
MANUAL DE ACESSO AO 
PORTAL DE CERTIDÃO

1.   Para solicitar certidões, acesse o site:

https://asgard.1rigo.com/#/site/autenticacao

·        Informe o tipo de cadastro (pessoa física ou jurídica);
·        Digite o número do CPF/CNPJ;
·        Informe a senha e clique em “Acessar o sistema”.

Obs. Caso ainda não possua cadastro, clique em “Clique 
aqui se não possuir cadastro” e preencha as informa-
ções.

· Balcão – a certidão deverá ser retirada fisicamente   
 na serventia;
· Internet – arquivo em formato digital ficará disponí- 
 vel para download no sistema;
· Sedex – a certidão será enviada fisicamente por   
 SEDEX.

3.  Na próxima tela, o primeiro passo é selecionar a opção de envio:

2. Ao fazer o Login, clique em “+NOVO PEDIDO” (conforme imagem  
 abaixo) para cadastrar o pedido de certidão desejado.

· Caso o solicitante deseje que a nota fiscal seja emitida em nome de um terceiro, basta   
 marcar a opção “sim” e informar os dados do novo tomador.
· Caso a nota fiscal seja em seu próprio nome, basta deixar marcado a opção “não”.

· Feito isso, aguarde o retorno da serventia com o valor das certidões solicitadas.
· Caso tenha alguma dúvida ou indagação quanto ao pedido, o(a) interessado(a) poderá dire- 
 cionar uma mensagem à Serventia digitando o texto na aba “Comunicação com a Serven- 
 tia” destacada acima e em seguida clicar em “Publicar”.

Obs. Todos os andamentos serão devidamente notificados pelo e-mail cadastrado no sistema.

4. Em seguida, existe a opção para informar um tomador diferente  
 para a emissão da nota fiscal.

5. Para incluir o tipo de certidão e cadastrar os dados do imóvel de-
sejado, clique em “+ADICIONAR CERTIDÃO”. (Opção no canto in-
ferior direito)

7. Após o preenchimento de todas as informações do pedido, clique 
em “Cadastrar pedido”, que o sistema irá gerar o pedido (inicial-
mente em formato de orçamento), conforme imagem abaixo:

8. Com o retorno da Serventia, o sistema irá disponibilizar o valor do 
pedido. Caso tenha interesse na emissão das certidões, efetue o 
pagamento por meio de transferência ou depósito, conforme 
dados bancários informados no sistema e, em seguida, clique na 
opção “Para aprovar seu pedido clique aqui” e inserir a imagem 
do comprovante de pagamento.

9. Com o envio do comprovante de pagamento seu pedido, que até 
então se tratava de um orçamento, será convertido em pedido, di-
recionado para o setor de financeiro que irá confirmar o paga-
mento e, após aprovação, será encaminhado para a emissão da 
certidão.

10.Finalizado o pedido, a certidão será disponibilizada no sistema 
para download.

· Nessa parte, o primeiro item a se cadastrar é o Tipo de certidão desejada (ex. Inteiro teor,  
 ônus, etc.).
· Selecione o tipo de certidão e preencha os dados do imóvel que deseja nos campos indica- 
 dos.

6. Ao clicar no item indicado, o sistema irá direcionar a parte para a  
 tela de cadastramento de informação.

TIPO – Selecione “Matrícula” para informar o número da matrícula ou “Não sei a matrícula” para 
informar apenas o endereço do imóvel
NÚMERO – Para indicar o número da matrícula. Estará disponível apenas se for  selecionado a 
opção “Matrícula” no item anterior.
TIPO DO IMÓVEL – Para informar se o imóvel é um Lote, Apartamento, Loja, etc.

OBS. As demais opções de preenchimento vão depender do tipo de imóvel cadastrado. Se 
marcar "Lote'', o sistema irá solicitar o nome do loteamento. Se marcar "Apartamento'', o siste-
ma irá solicitar o nome do condomínio e assim por diante.

· A opção “Adicionar certidão de ônus e ações” pode ser utilizada caso no campo Tipo de certi- 
 dão tenha sido informado apenas um tipo de certidão (ex. Matrícula) e a parte deseje   
 também a certidão de ônus.
· “Informações adicionais” – Caso seja necessária alguma informação importante para o   
 pedido e que o sistema não tenha apontado campo para essa informação.

OBS. É extremamente importante que a parte preencha o máximo de informações possíveis 
para a correta identificação do imóvel desejado.


