
CERTIDÕES NEGATIVAS PARA A CODHAB

MANUAL PARA O BENEFICIÁRIO COMPRAR E 

IMPRIMIR AS CERTIDÕES



Acesse www.registrodeimoveisdf.com.br

No canto superior direito clique sobre  

http://www.registrodeimoveisdf.com.br/


Preencha  com os seus

dados pessoais.

A senha deverá conter

até 8 caracteres entre

letras e algarismos.

Clique em 

“confirmar cadastro”.

Na tela seguinte, 

preencha os dados do 

seu endereço.



Clique em “endereço”



Preencha com os dados de

seu endereço.

Atente para:

1. Apenas números, no campo

“número”

2. Apenas letras no campo 

“complemento”

Clique em “enviar solicitação”



Clique sobre “fechar mensagem”



Clique em “CODHAB – Certidão Negativa



Em “Já sou cadastrado” informe seu CPF e sua senha.

Depois, clique em “continuar”



Seu nome e seu
CPF já serão
exibidos na
aba nº “1. 
Dados do 
requerente”



Clique na aba “2. Dados para confecção da certidão”, para informar seus dados e

dos demais cônjuge, ex-cônjuge ou companheiro(a).

Informe os CPFs e nomes conforme documentos de identidade.



Selecione seu estado civil, 

observando 

que:

SOLTEIRO- apenas para quem 

NUNCA foi casado. 

CASADO: apenas se você é casado 

em cartório,  com certidão de 

casamento. 

SEPARADO/DIVORCIADO: apenas se 

o casamento foi extinto por decisão 

judicial ou escritura pública.

Separado de fato ainda é casado.

UNIÃO ESTÁVEL: se vive com 

companheiro(a) sem casamento em 

cartório.). 



Se tem marido, esposa,

companheiro (a) ou 

ex-cônjuge, clique em “sim”.

Se não tem, selecione “não”.

Será aberta janela, logo abaixo,

para que informe os dados do

cônjuge, ex-cônjuge ou 

Companheiro do requerente.

Se seu nome mudou quando

se casou ou quando se 

divorciou ou por qualquer 

outro motivo, informe em 

“nome anterior”.

IMPORTANTÍSSIMO:

OS CPFs E TODOS OS NOMES

QUE INFORMAR SÃO DE SUA

INTEIRA RESPONSABILIDADE.

SE INFORMAR COM ERRO, TERÁ

UMA CERTIDÃO INCORRETA.



Clique em “3. Confirmar 

Solicitação”.

Leia, atentamente, as 

declarações

que fará agora.

Se estiver de acordo, 

clique sobre

“sim” ao final da tela.

Este serviço é facultativo.

Se preferir, compareça em 

um cartório de registro de 

imóveis mas, neste caso,

lembre-se que pagará o 

valor total dos 

emolumentos, sem o 

desconto existente neste 

serviço eletrônico.



Digite a senha

que criou quando

fez o seu cadastro

no site.



Clique em
“confirmar

usuário”



Se algum erro for cometido

clique em “2. Dados para

confecção da certidão

e corrija.

Clique em “sim” e informe 

sua senha.



Corrija o erro e 
clique, 

novamente,

em “3. confirmar
solicitação”





Agora clique, obrigatoriamente, primeiro em “imprimir comprovante”



Confira novamente, com muita atenção, os CPFs e 
nomes que você digitou.



Se todos os dados que digitou estiverem corretos, então clique em “imprimir boleto”



O prazo do boleto é de

CINCO dias. 

Pague-o o mais rápido 

que puder, pois o seu

pedido somente chegará

aos nove cartórios de registro

de imóveis do DF no dia 

seguinte ao do efetivo 

pagamento.

O valor total do boleto, 

atualmente, é de R$ 117,10.

Depois que imprimir o boleto,

clique em “fechar” no canto

superior direito.



Clique em “meus pedidos”



A partir do dia seguinte ao do pagamento do boleto, clique em “detalhes”



As suas certidões serão

exibidas nesta tela,

à medida em que 

forem sendo feitas.



As certidões de cada um dos nove cartórios de imóveis do DF serão exibidas

nesta tela. Clique em “visualizar”, em cada cartório, para imprimir cada

uma das certidões.



Clique em “download do documento”

para imprimir a certidão



IMPORTANTÍSSIMO

A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR TODAS AS CERTIDÕES À 

CODHAB É 

INTEIRAMENTE SUA. 

PROCEDA DA FORMA COMO A CODHAB DETERMINAR.



Tanto o beneficiário quanto 

quaisquer órgãos públicos

podem consultar as certidões

informando o CPF do 

beneficiário.

Para isto acesse

www.registrodeimoveisdf.com.br

clique sobre “VALIDAR 

CERTIDÃO”.

Lembre-se de que as certidões 

são entregues em até cinco dias

contados do dia seguinte ao do 

pagamento do boleto.

http://www.registrodeimoveisdf.com.br/


Selecione “CODHAB”



Informe o CPF e clique sobre “enviar solicitação”



As certidões dos nove cartórios de registro de imóveis do DF estarão disponíveis, após o 

prazo necessário para gera-las. Clique sobre “visualizar” na linha de cada cartório.



Apresente as certidões à CODHAB.



REGISTRADORES DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO 

DISTRITO FEDERAL

MUITO OBRIGADO


