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Diocese de São José dos Campos 

CÚRIA DIOCESANA 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ABERTURA DO 

PROCESSO DE HABILITAÇÃO MATRIMONIAL  

 
 

 

Nome do Noivo: _________________________________________________________________ 

 

Endereço (rua, nº, bairro e cep): ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________ Telefone: ____________________  

 

Nome da Noiva: _________________________________________________________________ 

 

Endereço (rua, nº, bairro e cep): ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________ Telefone: ____________________  

 

 

Paróquia que celebrará o Matrimônio: ______________________________________________ 

 

Local (Igreja/Capela/outro)  _______________________________________________________ 

 

Data e horário da Celebração: _____ /_____ / _________ ás ____ : ____ hs. 

 

 

Paróquia que instruirá o Processo de Habilitação Matrimonial: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DO PROCESSO DE 

HABILITAÇÃO MATRIMONIAL: 

 

- Cópia do RG de ambos os noivos; 

- Cópia do comprovante de residência de cada um dos noivos (deve conter o nome do(a) noivo(a)); 

- Comprovante de agendamento do casamento civil, ou certidão de casamento, se já forem casados 

civilmente; 

- Certidão de Habilitação de Casamento Religioso com Efeito Civil, se for o caso; 

- Comprovante do Encontro de Noivos ou do Encontro de Santificação do Casamento; 

- Batistério atualizado (6 meses) de ambos, emitido pela paróquia onde foi batizado 

  Obs.: Se um dos noivos não é católico, mas foi batizado na Igreja Católica, deve apresentar o    
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  batistério emitido pela Paróquia onde foi batizado; se não foi batizado na Igreja Católica, mas foi   

  batizado em igreja de outra denominação cristã, deve apresentar a certidão de batismo dessa igreja  

  em que foi batizado, fazendo constar no mesmo se foi ou não já casado nessa igreja). 

- Outros documentos necessários, dependendo da condição de cada um dos noivos:  

  - se viúvo(a): Atestado de Óbito do falecido cônjuge 

  - se divorciado(a) civilmente (e não era casado na Igreja): Certidão de casamento civil com      

    averbação do divórcio; 

  - se divorciado(a) civilmente, com nulidade de 1ª núpcias na Igreja: Certidão de casamento civil    

    com averbação do divórcio e Decreto do Tribunal Eclesiástico declarando a nulidade e remoção   

    de veto quando houver;            

   - Atestado / Declaração médica, se é portador de doença grave e qual tratamento está fazendo; 

   - Declaração dos próprios noivos se eles tem algum vínculo de parentesco e qual o grau (anexar   

     árvore genealógica, demonstrando os ascendentes até os avós); 

   - Caso um dos noivos se declare de outra religião, declaração de próprio punho, dizendo a que   

     igreja pertence, e se já foi católico (batizado na Igreja Católica), quando passou a frequentar    

     essa outra igreja; se não era católico, declarar se foi batizado na igreja a que pertence (anexar   

     comprovante de Batismo). 

   - Se um dos noivos é de origem oriental, declarar de próprio punho a nacionalidade e os  

     ascendentes (pais, avós, bisavós,...)  

   - algum outro atestado ou declaração que venha a ser necessário, solicitado pela secretaria  

     paroquial; 

 

 

Declaramos que recebemos as ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

MATRIMONIAL E AGENDAMENTO DA CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO, assim 

como a RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ABERTURA DO PROCESSO DE 

HABILITAÇÃO MATRIMONIAL, e nos comprometemos a entregar toda a documentação 

necessária, na secretaria da paróquia acima, que instruirá o processo, com um prazo de 90 dias 

antes da data agendada para a celebração do nosso matrimônio, com tolerância máxima de 

atraso de 10 dias. 

Estamos cientes e de acordo, que expirado esse prazo, não será possível instruir o referido 

processo, e que será cancelada a data agendada para celebração, não tendo direito à devolução de 

qualquer taxa já paga. 

Declaramos também, que recebemos as ORIENTAÇÕES SOBRE CELEBRAÇÕES DO 

MATRIMÔNIO “FORA DO TEMPLO CATÓLICO”, e estamos cientes que por se tratar de 

um sacramento, o lugar próprio para a celebração do Matrimônio é a igreja. 

 

 

São José dos Campos, ___ de ____________________, de ________. 

 

 

________________________________         ________________________________ 

Noivo:                                                              Noiva: 

 


