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Provimento nº 47, de 18 de junho de 2015
Estabelece diretrizes gerais para o sistema 
de registro eletrônico de imóveis.
 
A CORREGEDORA NACIONAL DA JUSTIÇA, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais:
 
CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o 
intercâmbio de informações entre os ofícios de 
registro de imóveis, o Poder Judiciário, a ad-
ministração pública e o público em geral, para 
eficácia e celeridade da prestação jurisdicional 
e do serviço público;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Ju-
diciário regulamentar o registro público eletrô-
nico de imóveis previsto nos arts. 37 a 41 da Lei 
n. 11.977, de 7 de julho de 2009;
CONSIDERANDO que compete à Corregedo-
ria Nacional de Justiça estabelecer diretrizes 
gerais para a implantação do registro de imó-
veis eletrônico em todo o território nacional, 
expedindo atos normativos e recomendações 
destinados ao aperfeiçoamento das atividades 
dos serviços de registro (inc. X do art. 8º do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Justiça);
CONSIDERANDO que compete às Corre-
gedorias Gerais da Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito de 
suas atribuições, estabelecer normas técnicas 
específicas para a concreta prestação dos ser-
viços registrais em meios eletrônicos,

RESOLVE:
Art. 1º. O sistema de registro eletrônico de imó-
veis (SREI), sem prejuízo de outras normas apli-
cáveis, observará o disposto, especialmente:
I – nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de 
julho de 2009;
II – no art. 16 da Lei n. 11.419, de 19 de dezem-
bro de 2006;
III – no § 6º do art. 659 da Lei n. 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
IV – no art. 185-A da Lei n. 5.172, de 25 de ou-
tubro de 1966 - Código Tributário Nacional;
V – no parágrafo único do art. 17 da Lei 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973;
VI – na Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e 
seus regulamentos;
VII – nos incisos II e III do art. 3º e no art. 11 da 
Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014; e
VIII – neste provimento, complementado pelas 
Corregedorias Gerais da Justiça de cada um 
dos Estados e do Distrito Federal e dos Territó-
rios, observadas as peculiaridades locais.
 
Art. 2º. O sistema de registro eletrônico de 
imóveis deverá ser implantado e integrado por 
todos os oficiais de registro de imóveis de cada 
Estado e do Distrito Federal e dos Territórios, e 
compreende:
I – o intercâmbio de documentos eletrônicos 
e de informações entre os ofícios de registro 

de imóveis, o Poder Judiciário, a administração 
pública e o público em geral;
II – a recepção e o envio de títulos em formato 
eletrônico;
III – a expedição de certidões e a prestação de 
informações em formato eletrônico; e
IV – a formação, nos cartórios competentes, de 
repositórios registrais eletrônicos para o acolhi-
mento de dados e o armazenamento de docu-
mentos eletrônicos.
 
Art. 3º. O intercâmbio de documentos ele-
trônicos e de informações entre os ofícios de 
registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Ad-
ministração Pública e o público em geral esta-
rá a cargo de centrais de serviços eletrônicos 
compartilhados que se criarão em cada um 
dos Estados e no Distrito Federal.
•	 1º.	As	centrais	de	serviços	eletrônicos	compar-

tilhados serão criadas pelos respectivos ofi-
ciais de registro de imóveis, mediante ato nor-
mativo da Corregedoria Geral de Justiça local.

•	 2º.	 Haverá	 uma	 única	 central	 de	 serviços	
eletrônicos compartilhados em cada um dos 
Estados e no Distrito Federal.

•	 3º.	Onde	não	seja	possível	ou	conveniente	a	
criação e manutenção de serviços próprios, 
o tráfego eletrônico far-se-á mediante cen-
tral de serviço eletrônico compartilhado que 
já esteja a funcionar em outro Estado ou no 
Distrito Federal.

•	 4º.	As	centrais	de	serviços	eletrônicos	com-
partilhados conterão indicadores somente 
para os ofícios de registro de imóveis que as 
integrem.

•	 5º.	As	centrais	de	serviços	eletrônicos	com-
partilhados coordenar-se-ão entre si para 
que se universalize o acesso ao tráfego ele-
trônico e se prestem os mesmos serviços em 
todo o País.

•	 6º	Em	 todas	as	operações	das	centrais	de	
serviços eletrônicos compartilhados, serão 
obrigatoriamente respeitados os direitos à 
privacidade, à proteção dos dados pessoais 
e ao sigilo das comunicações privadas e, se 
houver, dos registros.

•	 7º	As	centrais	de	serviços	eletrônicos	com-
partilhados deverão observar os padrões e 
requisitos de documentos, de conexão e de 
funcionamento, da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP e da arquitetura dos 
Padrões de Interoperabilidade de Governo 
Eletrônico (e-Ping).

 
Art. 4º. Todas as solicitações feitas por meio 
das centrais de serviços eletrônicos comparti-
lhados serão enviadas ao ofício de registro de 
imóveis competente, que será o único respon-
sável pelo processamento e atendimento.
Parágrafo único. Os oficiais de registro de 
imóveis deverão manter, em segurança e sob 
seu exclusivo controle, indefinida e permanen-
temente, os livros, classificadores, documen-

tos e dados eletrônicos, e responderão por sua 
guarda e conservação.
 
Art. 5º. Os documentos eletrônicos apresenta-
dos aos ofícios de registro de imóveis, ou por 
eles expedidos, serão assinados com uso de 
certificado digital, segundo a Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP, e observarão 
a arquitetura dos Padrões de Interoperabilida-
de de Governo Eletrônico (e-Ping).
 
Art. 6º. Os livros do registro de imóveis se-
rão escriturados e mantidos segundo a Lei n. 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, sem pre-
juízo da escrituração eletrônica em repositórios 
registrais eletrônicos.
 
Art. 7º. Os repositórios registrais eletrônicos 
receberão os dados relativos a todos os atos 
de registro e aos títulos e documentos que lhes 
serviram de base.
Parágrafo único. Para a criação, atualização, 
manutenção e guarda permanente dos reposi-
tórios registrais eletrônicos deverão ser obser-
vados:
I – a especificação técnica do modelo de sis-
tema digital para implantação de sistemas de 
registro de imóveis eletrônico, segundo a Re-
comendação n. 14, de 2 de julho de 2014, da 
Corregedoria Nacional de Justiça;
II – as Recomendações para Digitalização de 
Documentos Arquivísticos Permanentes de 
2010, baixadas pelo Conselho Nacional de Ar-
quivos – Conarq; e
III – os atos normativos baixados pelas Corre-
gedorias Gerais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Territórios.
 
Art. 8º. Aos ofícios de registro de imóveis é ve-
dado:
I – recepcionar ou expedir documentos ele-
trônicos por e-mail ou serviços postais ou de 
entrega;
II – postar ou baixar (download) documentos 
eletrônicos e informações em sites que não 
sejam os das respectivas centrais de serviços 
eletrônicos compartilhados; e
III – prestar os serviços eletrônicos referidos 
neste provimento, diretamente ou por terceiros, 
em concorrência com as centrais de serviços 
eletrônicos compartilhados, ou fora delas.
 
Art. 9º. Os serviços eletrônicos compartilhados 
passarão a ser prestados dentro do prazo de 
360 (trezentos e sessenta) dias.
 
Art. 10. Este provimento entra em vigor na data 
de sua publicação.
 

Brasília, 18 de junho de 2015.
 

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

EDITORIAL

Provimento	nº	47/2015	regulamenta	o	Sistema	
de	Registro	Eletrônico	de	Imóveis	(SREI)
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Manual	de	Introdução	ao	
Cadastro no Ofício Eletrônico

HISTóRICO DE ALTERAÇõES

Data de Alteração Versão O que foi modificado

18/08/2017 1.0 Criação do manual para o novo Ofício
Eletrônico – Cadastro de Usuário

NOTAS SOBRE O CADASTRO DE USUÁRIO

O Ofício Eletrônico é destinado aos Cartórios de Registro de Imóveis e 
ao Poder Público.

