
Modelo – Termo de Casamento Religioso com efeito civil   
 

TERMO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL 
 
 Aos xx dias do mês de xxxx de 20xx, às xxxxh., na xxxx da Paróquia xxxx, situada 

à Rua xxx, nº xxxx, no Bairro xxxx, na cidade de xxxx, Estado de xxxx, em lugar acessível 

a todas e quaisquer pessoas, estando as portas abertas perante o Ministro Religioso 

Assistente Revmo. Sr. xxxx, e ainda, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, 

após terem reiterado o propósito de se casar, estando canonicamente habilitado para tal, de 

livre e espontânea vontade, de acordo com a Constituição Federal, art. 175, § 2º e Lei nº 

1110, de 23/05/1950, receberam-se em Matrimônio, sob regime de comunhão parcial de 

bens, os nubentes: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ele,profissão xxxx , com xxxx anos de idade, de nacionalidade xxxxx, natural de xxxxx, 

Estado de xxxxx, nascido no dia xxxx de xxxx de xxxx, portador do RG nº xxxxxxx e do 

CPF nº xxxxx, domiciliado e residente em xxxxx, Estado de xxxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, 

no bairro xxxxx; filho de xxxxxxxxxxx, profissão xxxxxxxx, de nacionalidade xxxxxx, 

com xxxxx anos de idade, nascido em xxxxxx de xxxxxxxxx de xxxxxxxxx,  e xxxxxx, 

profissão xxxxxx, de nacionalidade xxxxxx, com xxxxx anos de idade,  nascida a xxxxxx 

de xxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxx, e residentes e domiciliados xxxxxxxxxxxx. 

Ela, profissão xxxxxxxxxx, com xxxxx anos de idade, de nacionalidade xxxxx, natural de 

xxxxxxxx, Estado de xxxxxxxxx, nascida no dia xxxx de xxxxx de xxxxx, portadora do RG 

nº xxxxx e do CPF nº xxxxx, domiciliada e residente em xxxxxxx, Estado de xxxx, na Rua 

xxxxxxx, nºxxxxxx, bairro xxxxxx ;filha de xxxxxxxx, profissão, de nacionalidade xxxx, 

com xxxxx anos de idade, nascido a xxx de xxxx de xxxxxxx, e xxxxxxxx, profissão 

xxxxxxxxx, de nacionalidade xxxxxxxx, com xxxx anos de idade, nascida a xxxx de xxxx 

de xxxxx e residentes e domiciliados xxxxxxxx. 

 O Casamento foi realizado segundo o Rito Católico Apostólico Romano, nos 

termos do art. 71 da Lei de Registros Públicos de nº 6.015/73, mediante a apresentação da 



Certidão de Habilitação, expedida pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, 

datada aos xxxx de xxxxx de 20 xxxx, do Município e Comarca de xxxx, Estado de xxxx. 

 O Regime de bens adotado é o da xxxxxxxxx. 

 A Nubente passou a assinar: xxxx. 

 Destarte, lavrei este termo em livro próprio, que lido e achado conforme, segue 

devidamente assinado por mim, Ministro Religioso Assistente, pelos cônjuges/oficiantes e 

pelas testemunhas: 

1º.   Nome completo, nacionalidade, estado civil, idade, profissão, com endereço na Rua , 

nº , na cidade de , Estado de , Fone: , portador do RG nº   e CPF/MF nº    e; 

2º. Nome completo, nacionalidade, estado civil, idade, profissão, com endereço na Rua , nº 

, na cidade de , Estado de , Fone: , portador do RG nº   e CPF/MF nº    . 

 

 
 

______________________________________________ 
                                                                         Assistente Eclesiástico 

 
 

______________________________________________ 
O NUBENTE 

 
______________________________________________ 

A NUBENTE 
 

______________________________________________ 
1ª TESTEMUNHA 

 
______________________________________________ 

2ª TESTEMUNHA 
 


