastro de pessoa física (CPF);  

• Comprovante de residência;  

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS  

DOCUMENTOS SOLTEIROS (ORIGINAIS e CÓPIAS):  

• Certidão de nascimento (LEGÍVEL);  

DOCUMENTOS DIVORCIADOS (ORIGINAIS e CÓPIAS):  

• Certidão de casamento com averbação do divórcio;  

• Cópia autenticada da petição inicial, sentença e certidão de trânsito 

em julgado do processo de separação judicial e divórcio;  

• Quando divorciado (Separação Judicial) apresentar Escritura Pública;  

• Certidão de Nascimento.  

DOCUMENTOS VIÚVOS (ORIGINAIS e CÓPIAS):  

• Certidão de casamento;  

• Certidão de óbito;  

• Inventário de negativo.  

DOCUMENTOS TESTEMUNHAS (ORIGINAIS e CÓPIAS):  

• 2 (duas) testemunhas maiores de 18 anos; 

• Carteira de identidade (RG);  

• Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

CARTÓRIO PARA REGISTRO CIVIL  

OBS.: O trâmite processual no cartório é de inteira responsabilidade dos 

participantes. 

O CASAMENTO COMUNITÁRIO  

O Casamento Comunitário consiste na regularização do estado civil de 

casais hipossuficientes, que já vivem maritalmente ou não, para fins de 

proteção à família e ampliação das garantias dos direitos patrimoniais, 

sucessórios e previdenciários. Um direito do cidadão sendo 

disponibilizado por esse projeto realizado pela SEJUS.  

 

O EVENTO  

A 17ª Edição do Casamento Comunitário do Distrito Federal será 

realizado no dia 27 de maio de 2017, às 17 horas, no Auditório Planlato 

Centro de no Convenções Ulysses Guimarães, localizado no SDC, Setor 

de Divulgação Cultural, Eixo Monumental, na cidade de Brasília, DF.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

• A taxa do cartório é gratuita;  

• A Cerimônia é Civil;  

• Oferecemos (cabelo, maquiagem e transporte) para quem optar pela 

produção;  

• Será fornecido um buquê por casal;  

• É obrigatória a participação dos inscritos no ensaio geral e na reunião 

de esclarecimentos sobre Casamento Comunitário.  



DÚVIDAS FREQUENTES 

 
•   As testemunhas apresentadas no ato do processo seletivo, 

devem ser as mesmas a serem apresentadas no cartório? 
 
Sim! Devem ser as mesmas testemunhas no dia da realização do                   
casamento. Em caso de necessidade de mudança de testemunha, a 
troca deve ser feita antes da entrada do processo no cartório e 

apresentada a  documentação da novas testemunhas na SEJUS. 

•  Qual a idade mínima para participar do Casamento ? 

18 anos completos ou mais. 

 

• Moro no entorno, posso participar? 

Não! O casamento comunitário é um programa para residentes do 
Distrito Federal. 

 
•  Será realizado cerimônia religiosa? 

Não! O objetivo do Casamento é regularizar o estado  civil dos casais. Por 
isso é realizado apenas uma cerimonia  civil pelo Juiz de Paz.  

• Quando é feita entrega da Certidão de Casamento? 

A Certidão de Casamento é assinada e entregue na cerimônia do 
evento. 

 

• Não  tenho  toda  documentação,  minha  inscrição será efetivada? 
Não! Pois a SEJUS não se responsabiliza pela falta de qualquer 
documentação necessária para efetuar a inscrição. 
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