Para acesso ao Ofício Eletrônico é necessário que o usuário se cadastre 
com o uso do certificado digital e-CPF tipo A3 padrão ICP Brasil.

A ARISP só fará a ativação do Oficial Registrador e do Administrador 
Master do Poder Público e, estes, passarão a ser os responsáveis pelo 
gerenciamento das contas dos demais usuários.

Para realizar o cadastro, acesse o site Ofício Eletrônico – novo.oficioele-
tronico.com.br e faça login com o uso do certificado digital clicando em 
“AUTENTICAÇÃO COM CERTIFICADO DIGITAL”.

O sistema reconhece o certificado digital. Informe a senha de acesso e 
clique em OK.

O sistema irá exibir os dados do usuário. Selecione uma das opções: 
Cartório ou Instituição.

Serão exibidos os campos a serem preenchidos de acordo com o tipo 
de cadastro.

Caso selecione CARTóRIO, informe: 
ESTADO, CIDADE, CARTÓRIO, DEPARTAMENTO, PERFIL, CARGO

Caso selecione CARTóRIO, informe: 
INSTITUIÇÃO, DEPARTAMENTO, CARGO
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Pronto, o cadastramento foi realizado com sucesso .

A ARISP só fará a ativação do Oficial Registrador e do Administrador 
Master do Poder Público e, estes, passarão a ser os responsáveis pelo 
gerenciamento das contas dos demais usuários.
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Manual	de	Introdução	ao	Assinador	Digital

Acesse o site www.registradores.org.br 
e clique em “Suporte” e “Assinador Digital”.

Clique em “Download Assinador” em vermelho, localizado ao lado di-
reito da tela.

Abrirá a tela abaixo. Selecione a opção “Download – Versão Público Geral”.

Informe o e-mail do seu cadastro no sistema e, em seguida, clique em 
“PROSSEGUIR”.

Faça o download do assinador digital, clicando no botão “clique aqui”. 
Em seguida, clique em “Executar”.

Seguir os passos conforme as telas a seguir:
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Após concluir a instalação, abrirá a tela abaixo:

IMPORTANTE: dependendo da versão do Windows, a tela acima ficará 
travada e o Assinador Digital não abrirá.

Para solucionar, feche a tela, clique com o botão direito do mouse no 
arquivo Assinador Digital ARISP salvo na área de trabalho e clique em 
executar como administrador.

Abrirá o programa do Assinador Digital e pedirá para cadastrar o nome 
da organização ou usuário.

Coloque seu nome ou empresa e clique em “Salvar”.

O Assinador Digital foi instalado com sucesso. 
Agora, abra o site www.registradores.org.br e visualize sua certidão digital.
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Manual	de	Introdução	à	Matrícula	Online

HISTóRICO DE ALTERAÇõES

Data de Alteração Versão O que foi modificado

30/06/2017 1.0 Criação do manual para o novo Ofício
Eletrônico – Matrícula Online

O módulo MATRÍCULA ONLINE ao Registro de Imóveis é designado 
para controlar os pedidos de visualização de matrícula realizada pelo 
usuário final através do site Registradores.

A solicitação é realizada pelo usuário a partir da escolha do Estado / 
Cartório / n° de Matrícula.

Após a primeira visualização, a imagem da matrícula ficará disponível 
para o usuário por 24 horas.

Não é necessário o Cartório responder o pedido.

É necessário que o Cartório mantenha atualizada a base de dados das 
imagens de matrícula (livro 2).

NOTAS SOBRE MATRÍCULA ONLINE

Acesse o site Ofício Eletrônico e faça o login com o uso do certificado 
digital clicando em “AUTENTICAÇÃO COM CERTIFICADO DIGITAL”.

Após reconhecer o certificado digital, informe a senha de acesso.

O mapa do Brasil será exibido. Clique no Estado onde o cartório de 
Registro de Imóvel está localizado.

Serão exibidos os menus da tela inicial do Ofício Eletrônico.

Clique no menu CARTÓRIOS e submenu MATRÍCULA ONLINE.

Na tela inicial são exibidos os pedidos realizados pelo usuário final in-
dicando o protocolo de solicitação, o nome do usuário, o número da 
matrícula e data do pedido.

Não é necessário nenhuma ação do Cartório, pois no momento da solicita-
ção a visualização da imagem da matrícula fica disponível para o usuário.

Os menus na parte superior são para:

EXPORTAR: Gera arquivo XML dos pedidos que constam na tela inicial 
de acordo com o filtro realizado para importar no sistema do Cartório 
(se informatizado).

RELATóRIO EXCEL: Gera um PDF dos pedidos que constam na tela 
inicial para realizar busca.

RELATóRIO DE CUSTAS: Gera um relatório contendo protocolo, CPF/
CNPJ pesquisado, data da solicitação e valor.
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Manual	de	Introdução	ao	
Indicador	Pessoal	-	BDL

HISTóRICO DE ALTERAÇõES

Data de Alteração Versão O que foi modificado

20/06/2017 1.0 Criação do manual para o novo Ofício
Eletrônico – Atualização do Indicado 

Pessoal - BDL

NOTAS SOBRE INDICADOR PESSOAL - BDL

O módulo ENVIO E CONTROLE DE ARQUIVO é designado para atuali-
zar o Indicador Pessoal diariamente, respeitando o limite de 24 horas de 
uma atualização para outra.

Se não existir registro para envio do Indicador Pessoal no Ofício Eletrô-
nico, você deverá acessar o módulo e clicar em DEFINIR ATUALIZADO. 
Essa ação registra atualização zerada do BDL.

Se não houver atualização do Indicador Pessoal no limite estipulado, o 
sistema irá gerar um protocolo para cada solicitação que for realizada e 
o cartório terá que fazer a busca individualmente, uma a uma.

Em caso de feriado no estado, cidade ou comarca o Cartório deverá 
fazer o cadastro no Ofício Eletrônico no menu Cadastro > Feriados. Em 
seguida, clique em NOVO e realize o cadastramento.

Acesse o site Ofício Eletrônico e faça o login com o uso do certificado 
digital clicando em “AUTENTICAÇÃO COM CERTIFICADO DIGITAL”.

Após reconhecer o certificado digital, informe a senha de acesso.

O mapa do Brasil será exibido. Clique no Estado onde o cartório de 
Registro de Imóvel está localizado.

Serão exibidos os menus da tela inicial do Ofício Eletrônico.

Clique no menu CARTÓRIOS e submenu ENVIO E CONTROLE DE AR-
QUIVO.

Arquivo – Quando a atualização 
foi concluída com sucesso.

Erros – Quando o XML está com 
erro ou quando não é informado 
o número da Matrícula. Sempre 

ficará em vermelho, pois não houve 
importação.

Inválidos – Quando o CPF/CNPJ 
está errado.

Note que o sistema mesmo 
assim realiza a importação 

do CPF/CNPJ.

SOBRE AS COLUNAS

STATUS
PROCESSANDO: 
O sistema está processando 
o arquivo para importação.
IMPORTADO: 
Realizado a importação
NÃO IMPORTADO: 
Importação não realizada

A tela inicial exibirá as atualizações realizadas.

Note na parte superior as opções FILTRAR – que atualiza a página. IM-
PORTAR ARQUIVO - para envio de um novo. DEFINIR ATUALIZADO - se 
não existir nenhum registro para envio, atualize o BDL por essa opção.

