
 
 

CHECK LIST 
AVERBAÇÃO DE CASAMENTO 

 
1. REQUERIMENTO: realizado pelo interessado, com qualificação completa do casal e assinatura           

reconhecida, indicando o número da matrícula (art. 476 do CCNGJ/SC). (Modelo disponível em             
http://www.richapeco.com.br/servicos/requerimentos; 

 

Observação: o reconhecimento de firma poderá ser dispensado se o requerente assinar na presença de               
colaborador desta Serventia Registral, apresentando documento de identificação (art. 616, §1º           
CNCGJ/SC); 

 
Na qualificação dos requerentes, constar: nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, data de             
nascimento, número do RG, CPF, endereço completo, Rua, nº, bairro, município, estado e CEP, telefone,               
e- mail; 

 
PROCURAÇÃO: se alguma das partes for representada por procurador, apresentar procuração por            
Certidão ou Traslado, ou cópia autenticada, quando for procuração pública. Caso seja procuração             
particular, apresentar o original com assinatura reconhecida do mandante (art. 489 do CCNGJ/SC); 

 
2. CÓPIA AUTENTICADA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO RG E CPF DO CASAL, caso na matrícula não 

conste esses dados; 
 

3. CERTIDÃO DE CASAMENTO ATUALIZADA, original ou cópia autenticada (90 dias). 
Pacto Antenupcial: Apresentar cópia autenticada ou via original da Certidão de Registro, expedida pelo 
Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges. 
Se o pacto antenupcial estiver registrado no Livro nº 3 – Registro Auxiliar deste Ofício de Registro de 
Imóveis de Chapecó, fica dispensada a apresentação da Certidão de Registro. 
Se ainda não estiver registrado, consulte a lista de documentos para registro do pacto antenupcial 
disponível em http://www.richapeco.com.br/servicos/listadedocumentos/pactoantenupcial. 

 

Observação 1: Os regimes da Comunhão Parcial de Bens e da Separação Obrigatória/Legal de Bens não 
necessitam de Pacto Antenupcial. 

 
Observação 2: O casamento celebrado até a data de 26/12/1977 (antes da vigência da Lei n. 6.515/77), 
pelo regime da Comunhão Universal de Bens, não necessita de Pacto Antenupcial. 

 
4. RECOLHER OS EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE O ATO (Regimento de Emolumentos do Estado de 

Santa Catarina - Lei Complementar n. 755/2019 e art. 497 do CNCGJ-SC). 
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