SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO OFÍCIO ÚNICO
DE RIO DAS OSTRAS-RJ
R. E. : Gustavo Reis Guedes
RUA ARARUAMA, 119, CENTRO – CEP: 28.890-000 – RIO DAS OSTRAS-RJ TEL.: (22) 2764-1773.

REQUERIMENTO DE CERTIDÃO
Instruções para preenchimento
1° Antes de dar entrada no pedido, verifique se o imóvel foi registrado após a data de 05/07/2004. Anterior a está data as
certidões deverão ser requeridas no Cartório do 2° Ofício de Casimiro de Abreu.
2° Indique, no espaço próprio, o tipo da certidão pretendida a mais usual é a ÔNUS REAIS, que, além de citar o
proprietário e as características do imóvel, acusa a existência de eventuais ônus ou gravames, sendo própria para lavrar
escrituras.
3° Obs.: Em caso de folhas excedentes, o valor será cobrado no ato da entrega da certidão.
Eu, ______________________________________________________________________________________ portador do
CPF Nº __________________ e RG Nº_______________ Org. Emissor ______________ Data da Expedição __________
___

Endereço: _________________________________________________________________ CEP ____________________
Telefone (

) _______________ venho por meio deste, requerer ao Serviço Notarial e Registral do Ofício Único de rio das

Ostras, a Certidão de_________________________do Imóvel constituído por____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

Rio das Ostras, _____/_____/_______.
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Rio das Ostras, _____/_____/_______.