Para uma nova importação clique em IMPORTAR ARQUIVO.
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Após clicar em Importar Arquivo, procure o arquivo a ser importado sal-
vo em seu computador clicando no ícone “SELECIONAR ARQUIVO”. 
Em seguida, clique duas vezes no XML a ser importado e aguarde en-
quanto processa.

Para ver se houve a atualização corretamente, clique na opção FILTRAR.

O sistema registra o dia, horário e quem importou. Note que na coluna 
Status está constando IMPORTADO e a na coluna Qtde. Registros indi-
cando os registros importados 10000.

Se não existir registros a serem importados, deverá ser feito a atualiza-
ção clicando no menu “DEFINIR ATUALIZADO”.

Em seguida, o sistema mostrará que a atualização foi realizada sem 
registro.

forte!
É você

quem faz
sindicatoo nosso

faça parte! associe-se!
www.sinoreg-es.org.br

(27) 3314-5111
9 9686-8140
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Manual	de	Introdução	aos	Pedidos	de	Ofícios

HISTóRICO DE ALTERAÇõES

Data de Alteração Versão O que foi modificado

10/07/2017 1.0 Criação do manual para o novo Ofício
Eletrônico

O módulo OFÍCIOS ao Registro de Imóveis é designado para recepcio-
nar e responder pedidos realizados por Órgãos Públicos.

Os pedidos nesse módulo são gratuitos.

As instituições realizam pedidos de busca de imóveis através do CPF/
CNPJ, solicitação por número de matrícula, transcrição e endereço.

O prazo de resposta é de 5 dias.

Deverá ser emitida uma certidão em PDF/A assinada eletronicamente.

NOTAS SOBRE PEDIDOS DE OFÍCIOS

Acesse o site Ofício Eletrônico e faça login com o uso do certificado 
digital clicando em “AUTENTICAÇÃO COM CERTIFICADO DIGITAL”.

Após reconhecer o certificado digital, informe a senha de acesso.

O mapa do Brasil será exibido. Clique no Estado onde o cartório de 
Registro de Imóvel está localizado.

Serão exibidos os menus da tela inicial do Ofício Eletrônico.

Clique no menu CARTÓRIOS e submenu OFÍCIOS.

Abrirá a listagem de pedidos. Na parte superior é possível realizar as 
seguintes ações:

Definição dos menus da parte superior

Relatório: Gera relatório de todos os pedidos ou por filtro realizado.

Lista de Nomes: Gera apenas listagem a partir do filtro por Pessoa e 
lista o número do protocolo, nome e CPF/CNPJ da pessoa pesquisada.

Rel. Respostas: Gera a listagem dos pedidos e resposta realizada pelo 
cartório.

Exportar: Gera XML com informações sobre um ou mais pedidos, de 
acordo com o filtro para importar no sistema do cartório.

Negativar – Lote: Para realizar a negativação de pedidos após análise. 
A negativação é realizada por data.

Veja os possíveis Tipos de Pesquisa realizados pelas Instituições. Em se-
guida, para acesso aos detalhes da solicitação, clique na coluna indicada.

A coluna Tipo de Pesquisa exibe
qual o tipo de solicitação foi
realizada:
Transcrição - N° de transcrição
Matrícula - N° de matrícula
Pessoa - Pesquisa por CPF/
CNPJ
Endereço - Pode ser por Rua,
Edifício e Loteamento
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RESPONDENDO PEDIDO DE OFÍCIOS POR PESSOA

Na listagem do pedido vamos responder um pedido por PESSOA. 
Clique na coluna indicada para acesso aos detalhes da solicitação.

Será exibido a tela com os detalhes da solicitação.

Esse pedido é uma solicitação de busca por CPF/CNPJ. É necessário 
que a busca seja realizada conforme campo de Observação.

Em seguida, o pedido poderá ser respondido clicando na opção RES-
PONDER.

Indica se é para
pesquisar somente os
imóveis em nome do

pesquisado ou também
os transferidos a partir

de uma data.

RESPOSTA NEGATIVA

Após a realização da busca, se a ocorrência não for localizada selecione 
a opção “Negativar“.

O campo “Resposta” será preenchido automaticamente pelo sistema e 
é possível editá-lo, caso queira acrescentar mais informação.

Para finalizar clique em RESPONDER e o pedido será finalizado.

Importante:
A opção NEGATIVAR apenas 
será exibida se o tipo de 
pesquisa for por PESSOA 
(CPF/CNPJ).
Para pedido por número de 
matrícula, endereço será exibido 
a opção “Devolver”.

RESPOSTA POSITIVA

Após clicar em RESPONDER será expandida a tela para concluir a resposta.

Para responder positivo, clique na opção ANEXAR ARQUIVOS e siga o 
passo a passo abaixo para concluir a resposta.

Procure 
a Certidão Digital 
que foi gerada no 
seu computador.

Informe o número
Matrícula e clique

em ANEXAR.

A certidão será anexada. No campo RESPOSTA insira informações relevan-
tes à solicitação e para concluir clique em RESPONDER.

Se anexou um
arquivo errado

clique em EXCLUIR e
refaça o processo
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RESPONDENDO PEDIDO DE OFÍCIOS
POR MATRÍCULA OU TRANSCRIÇÃO

A solicitação e resposta de um pedido de TRANSCRIÇÃO e MATRÍCU-
LA são exatamente da mesma forma.

Vamos realizar a resposta de um pedido por MATRÍCULA.

Clique na coluna indicada para acesso aos detalhes da solicitação.

Serão exibidos os detalhes da solicitação. 

Para responder com a certidão da matrícula clique em RESPONDER.

Se a MATRÍCULA solicitada
não existir no cartório, clicar na 
opção DEVOLUÇÃO, descreva o

motivo e após o pedido
será devolvido.

Após clicar em RESPONDER será expandida a tela para concluir a so-
licitação.

Clique na opção ANEXAR ARQUIVOS e siga o passo a passo abaixo 
para concluir a resposta.

Procure a 
Certidão Digital 

que foi gerada no 
seu computador.

Informe o 
número Matrícula

e clique em
ANEXAR.

A certidão será anexada. No campo RESPOSTA insira informações rele-
vantes a solicitação e para concluir clique em RESPONDER.

Se anexou um
arquivo errado

clique em EXCLUIR e
refaça o processo

RESPONDENDO PEDIDO DE OFÍCIOS POR ENDEREÇO

A solicitação por endereço pode ser realizada de três formas: RUA, EDIFÍ-
CIO e LOTEAMENTO, mas a forma de solicitação e resposta é a mesma.

Para acesso aos detalhes da solicitação clique na coluna indicada.

Serão exibidos os detalhes da solicitação.

Para responder com a certidão solicitada clique em RESPONDER.

Se a MATRÍCULA solicitada
não existir no cartório, clicar na 
opção DEVOLUÇÃO, descreva o

motivo e após o pedido
será devolvido.
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Após clicar em RESPONDER será expandida a tela para concluir a so-
licitação.

Clique na opção ANEXAR ARQUIVOS e siga o passo a passo abaixo 
para concluir a resposta.

Procure a 
Certidão Digital 

que foi gerada no 
seu computador.

Informe o 
número Matrícula

e clique em
ANEXAR.

A certidão será anexada. No campo RESPOSTA insira informações rele-
vantes à solicitação e para concluir clique em RESPONDER.

Se anexou um
arquivo errado

clique em EXCLUIR e
refaça o processo

forte!
É você

quem faz
sindicatoo nosso

faça parte! associe-se!
www.sinoreg-es.org.br

(27) 3314-5111
9 9686-8140
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Será exibida a tela com os detalhes da solicitação. Esse pedido é uma 
solicitação de busca por CPF/CNPJ. Após realizar a busca, o pedido 
poderá ser respondido.

Clique na opção RESPONDER.

