
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL 

                                 

1) PETIÇÃO INICIAL: 

a. petição inicial endereçada ao Tabelião, contendo: 

- o nome e a qualificação completa dos conviventes em união estável (vide item 6 

abaixo); 

- relação completa dos bens (vide item 3 abaixo) e o esboço da partilha, se 

houver; 

- o nome e qualificação completa dos filhos do casal (vide item 6 abaixo), se 

houver; 

- declaração sobre ausência de gravidez por parte da cônjuge varoa, se for o caso; 

- o nome e a qualificação completa do advogado assistente (vide item 6 abaixo), 

incluindo seu endereço eletrônico e cópia de sua carteira de identificação 

profissional; 

 

2) IMPOSTO REF. À DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL: 

a. cópia da declaração de bens e direitos; 

b. cópia da guia de recolhimento paga; 

c. certidão de quitação/homologação ref. ao pagamento ou à não incidência do 

imposto; 

• Sobre o eventual imposto a incidir na dissolução da união estável – ITCD, também 

conhecido em outros Estados como ITCMD ou ITD, cumpre ressaltar que deve ser pago 

para a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais ou para a Secretaria de Estado 

de Fazenda do Estado no qual se situa(m) o(s) bem(ns) objeto da partilha. 

• Caso o cidadão não saiba ou não consiga proceder quanto à declaração e o recolhimento 

do imposto, o Cartório Amaral poderá auxiliar. 

 

3) BENS: 



3.1. Bens imóveis: 

a. Se o imóvel for objeto de matrícula, necessário apresentar a certidão atualizada 

da matrícula do imóvel e certidão atualizada de ônus c/ ações - (validade 30 dias); 

b. Se o imóvel não for matriculado, necessário apresentar certidão atualizada do 

registro do imóvel e certidões de ônus c/ ações emitidas por todos os cartórios de 

registro de imóveis da comarca na qual o imóvel está localizado. (validade 30 dias) 

• Nos casos de imóvel rural, necessário também apresentar os comprovantes de inscrição 

no CCIR e no CAR (caso haja a averbação do CAR na respectiva matrícula, é desnecessária 

sua apresentação).  

• No âmbito do Estado de Minas Gerais, as certidões acima referidas podem ser obtidas 

através do site da Central Eletrônica de Registro de Imóveis de Minas Gerais 

(www.crimg.com.br). 

3.2. Participações societárias: 

a. Cópia do Contrato Social ou da última alteração contratual registrada; 

b. Cópia do balanço patrimonial contábil ref. ao exercício fiscal durante o qual 

houver ocorrido o óbito; 

c. Certidão atualizada quanto ao registro do Contrato Social ou da última alteração 

contratual, a ser emitida pela Junta Comercial ou pelo Cartório do Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas. (validade 30 dias); 

d. Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

3.3. Bens móveis e valores mobiliários: 

e. Cópia(s) do(s) comprovantes de propriedades do(s) bem(ns); 

f. Cópia(s) do(s) extrato(s) bancário(s) relativos à contas correntes, poupanças, 

aplicações financeiras, investimentos, etc. 

3.4. Veículos:  

g. Cópia do documento de propriedade do veículo; 

 

4) CERTIDÕES FISCAIS: (somente exigidas nos casos em que há transmissão de bens imóveis 

http://www.crimg.com.br/


de um dos conviventes em união estável para o outro) 

a. Certidão de quitação dos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União em face do 

transmitente; 

b. Certidão de quitação de Tributos Estaduais em face do transmitente; 

c. Certidão de quitação de Tributos Municipais em face do transmitente; 

d. Imóvel urbano - certidão de quitação IPTU ref. aos últimos 5 anos; 

e. Imóvel rural - certidão de quitação do ITR;  

• As certidões elencadas nas alíneas “b” e “c” acima se referem ao local da residência do 

transmitente e ao(s) local(ais) nos quais se situa(m) o(s) bem(ns) a ser(em) 

transmitidos(s). 

 

5) QUITAÇÃO DE CONDOMÍNIO:  

a. caso o(s) bem(ns) imóvel(eis) seja(m) parte(s) de qualquer espécie de condomínio, 

deverá ser apresentada a declaração da administradora ou do síndico do 

condomínio, com firma reconhecida, reportando estar(em) o(s) imóvel(eis) 

quite(s) com suas obrigações condominiais. (validade 30 dias) 

 

6) DOCUMENTOS PESSOAIS: 

6.1. Pessoas físicas:  

a. Cópia da carteira de identidade e do CPF dos conviventes em união estável; 

b. Certidão atualizada da escritura de união estável (validade 90 dias); 

c. Certidão atualizada relativa ao estado civil dos conviventes em união estável 

(casamento ou nascimento), em via original ou em cópia autenticada - (validade 

90 dias); 

d. Comprovante de endereço residencial das partes e informações quanto à sua 

profissão e seu endereço eletrônico, se houver; 

• Caso quaisquer das partes seja representada, deverá apresentar o traslado ou a certidão 

atualizada da procuração pública respectiva com poderes específicos. (validade certidão 



30 dias); 

• Caso o cidadão tenha alguma dificuldade para obter a documentação elencada nas 

alíneas “b”, “c” e “d” acima, o Cartório Amaral poderá auxiliar. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Por força do disposto no §3º do art. 160 do Provimento CGJ/MG 260/2.013, não é necessário 

apresentação de certidões dos distribuidores judiciais, contudo, o Cartório Amaral 

expressamente recomenda que sejam apresentadas e consignadas nos atos notariais de modo a 

revesti-los com a maior segurança jurídica possível;  

- Outros documentos que aqui não foram listados poderão ser solicitados conforme a 

especificidade do ato; 

- O prazo para lavratura da escritura é de aproximadamente 05 dias úteis após a apresentação 

de todos os documentos supra elencados; 

 


