
DOCUMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

1) DOCUMENTOS PESSOAIS: 

a. Cópia da carteira de identidade e do CPF das partes; 

b. Certidão atualizada relativa ao estado civil das partes (casamento ou nascimento), 

em via original ou em cópia autenticada - (validade 90 dias); 

c. Cópia da carteira de identidade e nº do CPF dos filhos comuns do casal, e de seus 

respectivos cônjuges, se houver; 

d. Certidão atualizada relativa ao estado civil dos filhos comuns do casal, se houver, 

(casamento ou nascimento), em via original ou em cópia autenticada - (validade 90 

dias); 

e. 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 na alínea 

“b” acima, o Cartório Amaral poderá auxiliar. 

 

2) BENS: (a documentação relativa aos bens somente é exigida nos casos em que houver 

interesse em dispor ou em regular a atribuição e a participação dos conviventes na 

propriedade de cada bem)  

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; 

 

OBSERVAÇÕES: 

- 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; 

 

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