Manual	de	Introdução	à	Penhora	Online

HISTóRICO DE ALTERAÇõES

Data de Alteração Versão O que foi modificado

25/05/2017 1.0 Criação do manual para o novo Ofício
Eletrônico

O	módulo	PENHORA	ONLINE	ao	Registro	de	Imóveis	é	designado	para	
recepcionar e responder pedidos de Penhora, Arresto, Sequestro e tam-
bém pedido de busca (por n° de CPF/CNPJ e n° de matrícula).

Os pedidos nesse módulo são realizados pelo Poder Judiciário.

O	prazo	de	resposta	de	uma	busca	de	penhora	(SPH)	é	de	5	dias	e	de	
penhora	(PH)	é	o	prazo	da	prenotação	-	30	dias,	respeitando	os	trâmites	
de qualificação e pagamento quando existir.

Deverá ser emitida uma certidão em PDF/A assinada eletronicamente.

NOTAS SOBRE PENHORA ONLINE

PEDIDO DE BUSCA (SPH)
POR MATRÍCULA OU POR PESSOA (CPF/CNPJ)

Acesse o site Ofício Eletrônico e faça o login com o uso do certificado 
digital clicando em “AUTENTICAÇÃO COM CERTIFICADO DIGITAL”.

Após reconhecer o certificado digital, informe a senha de acesso.

O mapa do Brasil será exibido. Clique no Estado onde o cartório de 
Registro de Imóvel está localizado.

Serão exibidos os menus da tela inicial do Ofício Eletrônico.

Clique	no	menu	CARTÓRIOS	e	submenu	PENHORA	ONLINE.

Abrirá a listagem de pedidos. Clique na coluna indicada para acesso a 
solicitação.

A coluna Tipo de Pesquisa exibe 
qual o tipo de solicitação foi 

realizado pela vara:
-Pedido Matrícula 

(n° de matrícula);
-Pedido Pessoa 

(pesquisa por CPF/CNPJ).
Os pedido de busca iniciam com 

o protocolo com SPH.

Status de Pedido 
de Busca

Aberto – Quando receber
um novo pedido o status

fica Aberto
Respondido – Quando

responder uma solicitação
Devolvido – Quando
devolver um pedido.

Indica se é para pesquisar
somente os imóveis em
nome do pesquisado ou

também os transferidos a
partir de uma data.
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RESPOSTA POSITIVA

Para enviar a certidão da matrícula, clique no botão ANEXAR ARQUIVO, 
em seguida, procure a certidão em seu computador e indique o número 
da matrícula.

Procure a 
Certidão Digital que
foi gerada no seu

computador.

Informe o número
Matrícula e clique

em ANEXAR.

A certidão será anexada. No campo RESPOSTA insira informações rele-
vantes à solicitação e para concluir clique em RESPONDER.

Se anexou um
arquivo errado

clique em EXCLUIR e
refaça o processo

RESPOSTA NEGATIVA

Se realizada a busca e não localizada ocorrência selecione a opção 
“Negativar“.

O campo “Resposta” será preenchido automaticamente pelo sistema e 
é possível editá-lo, caso queira acrescentar mais informação.

Para finalizar clique em RESPONDER e o pedido será finalizado.

Importante: A opção negativar apenas será exibida se o tipo de pes-
quisa for por CPF/CNPJ. Para pedido por número de matrícula, será 
exibido a opção “Devolver”.

PEDIDO DE PENHORA (PH)
PENHORA, ARRESTO E SEqUESTRO

Clique	no	menu	CARTÓRIOS	e	submenu	PENHORA	ONLINE.

Abrirá a listagem de pedidos.

Definição dos menus 
da parte superior

Relatório: Gera relatório de 
todos os pedidos ou por filtro 
realizado.

Exportar: Gera XML com 
informações sobre um ou mais 
pedidos, de acordo com o filtro 
para importar no sistema do 
cartório.

Negativar – Lote: Para realizar 
a negativação de pedidos 
após análise. A negativação é 
realizada por data.

Veja no slide
seguinte a definição

dos status

STATUS DE PEDIDOS DE PENHORA

Não Prenotado: Quando entra um novo pedido.

Prenotado: Após prenotar a solicitação.

Nota de Exigência: Quando é enviado nota de devolução.

Aguardando Pagto: Após informar custas para Registro/Averbação fica 
aguardando pagamento.

Aguardando Pagto - Vencido: Quando o prazo da prenotação vencer, 
o sistema mudará o status para aguardo pagamento – vencido.

Pagamento Efetivado: Após pagamento realizado das custas. Quando 
está com esse status o registro/averbação poderá ser realizado.

Reaberto Não Concluído: Quando foi cumprido exigência pela vara.

Finalizado sem Pagamento: Quando a prenotação vence e por falta de 
pagamento não poderá ser realizado o registro.

Registro / Averbação: Foi realizado o Registro/Averbação;

Na tela inicial clique na coluna indicada para acesso à solicitação.
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A tela contendo informações 
sobre o processo será exibida.

Primeiro visualize o Mandado/
Certidão. Abrirá uma tela com o 

mandado/certidão em PDF.

Após a solicitação sendo do 
cartório informe o “Número da 

Prenotação, Data e Vencimento” 
e após clique em “Informar 

Prenotação”.

Observação: O prazo para 
informar a prenotação é de até 
2 horas após o recebimento. A 

Penhora Online terá o vencimen-
to de 30 dias a partir da data de 

prenotação.

Visualiza o
Mandado
/ Certidão

Após a prenotação o cartório terá até 5 dias para qualificação e informar 
se está apto ou não para registro/averbação.
Não estando apto para registro, responde com nota de exigência.
Estando apto para registro:
Quando justiça gratuita: Realiza os trâmites para registrar/averbar e res-
ponder com a certidão digital.
Quando justiça paga: Informa as custas e aguarda o pagamento até o 
final do vencimento da prenotação (veja próximo slide).

EMOLUMENTOS
Justiça Gratuita e Dispensa do Depósito Prévio
Sendo penhora que não determine pagamento dos emolumentos, o 
Cartório avalia o título e estando apto para penhora, realiza a averbação/
registro na matrícula e assina digitalmente para resposta no sistema.
Depósito Prévio
Informa o valor das custas no sistema e aguarda o pagamento dos emo-
lumentos.
Quando o botão “responder averbado” ficar ativo significa que o cliente 
efetuou o pagamento e a averbação/registro poderá ser realizada.
O pagamento poderá ser realizado pela parte direto no balcão do cartó-
rio até o prazo de vencimento da prenotação (veja o procedimento para 
dar baixa no pagamento no próximo slide).
IMPORTANTE:

Se a parte não efetuar o pagamento das custas até o final do vencimento, 
o pedido deverá ser finalizado clicando em Finalizado sem Pagamento. 
Essa opção será exibida a partir do último dia de vencimento da prenotação.

Na tela inicial indique o número do protocolo e após filtrar clique em 
Boleto.

A tela abaixo exibirá informações sobre o pedido de penhora. Para dar 
baixa no pagamento clique no campo indicado. Após isso, o pedido 
ficará disponível para responder averbado.

Após prenotação e qualificação, o título estando apto para registro o 
valor das custas deverá ser informado (se o processo for justiça paga).

Veja a definição
dos botões no
próximo slide.

Se for justiça gratuita, após prenotar o botão RESPONDER AVERBADO 
ficará ativo e o processo de registro poderá ser realizado no cartório e 
respondido no sistema.

IMPORTANTE:

Se for processo de justiça gratuita ou dispensa de depósito, o campo 
para informar as custas ficará desativado (cinza). Somente se o campo 
estiver ativo, deverá informar o valor da averbação incluindo o valor da 
certidão digital, que será anexada ao sistema após o registro/averbação.

