RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PROCURAÇÃO (PESSOA FÍSICA)
 RG (contendo as informações da Lei 7116/83), CPF e Comprovante de residência do(s)
outorgante(s).
 Dados de RG, CPF, profissão, estado civil e endereço do procurador, podendo esses
dados ser fornecido por declaração.
Além destes documentos serão necessários:
 Certidão de Estado Civil, (Atualizada) (Nascimento/Casamento/Casamento com
Averbações) e Pacto antenupcial (caso casados por regime diverso da comunhão
parcial de bens após 1977). (Em caso de Procuração para venda ou anuência à venda
de bens imóveis e para requerer e promover inventários).
 Documento do veículo (Em caso de Procuração para venda de veículo/retirada de
veículo apreendido ou demais poderes que envolva veículos).
 Ficha de matrícula do imóvel original Atualizada (Em caso de Procuração para venda
de Imóveis).
 Certidão de óbito do autor da herança. (Em caso de procuração para requer e
promover inventário).
 3 testemunhas com RG, CPF e comprovante de residência. (Em caso de Outorgante
portador de deficiência visual e assinar, não ser alfabetizado ou não possuir
coordenação motora para assinar. Serão necessárias 05 testemunhas caso o
outorgante seja deficiente visual e não assine).
 Atestado médico constando o outorgante estar lúcido, bem como os motivos que o
impedem de comparecer em cartório ou assinar. (Em caso de necessidade de
diligência para coleta de assinatura ou digital ou quando o outorgante não possua
coordenação motora para assinar).
 Os documentos devem ser apresentados fotocopiados, acompanhado dos originais,
caso contrário devem ser apresentadas cópias autenticadas.
 As procurações ficam prontas na hora, salvo quando se tratar de procuração sob
minuta, ou em caso de procurações que possuam o comparecimento de testemunhas.
Prazo máximo de entrega: Até dois (02) dias úteis.
INFORMAÇÕES FONES: (48) 3244-7577 | 3244-4044 | 3244-1652
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