
TERMO DE CASAMENTO
Aos _________________ dias do mês de _______________________________________ de dois mil e___________

às ______________ horas, na Comunidade _______________________________________ da Paróquia ___________

__________________________________________acessível a qualquer pessoa, de portas abertas. Depois de habilita-

dos na forma da Constituição Federal e da Lei nº 1.110 de 20/05/1950, após haverem firmado o propósito de se casarem 

livremente e de espontânea vontade, sem impedimentos, mediante a Certidão de Habilitação Civil nº _______________

do Cartório ______________________________________________, datada do dia ______ de ___________________

de_______________, por palavras o presente, na forma do Ritual Católico Apostólico Romano, perante mim _________

________________________________________________________________________celebrante e das testemunhas

1ª ______________________________________________________ estado civil ______________________________

naturalidade ________________________ profissão _______________________________ idade ________________

residência e domicílio ______________________________________________________________________________

2ª ________________________________________________ estado civil ____________________________________

naturalidade ________________________ profissão _______________________________ idade ________________

residência e domicílio ______________________________________________________________________________

receberam-se em matrimônio, no regime de _____________________________________________________________

os nubentes ______________________________________________________________________________________

e_______________________________________________________________________________________________

Ele nascido no dia ___________ de ______________________ de ______________em _________________________

__________________________ de profissão ________________________ residente em ________________________

__________________________ filho de _______________________________________________________________

__________________________ e de _________________________________________________________________

______________________ residente em ______________________________________________________________

Ela nascido no dia ___________ de ______________________ de ______________em _________________________

__________________________ de profissão ________________________ residente em ________________________

__________________________ filha de _______________________________________________________________

__________________________ e de _________________________________________________________________

______________________ residente em ______________________________________________________________

e que passa a adotar e assinar o nome ________________________________________________________________

Observação ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

E para constar, foi lavrado o presente termo em duas vias, uma que será arquivada nesta Paróquia e outra que servirá de 

prova à inscrição do casamento no Registro Civil e, assinado por mim celebrante, nubentes e testemunhas.

 Ass. Celebrante ________________________________________________________________

 Nubentes ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 Testemunhas 1ª _______________________________________________________________

 2ª _______________________________________________________________
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ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO
VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO

Observação: Segundo o Art. 73 da Lei 6015 uma via do presente termo deverá ser enviada ao Cartório Civil, para o regis-
tro do casamento dentro do prazo de trinta dias, contados da data da expedição da Certidão de Habilitação 
Civil.
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