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TABELA DE PREÇOS – ANO VIGENTE 2020
Verificar abaixo os VALORES de acordo com o respectivo ANO em que ocorreu o evento (Nascimento,
Casamento ou Óbito):
Parâmetros de Anos e Valores
PERÍODO
UNIDADE
Início
Fim
Valor
A
2016
2020 R$ 90,05
A
2011
2015 R$ 96,78
A
2006
2010 - R$ 103,50
A
2001
2005 - R$ 110,23
A
1996
2000 - R$ 116,96
A
1991
1995 - R$ 123,68
A
1986
1990 - R$ 130,41
A
1981
1985 - R$ 137,13
A
1976
1980 - R$ 143,86
A
1971
1975 - R$ 150,58
A
1966
1970 - R$ 157,31
A
1961
1965 - R$ 164,04
A
1956
1960 - R$ 170,76
A
1951
1955 - R$ 177,49
A
1946
1950 - R$ 184,21
A
1941
1945 - R$ 190,94
A
1936
1940 - R$ 197,67
A
1931
1935 - R$ 204,39
A
1926
1930 - R$ 211,12
A
1921
1925 - R$ 217,84
A
1916
1920 - R$ 224,57
A
1911
1915 - R$ 231,29
A
1906
1910 - R$ 238,02
A
1901
1905 - R$ 244,75
A
1896
1900 - R$ 251,47
A
1891
1895 - R$ 258,20

APOSTILAMENTO
No caso de APOSTILAMENTO haverá o adicional de R$ 57,39 + RECONHECIMENTO DE FIRMA – R$ 8,20.
Somando-se:
APOSTILAMENTO + RECONHECIMENTO DE FIRMA + 2ª VIA DA CERTIDÃO + CARTA REGISTRADA (R$ 9,20)
Maiores informações sobre apostilamento:
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia
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REGRAS PARA SOLICITAR
•

CERTIDÃO 2ª VIA (Breve Relato / Inteiro Teor Digitada / Inteiro Teor por Cópia Reprográfica)
Nascimento ou Óbito – Foto do CPF, caso não tenha, fazer uma declaração com firma reconhecida.
Casamento – Foto do CPF das partes (nubentes) registradas, caso não tenha, fazer uma declaração com
firma reconhecida. – Fonte: Provimento 63 do Artigo 6.

•

CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR OU CÓPIA DO LIVRO – Os pedidos somente poderão ser feitos pelo
próprio ou por um parente próximo (filho, mãe ou pai), enviando documentos que comprovem o
vínculo.
Por exemplo: o Neto solicita a 2ª via da Certidão de Casamento da Avó, por parte de mãe – Ele deverá
apresentar:
•
•
•

Certidão de Óbito da Avó;
Certidão de Nascimento/Casamento da Mãe ou RG;
Certidão de Nascimento ou RG do Neto solicitante.

Caso o solicitante não possua vínculo familiar, o parente mais próximo poderá fazer de próprio punho,
uma declaração autorizando o pedido, com data e assinatura, e nos enviar.
Por exemplo: o Neto faz a declaração autorizando o solicitante (terceiro) para realizar o pedido da 2ª
via da Certidão de Casamento da Avó – O “terceiro” deverá apresentar:
•
•
•
•
•

Certidão de Óbito da Avó;
Certidão de Nascimento/Casamento da Mãe ou RG;
Certidão de Nascimento ou RG do Neto solicitante;
Próprio Documento de RG com CPF;
Declaração de Autorização do Neto solicitante.

ENVIO POR CARTA REGISTRADA
•

Valor para despesas postais de envio por carta registrada – R$ 8,45.
Observação: Acrescente este custo ao preço da certidão.

•

Caso opte pelo Sedex, verifique valores diretamente no site dos Correios: www.correios.com.br e
acrescente ao preço da certidão o custo do Sedex. Não trabalhamos com Sedex-Hoje, Sedex-10 nem
com Sedex a cobrar.

•

O prazo legal para confecção do documento é de cinco dias úteis contados da verificação do
depósito na conta corrente do cartório. Em média, os documentos ficam prontos em cinco dias
úteis após a recepção do email e comprovação do depósito realizado.

