
➔ Dos Cônjuges
❏ RG, CPF ou CNH

❏ Certidão de Nascimento ou Casamento com validade de no máximo 6 (seis) meses

❏ Comprovante de Residência

➔ Do(s) Filho(s) se houver(em) 
❏ RG, CPF ou CNH

❏ Certidão de Nascimento 

❏ Comprovante de Residência

Observação: se os filhos forem menores, incapazes ou ainda na existência de nascituros, as questões relativas a 

estes devem estar previamente resolvidas na esfera judicial (alimentos, guarda e visitação).

➔ Do Advogado 
❏ Carteira da OAB

➔ Dos bens
❏ Certidão de RGI ( emitida a no máximo 30 dias)

❏ Certidões negativas de débitos municipais - Prefeitura

❏ Certidão negativa do FUNESBOM - quando incidente

❏ Certidão negativa de condomínio - quando incidente, mais texto de comprovação

❏ Carnê do IPTU atual

❏ Declaração do Imposto de Renda

❏ Imóvel Rural - ITR, CCIR, CAR, NIRF, Certidão Negativa ITR, obs,: a partir de 50 Ha Georreferenciamento

❏ Empresa - Contrato social, Certidão da Junta, balanço especial efetuado pelo contador com a data do 

divórcio

❏ Contas Bancárias - Extratos

❏ Previdências Privadas - Extratos

❏ Carros - Documento com o Renavam

❏ Títulos de clubes ou associações - O comprovante de titularidade

❏ Plano de partilha homologado pela SEFAZ 

❏ Guia de impostos pagas caso ocorra a evidência do tributo 
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Listagem de Documentos para Divórcio

➔ Certidões exigíveis quando houver partilha
❏ Certidão de Interdição e Tutela - Cartório do RCPN do domicílio dos cônjuges

❏ Certidões do Distribuidor Judicial - Fórum do domicílio dos cônjuges

❏ Certidão negativa Justiça Federal - disponível em www.jfrj.jus.br

❏ Certidão Receita Federal - disponível em www.receita.fazenda.gov

❏ Certidão Justiça Trabalhista - disponível em www.trt1.jus.br

Observações

1. As partes devem comparecer acompanhadas de Advogado, comum ou individualmente.

2. O Cartório não possui Advogados e nem conveniados.

3. No caso de procuração: RG, CPF OU CNH. Válida e com certidões de emissão caso já tenha sido 

efetuada a mais de 6 meses e seja oriunda de outro cartório, com poderes específicos para o 

divorcio e partilha.


