
CERTIDÃO POSITIVA OU NEGATIVA DE BUSCAS OU PESQUISAS  
Pedidos diretamente no site www.cartorio1saomateus.com.br  em  Registro de Imóveis – Certidões em Papel - Buscas ou Pesquisas de Imóveis - Pedido de 
Certidão ON LINE. 

 
Os valores para cobrança das buscas para localização de imóveis, documentos e outros, registrados em nome de uma pessoa física ou jurídica estão previstos 
na Tabela 3 - Atos Comuns a todas as serventias, item IV:  

 
- “ Busca de papéis, processos e documentos arquivados, livros de cartório, qualquer que seja o número deles nela compreendidos, relativos 
ao mesmo imóvel, ação, assunto, ou nome, por período de três anos ou fração cada um ....R$ 2,23 ”- , acrescidos de Funepj - 10%, Fadespes - 
5%, Funemp - 5%, Funcad - 5% e ISS - 5%  = R$ 2,90 por período de três anos. 
 

Como este serviço de São Mateus  é muito antigo, iniciou-se em 1893, as BUSCAS resultam em 41 (quarenta e um) períodos (03 anos cada), ou seja, R$ 

146,19, incluída a certidão, negativa ou positiva que apenas indica as matrículas, transcrições, documentos e outros encontrados. Quando positiva, com a 

inclusão das certidões de todos os imóveis ou documentos encontrados, gera valores adicionais proporcionais à quantidade, conforme a mesma Tabela 3. 
 
Todos os atos praticados pelos Cartórios estão obrigatoriamente vinculados ao Selo Digital do Tribunal de Justiça deste Estado e sem ele não possuem 
qualquer validade. Através do site:               www.tjes.jus.br    é possível conferir a autenticidade dos atos praticados e os valores cobrados. 
 

TABELA 03 
ATOS COMUNS ÀS SERVENTIAS - APENAS  BUSCAS + CERTIDÃO  

ATO  ITEM LETRA R$ 

Certidão - pela 1º folha de uma face I A R$ 11,08 

Certidão -folha de uma face que exceder (cada verso) I           B   
R$4,41 
 

Conferência de reprodução, cópia ou via de qualquer 
papel com original III 

  R$ 2,23 

Busca de papéis, processos e documentos arquivados, 
por período de 3 anos IV 

  R$ 2,23 

De documento arquivado (além de busca) V  B R$ 2,23 

Processamento de dados IX   R$ 5,73 

BUSCAS - 41 períodos de 03 anos (IV) e CERTIDÃO  (I A, III, V B e IX), acrescidos de 30% das demais taxas (Funepj - 10%, Fadespes - 5%, Funemp - 5%, 

Funcad - 5% e ISS - 5%)  = R$ 146,19 . 
Também serão cobrados valores excedentes quando o resultado for POSITIVO e houver interesse pelas certidões específicas. 

          

SOLUÇÃO BEM MAIS BARATA 
SOLUÇÃO BEM MAIS BARATA para as buscas/pesquisas podem ser encontradas no seguinte link:   www.cartorio1saomateus.com.br  em  Registro de Imóveis 

– Certidões, Visualizações de Matrículas e Pesquisas – DIGITAIS. Contudo, o resultado é sempre em formato ELETRÔNICO – VALOR R$ 6,69 – por CPF OU 

CNPJ – SEMPRE. 
 

Tabela de Serviços Eletrônicos do Espírito Santo 2017 + Taxas do Estado e Administrativas 
    

Serviço 
Emolumentos do 

Oficial 

Custas do Estado - 
25% sobre os 

emolumentos do 
Oficial +  5% ISS  

Valor Total Taxa Administrativa Valor Total 

    

  
 
 

Certidão Digital  (arquivo eletrônico – com 
assinatura digital) 

R$ 41,95 R$ 12,60 R$ 54,55 R$ 12,29 R$ 66,84 
    

Pesquisa de Bens ou Buscas  (indica se há bens até 
10 imóveis)          

R$ 4,20 R$ 1,26 R$ 5,46 R$ 1,23 R$ 6,69 
    

Matrícula Online      (apenas visualização, não serve 
como certidão) 

R$ 12,59 R$ 3,77 R$ 16,36 R$ 3,68 R$ 20,04 
    

Monitor Registral (acompanhamento de ocorrências 
em matrícula) 

R$ 4,20 R$ 1,26 R$ 5,46 R$ 1,23 R$ 6,69 
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