Cobrança de Emolumentos para Central de certidões em 2018:
Total dos 9 Cartórios

•

Solteiro: R$ 170,10

•

Casal: quando não há alteração no nome dos dois: R$ 271,35

•

União Estável ( verificar estado civil de ambos): se ambos solteiros: R$ 271,35

•

Casal c/ solteiro: quando apenas um altera o nome após o casamento: R$ 372,60

•

Casal, quando os dois alteram o nome após o casamento : R$ 473,85

•

Viúvo(a):
1. se quando casaram ninguém alterou o nome: R$ 271,35
2. se apenas um alterou o nome: R$ 372,60
3. se os dois alteraram o nome: R$ 473,85

•

Divorciado(a): é feita a mesma cobrança de viúvo. Apresentar a certidão de casamento com averbação do
divórcio ou separação.
Documentos Necessários para solicitar certidão:

•

CPF;

•

Certidão de casamento (caso sejam casados).

De ambos, se for o caso.

Obs.: Se informar apenas os números dos mesmos, os dados informados serão de inteira responsabilidade do
usuário, ficando o cartório isento de arcar com os prejuízos por erro de certidões nesses casos.
Obs.: Se houver porventura qualquer dúvida com relação ao seu estado civil para solicitar as certidões, favor
entrar em contato com o órgão solicitante para saber de que forma deverá ser solicitada a busca.
Obs.: O prazo para entrega destas certidões pode ser de até 15 dias, portanto, favor entrar em contato antes de
comparecer para retirá-las e/ou acessar nosso site a partir da data prevista para conferir se já estão disponíveis
na serventia.

Obs.: Confira seus dados antes de assinar o pedido. Após solicitadas as certidões não haverá devolução
dos emolumentos ou parte deles.
Obs.: Tenha em mãos a documentação necessária para solicitar as certidões e acesse nosso website:
www.tridf.com.br, a partir da data prevista para retirada informada em seu protocolo, a partir das 14h30.
Obs.: O prazo de validade das certidões é de 30 dias corridos a partir da data das buscas realizadas, sendo que:
–
–

Cada cartório realiza as buscas em datas diferentes, sendo assim, atentar-se para a validade de cada uma
das 9 certidões;
Para revalidar, deverá comparecer a cada um dos 9 cartórios de Registro de Imóveis do D.F, pois cada
serventia é responsável pela revalidação de sua certidão. Valor para revalidação das certidões: R$ 1,00.

Modelo em uso a partir de 01/01/2018