DEFINIÇÃO DOS BOTõES

DEVOLVER: Esse botão fica ativo antes de prenotar. Uma solicitação 
poderá ser devolvida se o pedido não for de competência do cartório.
PRENOTAÇÃO: Informar n° data e vencimento da prenotação.
VALOR DAS CUSTAS + CERTIDÃO: Quando o processo não for de 
justiça gratuita o campo ficará ativo para informar custas após a qua-
lificação positiva. Somente informar as custar se o título estiver apto 
para registro.
RESPONDER AVERBADO: Ficará ativo de acordo com o tipo de pro-
cesso. Quando Justiça Gratuita o botão ficará ativo após informar a pre-
notação. Quando Justiça Paga o botão ficará ativo após o pagamento 
das custas pelo advogado.
RESPONDER COM EXIGÊNCIA: Após prenotação o botão ficará ativo. 
Campo específico para envio de nota de exigência.
FINALIZAR PRENOTAÇÃO VENCIDA: Quando for um pedido de JUS-
TIÇA PAGA, após o vencimento da prenotação esse botão ficará dispo-
nível para devolução por falta de pagamento.
PRORROGAR PRAZO: Para prorrogar prenotação em caso de suscita-
ção de dúvida ou qualquer outra ação cabível que deva prorrogar.

RESPONDENDO PENHORA AVERBADA

Para responder com a certidão averbada, na página da solicitação cli-
que em RESPONDER AVERBADO.
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Clique	em	ANEXAR	CERTIDÃO	PENHORA,	procure	no	seu	computador	
a certidão assinada digitalmente e anexe. Após clique em RESPONDER 
AVERBADO.

O sistema exibirá o
CPF/CNPJ e matrícula que
foi solicitado a Penhora e
um campo para anexar a

certidão.

Se o imóvel não estiver apto para registro, é necessário responder com 
exigência. Clique no botão indicado.

RESPONDENDO COM EXIGÊNCIA – NOTA DE DEVOLUÇÃO

No campo Resposta descrever informações relevantes a devolução. Cli-
car em Anexar Nota de Exigência e selecionar a certidão salva em seu 
computador. Após clicar em RESPONDER COM EXIGÊNCIA.

Quando o pedido for de justiça paga, se até o último dia da prenota-
ção o pagamento não for realizado, o botão FINALIZAR PRENOTAÇÃO 
VENCIDA ficará disponível para finalizar o processo.

APóS O VENCIMENTO DA PRENOTAÇÃO 
SEM PAGAMENTO DAS CUSTAS

O campo “Resposta” terá uma mensagem pré-definida que pode ser al-
terada. Clique em ANEXAR DOCUMENTO e após selecione o documento 
assinado digitalmente informando que o registro não pode ser realizado 
devido a falta de pagamento. Após clique em FINALIZA PRENOTAÇÃO.

É possível alterar o número da prenotação, data inicial e de vencimento.
Acesse o menu Cartórios e clique em REVERTER STATUS.

ALTERAR NÚMERO DE PENHORA

No campo Selecione a Ação escolha a opção “Alterar Prenotação de Pe-
nhora” e informe o protocolo que deseja alterar. Após clique em REVERTER.

Será exibido a tela com os detalhes da solicitação. Os campos em des-
taque poderão ser alterados e para concluir clique em ALTERAR PRE-
NOTAÇÃO.
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Manual	de	Introdução	à	Pesquisa	de	Bens

HISTóRICO DE ALTERAÇõES

Data de Alteração Versão O que foi modificado

28/06/2017 1.0 Criação do manual para o novo Ofício
Eletrônico – Consulta Eletrônica

•	 O	módulo	PESQUISA DE BENS ao Registro de Imóveis é designado 
para recepcionar e responder pedidos de pesquisa de bens solicita-
dos pelo usuário final através do site Registradores.

•	 A	pesquisa	é	realizada	a	partir	do	CPF	ou	CNPJ	indicado	pelo	solici-
tante.

•	 É	de	extrema	 importância	 identificar	o	 tipo	de	pesquisa	que	o	soli-
citante realizou. Acessando o pedido, essa informação é exibida no 
campo Informar também os imóveis/direitos que foram transferidos?. 
Quando informado:

 NÃO – O solicitante deseja saber somente os imóveis/direitos que a 
pessoa possui.

 SIM – O solicitante deseja saber todos os imóveis que a pessoa pos-
suiu a partir da data informada no pedido.

•	 O	Cartório	poderá	responder	com	até	10	números	da	matrícula	e	en-
dereço de imóvel.

•	 O	prazo	de	resposta	do	pedido	de	busca	é	de	5	dias.

NOTAS SOBRE PESqUISA DE BENS

Acesse o site Ofício Eletrônico e faça o login com o uso do certificado 
digital clicando em “AUTENTICAÇÃO COM CERTIFICADO DIGITAL”.

Após reconhecer o certificado digital, informe a senha de acesso.

O mapa do Brasil será exibido. Clique no Estado onde o cartório de 
Registro de Imóvel está localizado.

Serão exibidos os menus da tela inicial do Ofício Eletrônico.

Clique no menu CARTÓRIOS e submenu PESQUISA DE BENS.

Na tela inicial, são exibidos os pedidos em aberto para busca e resposta 
do cartório.

Os menus na parte superior são para:

EXPORTAR: Gera arquivo XML dos 
pedidos que constam na tela inicial 

de acordo com o filtro realizado para 
importar no sistema do Cartório (se 

informatizado).
RELATÓRIO: Gera um PDF dos pedidos 

que constam no tela inicial para 
realizar busca.

RELATÓRIO DE CUSTAS: Gera um 
relatório contendo protocolo, CPF/CNPJ 
pesquisado, data da solicitação e valor.

RELATÓRIO EXCEL: Gera o mesmo 
relatório acima com informações a 

mais como nome do solicitante e 
Resultado da pesquisa (com ou sem 

ocorrência).

Note que os pedidos da tela inicial possuem na coluna BDLigth cores de 
sinalização, que são definidas da seguinte forma:

VERDE: Foi localizado o CPF/CNPJ 
pesquisado. O cartório deverá realizar a 
busca e responder.
VERMELHO: Não encontrou ocorrências 
do CPF/CNPJ pesquisado. Pedido não 
precisa ser respondido pelo cartório.
CINZA: Não foi realizado a pesquisa na 
base de dados pois o cartório estava 
com o BDL (indicador pessoal) desa-
tualizado. O cartório deverá realizar a 
busca e responder.
AMARELO: Quando a forma de 
disponibilização do Indicador Pessoal 
do cartório é por WebService ou 
MySQL e no momento da consulta está 
indisponível. O cartório deverá realizar 
a busca e responder.

05/12/2017 1.1 Alteração do nome Consulta 
Eletrônica para Pesquisa de Bens
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Para responder um pedido clique na coluna indicada.

Será exibida a tela com os detalhes do pedido. A busca deve ser feita 
de acordo com a informação do campo:
Informar também os imóveis/direitos que foram transferidos?
NÃO – O solicitante deseja saber somente os imóveis/direitos que a 
pessoa possui.
SIM – O solicitante deseja saber todos os imóveis que a pessoa pesqui-
sada possui ou possuiu a partir da data informada no pedido.
Após a busca clicar no botão RESPONDER.

Informe se a busca resultou 
Positiva ou Negativa e após 

clique em PROSSEGUIR.

RESPONDENDO BUSCA POSITIVA

Quando selecionado POSITIVA, 
a tela seguinte solicitará a 

quantidade de
matrícula, podendo ser de 1 à 10 

após clique em PROSSEGUIR.

Preencher as informações se a pessoa é proprietária do imóvel SIM ou 
NÃO, número da matrícula, endereço do imóvel e colocar no campo 
observação alguma informação adicional se houver.

Caso existam mais matrículas não informadas, selecionar o campo in-
dicado.

