
Ilustríssimo Senhor Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Campinas

_______________________________________________________________________, 
(nome)                                                                                                                                 

__________________________, ____________________, _______________________,
                               (nacionalidade)                                       (estado civil)                                                  (profissão)

________________________________, ______________________________________,
                                    (CPF)                                                                                                        (doc. identidade)

________________________________, ______________________________________,
                                    (e-mail)                                                                                                        (telefone para contato)

residente ________________________________________________________________,
                                                                                               (endereço)

[Obs. qualificação obrigatória - Provimento do CNJ n. 61/2017]

vem requerer a Vossa Senhoria, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei n. 6.015/73  (Lei de Registros 

Públicos)  e  item  164  e  seguintes  das  NSCGJSP,  seja  efetuado  o  traslado  do assento de 

casamento de ________________________________________________________________ e 

_______________________________________________________________ apresentando para

este fim os documentos necessários.

Termos em que,
P. Deferimento.

Campinas, ____ de ____________________ de ______. 

_____________________________________________________________ 
(assinatura com firma reconhecida de um dos cônjuges ou procurador)

Para o traslado de assento de casamento serão exigidos os seguintes documentos: 

a) certidão  emitida por  autoridade consular  brasileira  ou certidão estrangeira  legalizada por  autoridade consular  brasileira,  ou

apostilada por autoridade estrangeira competente, traduzida por tradutor juramentado inscrito em Junta Comercial brasileira e

registrada em Registro de Títulos e Documentos; 

b) certidão de nascimento (quando anteriormente solteiro) ou de casamento (com prova da sua dissolução) do cônjuge brasileiro,

para os fins do artigo 106, da Lei 6.015/73; 

c) prova de domicílio na comarca (contas de consumo ou declaração de um dos cônjuges com firma reconhecida);

d) apresentar  pacto  antenupcial,  caso lavrado perante  autoridade estrangeira,  previamente legalizado por  autoridade consular

brasileira ou apostilado pela autoridade estrangeira competente, traduzido por tradutor juramentado inscrito em Junta Comercial

brasileira e registrado em Registro de Títulos e Documentos;

e)      tratando-se de brasileiro naturalizado, será obrigatória a apresentação do certificado de naturalização.

f) procuração com poderes específicos, quando o requerimento for subscrito por procurador.



DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO PARA FINS DE TRANSCRIÇÃO DE
CASAMENTO
(item “c” do requerimento)

Eu, _______________________________________________________________, portador(a) do

documento de identidade ________________________ de nacionalidade __________________, 

estado civil _________________________________, DECLARO para os fins do artigo 32, § 1º da

Lei n. 6.015/73:

(item c do requerimento) ter domicílio na Comarca de Campinas, no seguinte endereço: 

______________________________________________________________________________

Campinas, ____ de ____________________ de ______. 

_____________________________________________________________ 
(assinatura com firma reconhecida de um dos cônjuges ou procurador)