•

A remessa postal é feita no dia útil seguinte ao término da confecção do documento.
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•

Os prazos de entrega após a postagem são de responsabilidade dos Correios, mas os riscos advindos
da mesma são integralmente assumidos pelo usuário, real contratante do serviço, não sendo de
responsabilidade do Cartório qualquer sinistro ou extravio que ocorra.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
•

Conta para depósito ou transferência:
Banco: ITAÚ – Código: 341
Agência: 8123 – Conta corrente: 10295-9
Titular ou Favorecido: Cartório Quinto RCPN-RJ
CNPJ: 27900844/0001-45

•

Remessas de valores do exterior não podem ser recebidos em nossa conta corrente por conta de
entraves operacionais.

•

Comprovar depósito através do envio de cópia digitalizada, ou foto, do recibo para o email
faleconosco@cartoriocopacabana.com.br.

•

Informar (IMPRESCINDÍVEL):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Nome do solicitante, RG e CPF
E-mail e Telefone de Contato do Solicitante
Endereço completo de destino da documentação
Livro, folha e termo do documento solicitado
Data da Ocorrência (Nascimento, Casamento ou Óbito)
Tipo de Certidão: Breve Relato / Inteiro Teor Digitada / Inteiro
Teor por Cópia Reprográfica
Obs.: Inteiro Teor (digitada ou cópia reprográfica) - É exigida
pelos Consulados/Embaixadas nos processos de
reconhecimento de dupla cidadania ou casamento no exterior.

IMPORTANTE: em caso de haver alguma anotação/averbação que envolva segredo de justiça, será
necessário requerer autorização judicial para lavratura deste tipo de documento em inteiro teor.
Não há diferença de preço entre certidões de inteiro teor e breve relato. A diferença existe no prazo
de confecção e requisitos para emissão.

PRAZO DE RESPOSTA
•

Enviado o email, este será respondido no máximo em 72h úteis.

•

Favor não enviar mensagens em duplicidade nem efetuar ligações para saber se o email chegou.
Caso prefiram, marquem a opção de confirmação de recebimento em seu browser.
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E-MAIL – SUGESTÕES
•

Emails enviados de provedores gratuitos (ex.: hotmail) geralmente não recebem nossas respostas.
Favor evitá-los.

•

Emails que exijam confirmação de autenticidade para conter spams ou robôs não são respondidos
por mais de uma vez (ex.: UOL). Favor desbloquear e/ou cadastrar nosso endereço eletrônico para
que a resposta seja recebida sem necessidade de confirmação. São muitos cidadãos precisando de
ajuda então temos de ser rápidos e precisos.

ERROS DE GRAFIA NO LIVRO
•

Eventuais erros de grafia contidos no livro são solucionados com procedimentos de retificação junto
ao Juiz competente, com parecer do Ministério Público. Havendo esta situação, solicitamos que nos
sejam remetidos os documentos antigos (certidões, RG, CPF, certidão de batismo, documentos de
escola) para que o conserto seja providenciado. Constatado erro funcional, não haverá qualquer
ônus para o interessado. Caso o erro seja de declaração, será cobrado o valor correspondente a um
processo de retificação de registro comum além do valor de nova certidão.

•

Convém frisar que alterações do conteúdo do livro somente podem ser feitas após análise do Oficial
que decidirá se aprova ou envia ao Ministério Público e, em alguns casos, após Decisão Judicial (Lei
Federal nº 12.100/2009).
Caro(a)(s) concidadã(o)s .
Apesar do texto longo, todo este processo é bem simples e ágil. Basta seguir as orientações acima,
passo a passo.
A terceirização da remessa dos documentos não compromete a qualidade do serviço. Os correios e
os cartórios são as instituições de maior credibilidade do país (Pesquisa Datafolha, agosto/2009).
Somente após ultrapassado o prazo legal para chegada dos documentos (5 dias úteis (confecção) +
(02 dias úteis para o apostilamento) + 1 dia útil (postagem) + encaminhamento por CR/AR (em
média 3 dias úteis), totalizando 11 dias úteis), remeta novo email para informarmos o código do
objeto e a data do envio, possibilitando o rastreamento da encomenda. Antes disso, pense que
poderíamos estar nos dedicando a outra pessoa com um problema tão, ou mais, grave quanto o
seu.
Em média, os documentos chegam ao destino em 12 dias corridos.
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