Para responder clique em CONCLUIR e o pedido será finalizado.

RESPONDENDO BUSCA NEGATIVA

Informe se a busca resultou 
Positiva ou Negativa e após 

clique em PROSSEGUIR.

Quando selecionado NEGATIVA a tela seguinte será preenchida 
automaticamente com as informações do pedido e poderá ser editado.

Para concluir, clique em NEGATIVAR.
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Manual	de	Introdução	à	Certidão	Digital

HISTóRICO DE ALTERAÇõES

Data de Alteração Versão O que foi modificado

09/06/2017 1.0 Criação do manual para o novo Ofício
Eletrônico – Certidão Digital

O módulo CERTIDÃO DIGITAL ao Registro de Imóveis é designado para 
recepcionar e responder pedidos de certidão solicitados pelo usuário 
final através do site Registradores.

O Cartório deverá emitir uma certidão em PDF/A assinada eletronicamente.

Os pedidos realizados pelo usuário podem ser por:

TIPO DE PEDIDO

Matrícula

Transcrição

Vintenária

Propriedade/Nega-
tiva de Propriedade

Pacto Antenupcial

PRAZO DE RESP.

2 horas

5 dias

5 dias

5 dias

2 horas

PESQUISA POR

N° de Matrícula

N° de Transcrição
Nome da Pessoa Física ou Jurídica

Endereço - Rua e n°
Endereço – Nome do Edifício e N° do Apto

Endereço – Nome do Loteamento e N° da Quadra e Lote

N° de Transcrição
N° de Matrícula

Nome da Pessoa Física ou Jurídica
Endereço - Rua e n°

Endereço – Nome do Edifício e N° do Apto
Endereço – Nome do Loteamento e N° da Quadra e Lote

Nome da Pessoa Física ou Jurídica
Endereço - Rua e n°

N° de Registro
Nome dos Pactuantes

A Certidão Digital
solicitada durante o

horário de expediente,
será emitida e

disponibilizada para
download em até:

Acesse o site Ofício Eletrônico e se logue com o uso do certificado digi-
tal clicando em “AUTENTICAÇÃO COM CERTIFICADO DIGITAL”.

Após reconhecer o certificado digital, informe a senha de acesso.

O mapa do Brasil será exibido. Clique no Estado onde o cartório de 
Registro de Imóvel está localizado.

Serão exibidos os menus da tela inicial do Ofício Eletrônico.

Clique no menu CARTÓRIOS e submenu CERTIDÕES A EMITIR.

Abrirá a listagem de pedidos.

Na tela é possível gerar RELATÓRIO dos pedidos de acordo com o filtro 
realizado.

O botão EXPORTAR gera XML para importar para o sistema do Cartório 
(se informatizado).

Status de Pedido
Aberto – Quando receber 
um novo pedido o status 

fica Aberto
Processando – Quando já 

visualizou o pedido
Respondido – Quando 

responder uma solicitação

A coluna Tipo de Pesquisa 
exibe qual o tipo de 

solicitação foi realizado:
-MATRÍCULA

-TRANSCRIÇÃO
-PESSOA

-ENDEREÇO RUA
-ENDEREÇO EDIFICIO

-ENDEREÇO LOTEAMETO
-REGISTRO

-PACTUANTE
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RESPONDENDO CERTIDÃO DIGITAL DE PEDIDO POR MATRÍCULA
Pesquisa por: N° de Matrícula

Respondendo um pedido de MATRÍCULA do tipo de pesquisa por MA-
TRÍCULA.

Clique na coluna indicada para acesso à solicitação.

Será exibida a tela com os detalhes da solicitação.

O cartório deverá gerar a certidão digital no formato PDF/A e assiná-la 
digitalmente. Após isso clique na opção ANEXAR E RESPONDER.

Se a MATRÍCULA solicitada não
existir no cartório, clicar na opção
DEVOLUÇÃO, descreva o motivo e
após pedido será devolvido junto

com o valor pago pelo cliente.

Para enviar a certidão da matrícula, clicar no botão ANEXAR ARQUIVO, 
após procure a certidão em seu computador e indique o nome do arquivo.

A certidão será anexada. Para concluir clique em RESPONDER.

Se anexou um
arquivo errado

clique em EXCLUIR e
refaça o processo

RESPONDENDO CERTIDÃO DIGITAL 
DE PEDIDO POR TRANSCRIÇÃO
Pesquisa por: N° de Transcrição / Nome da Pessoa Física ou 
Jurídica Endereço - Rua e n°/ Endereço - Nome do Edifício e N° do 
Apto / Endereço - Nome do Loteamento e N° da quadra e Lote

Respondendo um pedido de TRANSCRIÇÃO do tipo de pesquisa por 
TRANSCRIÇÃO.

Clique na coluna indicada para acesso à solicitação.

Será exibida a tela com os detalhes da solicitação.

O cartório deverá gerar a certidão digital no formato PDF/A e assiná-la 
digitalmente. Após isso clique na opção ANEXAR E RESPONDER.

Se a TRANSCRIÇÃO solicitada não
existir no cartório, clicar na opção
DEVOLUÇÃO, descreva o motivo e
após pedido será devolvido junto

com o valor pago pelo cliente.

Para enviar a certidão da matrícula, clicar no botão ANEXAR ARQUIVO, 
após procure a certidão em seu computador e indique o nome do arquivo.

A certidão será anexada. Para concluir clique em RESPONDER.

Se anexou um
arquivo errado

clique em EXCLUIR e
refaça o processo
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RESPONDENDO CERTIDÃO DIGITAL 
DE PEDIDO DE CERTIDÃO VINTENÁRIA
Pesquisa por: N° de Matrícula / N° de Transcrição / Nome da 
Pessoa Física ou Jurídica / Endereço - Rua e n°/ Endereço - Nome 
do Edifício e N° do Apto / Endereço - Nome do Loteamento e N° da 
quadra e Lote

Respondendo um pedido de CERTIDÃO VINTENÁRIA do tipo de pes-
quisa por PESSOA.

Clique na coluna indicada para acesso à solicitação.

Sempre que a solicitação for por PESSOA, após a busca se localizado 
mais de uma matrícula deverá emitir a certidão com a matrícula de nú-
mero maior.

O cartório deverá gerar a certidão digital no formato PDF/A e assiná-la 
digitalmente. Após isso clique na opção ANEXAR E RESPONDER.

Se a PESSOA solicitada não 
possuir imóveis no cartório, clicar na 

opção DEVOLUÇÃO, descreva o motivo e
após pedido será devolvido junto

com o valor pago pelo cliente.

Para enviar a certidão da matrícula, clicar no botão ANEXAR ARQUIVO, 
após procure a certidão em seu computador e indique o nome do arquivo.

A certidão será anexada. Para concluir clique em RESPONDER.

Se anexou um
arquivo errado

clique em EXCLUIR e
refaça o processo

RESPONDENDO CERTIDÃO DIGITAL DE
PEDIDO POR PROPRIEDADE/NEGATIVA DE PROPRIEDADE
Pesquisa por: Nome da Pessoa Física ou Jurídica / 
Endereço - Rua e n°

Quando o pedido for realizado por PROPRIEDADE/NEGATIVA DE PRO-
PRIEDADE, se solicitado por:

l Nome da Pessoa Física ou Jurídica e não for localizado imóveis, de-
verá ser emitida uma certidão NEGATIVA DE PROPRIEDADE. Se locali-
zado imóveis, existindo mais de uma matrícula deverá emitir a certidão 
com a matrícula de número maior.

l Endereço - Rua e n° e o endereço não for de competência do cartório, 
deverá devolver o pedido.

Respondendo um pedido por PROPRIEDADE/NEGATIVA DE PROPRIE-
DADE do tipo de pesquisa por ENDEREÇO - RUA E N°. Clique na colu-
na indicada para acesso a solicitação.

Será exibida a tela com os detalhes da solicitação

O cartório deverá gerar a certidão digital no formato PDF/A e assiná-la 
digitalmente. Após isso clique na opção ANEXAR E RESPONDER.

Se o ENDEREÇO solicitado não
existir no cartório, clicar na opção
DEVOLUÇÃO, descreva o motivo e
após o pedido será devolvido junto

com o valor pago pelo cliente.



25Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Se anexou um
arquivo errado

clique em EXCLUIR e
refaça o processo

Para enviar a certidão da matrícula, clicar no botão ANEXAR ARQUI-
VO, após procure a certidão em seu computador e indique o nome do 
arquivo.

A certidão será anexada. Para concluir clique em RESPONDER.

RESPONDENDO CERTIDÃO DIGITAL DE PACTO ANTENUPCIAL
Pesquisa por: N° de Registro /Nome dos Pactuantes

Respondendo um pedido por PACTO ANTENUPCIAL do tipo de pesqui-
sa por PACTUANTES.

Clique na coluna indicada para acesso a solicitação.

Tanto pedido por número de registro ou nome dos pactuantes o solici-
tante poderá informar também a data do casamento.

Após busca se positiva, o cartório deverá gerar a certidão digital no 
formato PDF/A e assiná-la digitalmente.

Após isso clique na opção ANEXAR E RESPONDER.

Se os PACTUANTES ou 
REGISTRO solicitado não existir no 

cartório, clicar na opção DEVOLUÇÃO, 
descreva o motivo e após pedido será 

devolvido junto com o valor pago 
pelo cliente.

Para enviar a certidão da matrícula, clicar no botão ANEXAR ARQUI-
VO, após procure a certidão em seu computador e indique o nome do 
arquivo.

A certidão será anexada. Para concluir clique em RESPONDER.

Se anexou um
arquivo errado

clique em EXCLUIR e
refaça o processo
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Manual	de	Introdução	à	
Intimação\Consolidação-SEIC

HISTóRICO DE ALTERAÇõES

Data de Alteração Versão O que foi modificado

26/09/2017 1.0 Criação do manual para 
o novo Ofício Eletrônico 

INTIMAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO - SEIC

O módulo INTIMAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO - SEIC ao Registro de Imóveis 
é designado para recepcionar e dar andamento aos pedidos realizados 
pelas instituições financeiras ou empresas prestadoras de serviços.

O serviço funciona com troca de mensagem entre o solicitante e car-
tório. Toda a ação tomada, deve ser informada no sistema através de 
novos status.

Recepcionando o pedido, ele precisa ser prenotado e após qualifica-
ção, as custas para andamento da intimação deverão ser informadas 
em campo próprio, como descrito neste manual.

As Instituições efetuarão os pagamentos dos emolumentos três vezes 
por semana (terça, quarta e sexta-feira). Após compensação do paga-
mento na conta da ARISP, o valor será repassado no dia útil seguinte 
ao Cartório.

As solicitações serão finalizadas somente nos quatro status listados 
abaixo:
DEVOLVIDO POR INCOMPETÊNCIA * ARQUIVAMENTO POR DESINTE-
RESSE * REGISTRO/AVERBADO * DESISTÊNCIA

NOTAS SOBRE PEDIDOS INTIMAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO -SEIC

Acesse o site Ofício Eletrônico e faça o login com o uso do certificado 
digital clicando em “AUTENTICAÇÃO COM CERTIFICADO DIGITAL”.

Após reconhecer o certificado digital, informe a senha de acesso.

O mapa do Brasil será exibido. Clique no Estado onde o cartório de 
Registro de Imóvel está localizado.

Serão exibidos os menus da tela inicial do Ofício Eletrônico.

Clique no menu CARTÓRIOS e submenu Intimação/Consolidação - SEIC.

Abrirá a listagem de pedidos. Na parte superior é possível realizar as 
seguintes ações:

Definição dos menus:

Filtrar: É possível fazer um filtro por protocolo, status e data.
Relatório de Emolumentos: É exibido o relatório de emolumentos pagos 
de cada protocolo.

Exportar Intimações**: É gerado o XML de todos os protocolos filtra-
dos na listagem.

Pagamentos: Verificar quando houve repasse da ARISP para o cartório 
através do protocolo do pedido.

Importar Prenotações: Sua função é realizar a importação do XML 
com os dados da prenotação (as demais funcionalidades, estão dispo-
níveis por webservice).

Exportar Anexo: Sua função é exportar todos os anexos das intima-
ções filtradas (requerimento e projeção).

*Os protocolos novos ou com informações do Credor ficarão em negrito.
**Para a importação do XML será necessário o desenvolvimento no
sistema do cartório.
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Para acessar a solicitação de intimação, clique na coluna indicada.

A tela com os detalhes da solicitação será exibida. Na parte superior 
tem os botões para realizar ações no pedido.

Detalhes: Será exibido os dados da intimação.

Emolumentos: O cartório informa os emolumentos para a prenotação, 
intimação e outras custas que serão cobradas no processo de intimação.

Voltar: Retorna a página inicial de intimação Nova Mensagem: A forma de 
comunicação do Registro de Imóveis com o Credor será por mensagens

Informar prenotação: O botão somente ficará habilitado até realizar a 
prenotação.

Veja abaixo a definição dos menus:

Para realizar o download do requerimento e projeção da dívida clique 
na coluna indicada.

Clique em cada anexo para realizar download.

Após o download é necessário informar o número e data da prenotação. 
Clique em INFORMAR PRENOTAÇÃO.

Informe o número – data e vencimento. O valor da prenotação poderá 
ser informado nesse momento ou depois em tela própria do submenu 
“Emolumentos”. Após clique em “ENVIAR MENSAGEM”.



28 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Para informar os emolumentos, clique na opção indicada.

Clique em “Informar Emolumentos”.

A tela será expandida. Selecione o “Tipo de Emolumento” (PRENOTA-
ÇÃO, INTIMAÇÃO ou OUTROS), informe a “Descrição” e “Valor do Ser-
viço”, após clique em “ENVIAR EMOLUMENTOS”.

*Atenção!

O cadastro dos pagamentos para Consolidação e Edital não deverá ser 
realizado nesta opção.

O cadastramento deverá ser feito na tela anterior clicando em “Nova 
Mensagem” selecionar status “Boleto de Consolidação ou Boleto Inti-
mação Edital”.

O sistema registrará as custas informadas.

É possível realizar a exclusão de um valor informado erroneamente.

Se o campo “Pagamento” estiver em branco e a “lixeira” na última co-
luna for exibida, é possível excluir as custas e cadastra-la novamente. 
Se o campo “Pagamento” estiver preenchido e não existir mais a lixeira, 
o boleto para pagamento do credor já foi gerado. (veja melhor as datas 
no slide 29)

Importante:

A opção de devolução de valores ao credor somente será exibida nos 
status “Desistência” e “Registro/Averbado”.

Por esse motivo, somente informar o valor real de custas, sem sobra 
para futuras devoluções.

Para enviar uma “Nova Mensagem” ao credor, clique na opção indicada.

A tela será expandida. Selecione o “Status”, informe o “Assunto” e 
“Mensagem”. Alguns status possuem preenchimento de texto automá-
tico, podendo ser alterado pelo cartório. Existem status que é necessá-
rio anexar os arquivos. Após clique em “ENVIAR MENSAGEM”.
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RECEPCIONANDO SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA

Após o credor enviar a solicitação de “Desistência”, o sistema não permi-
tirá mais a troca de mensagem entre CREDOR E CARTÓRIO e o cartório 
deverá finalizar a solicitação com o status “Desistência Concluída”. Se a 
solicitação do credor não condizer com os dados do contrato, o pedido 
deverá ser negado pelo cartório clicando na opção DEVOLVER e o pro-
tocolo voltará para o sistema para troca de mensagens entre as partes.

• Se houver algo de errado com 
a solicitação de desistência, 
clicar em “Devolver” e 
informar o motivo. O protocolo 
ficará habilitado para troca de 
mensagens entre o CREDOR E 
CARTÓRIO.

• Se a “Desistência” estiver 
correta clique no botão 
“Desistência Concluída”.

Quando selecionado DESISTÊNCIA CONCLUÍDA será exibida a tela abai-
xo:

Se houver emolumentos a ser devolvido para o Credor, deixe SELECIO-
NADO o campo indicado e informe o valor a ser devolvido.
É necessário anexar a certidão talão que comprove as custas cobradas e 
para finalizar clique em “ENVIAR MENSAGEM”.

**A opção de “Emolumentos a ser devolvido ao Credor” somente será 
exibida nos status “Desistência” e “Registro/Averbado”.

Após isso, o Credor irá enviar o boleto pelo sistema com o status “Devolu-
ção de Emolumentos”, entrará em vermelho como mostra a imagem abaixo.
O cartório imprime, realiza o pagamento, acessa o pedido e responde cli-
cando em “Desistência Concluída” e anexa o comprovante do pagamento.

Somente após esse procedimento o protocolo sairá do grid da tela inicial.

ROTEIRO

O Cartório recebe a intimação e realiza uma das três ações abaixo:

SE O TÍTULO NÃO FOR DE COMPETÊNCIA DO RI:

•	 Se	a	solicitação	não	for	de	competência	do	RI,	NÃO	PRENOTAR	e	utili-
zar o status “DEVOLVIDO POR INCOMPETÊNCIA”. Uma vez devolvido, 
o protocolo será finalizado, sem possibilidade de resposta do credor.

SE O TÍTULO NÃO ESTIVER APTO 
PARA ANDAMENTO DA INTIMAÇÃO:

•	 Prenotar	>	Informar	somente	valor	da	Prenotação	>	Qualifica	>	Após	
utilizar o status “Devolvido com Exigência” (é necessário anexar a Nota 
de Exigência).

 Dentro do prazo da prenotação o RI aguarda o cumprimento da exi-
gência por parte do credor. Após o vencimento da prenotação, caso 
não haja o cumprimento da exigência, o RI poderá finalizar o pedido 
com o status de “Arquivamento por desinteresse”.

SE O TÍTULO ESTIVER APTO PARA ANDAMENTO DA INTIMAÇÃO:

•	 Prenotar	>	Informar	o	valor	da	prenotação	>	Qualifica	>	Após	gerar	a	
intimação, utilizar o status “Expedição de Intimação” para que o credor 
tenha ciência que está sendo trabalhado na solicitação.

IMPORTANTE:

O Registro de Imóveis pode informar as custas por etapas que houver 
emolumentos ou somente ao final.
Pedimos para evitar ao máximo a devolução de valores ao Credor, pois 
o único momento em que a devolução poderá ser realizada, será na de-
sistência por parte do Credor ou quando houver o Registro/Averbação.

NECESSIDADE DE NOVO ENDEREÇO

(Ressaltamos que a necessidade de novo endereço implica em diligên-
cias efetuadas e mutuário NÃO INTIMADO):
•	 Clique	em	“Nova	Mensagem”
•	 Escolher	o	status	“Não	Intimado”	(informe	no	campo	“Assunto”	-	Soli-

citar um novo endereço);
•	 A	resposta	do	credor	chega	no	status	“Intimação	Endereço	Novo”.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL

•	 O	 RI	 envia	 uma	 “Nova	 mensagem”	 com	 o	 status	 “Boleto	 Intimação	
Edital” e informa o valor do serviço no mesmo campo. (O VALOR NÃO 
DEVE SER INFORMADO NO CAMPO “EMOLUMENTOS”).

•	 Após	o	pagamento	do	Credor,	chega	um	novo	status	“Intimação	Edi-
tal” informando a aprovação para publicação. O pagamento poderá ser 
conferido no botão “Relatório de Emolumentos”.

SE A INTIMAÇÃO TIVER VÁRIOS EXECUTADOS:

•	 Só	 informar	 ao	 Credor	 após	 a	 intimação	 de	 TODAS	 as	 partes	 ou	 é	
possível utilizar o status “Informação RI” para notificar o Credor das 
pessoas que já foram intimadas.

EMOLUMENTOS:

•	 Informar	somente	o	que	foi	gasto	para	evitar	devolução.

PAGAMENTO NO CARTóRIO:

•	 Quando	 o	 devedor	 realiza	 o	 pagamento	 da	 purga	 de	 mora	 (apenas	
o valor que consta na projeção) no balcão do RI, selecionar a opção 
“Nova Mensagem” escolher o status “Pagamento no Cartório”, infor-
mar a data e valor de pagamento.

•	 O	Credor	enviará	um	boleto	no	status	“Informação	Credor”.	O	RI	realiza	
o pagamento e após o Credor confirmar o recebimento, será enviado a 
“Desistência”. Realizar os procedimentos do status de “Desistência”.
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Em Aberto

Devolvido por Incompetência

Prenotado 

Devolvido com Exigências

Desistência

Desistência Concluída

Devolução Emolumentos

Devolvido

Expedição de Intimação

Informação Credor

Informação RI

Intimação Edital

Intimação Endereço Novo 

Intimação Judicial

Intimado

Não Intimado

Negativa Pagamento

Pagamento Efetuado

Pagamento no Cartório

Cumprindo Exigências

Boleto Intimação Edital

Consolidação

Boleto de Consolidação

Registro/Averbação

Arquivamento por
desinteresse

Quando o pedido entra no sistema pela primeira vez.

Quando a solicitação não é de competência do RI. NÃO PRENOTAR apenas Devolver.

Realiza a prenotação do título no Livro 1 - Protocolo.

Devolvido ao Credor com exigências a serem cumpridas dentro do prazo da prenotação. (é obrigatório anexar nota de exigência)

Quando o credor envia um requerimento de desistência desistindo da solicitação.

Para concluir a desistência realizada pelo Credor, responder anexando a certidão talão -comprovante de ofício ou outros documentos. Se ao 
concluir a “Desistência” houver valor a devolver ao Credor, selecionar a opção “Emolumentos a ser devolvido ao Credor”, informar o valor e

O Credor anexa o boleto e envia para o cartório realizar o pagamento. Após isso, o Cartório finaliza respondendo com o status “Desistência 
Concluída”. O processo se encerra.

Caso o Credor tenha enviado a “Desistência” com informações que não condizem com o contrato. O cartório clica em DEVOLVER e o pedido volta 
a ficar ativo para troca de mensagem entre as partes (será necessário informar o motivo).

Quando o cartório emite a notificação.

Solicitações ou Avisos originados pelo Credor para o Registro de Imóveis.

Solicitações ou Avisos originados pelo Registro de Imóveis para o Credor, EXCLUÍDAS as situações previstas para os demais status.

O Registro de Imóveis gera o BOLETO EDITAL e envia para o Credor. Se houver pagamento do boleto, o credor deve enviar por esse status 
informando a aprovação.

Credor envia novo endereço ao RI. Resposta ao pedido de NOVO ENDEREÇO PELO RI.

Intimação motivada pelo Credor quando o Devedor se furta a receber a Notificação.

Quando são intimadas todas as partes (Intimação positiva).

Intimação negativa ou se o devedor se recusou a receber a notificação.

Vencimento do prazo de 15 dias para purga de mora. O cartório anexa a CERTIDÃO DE TRANSCURSO DE PRAZO SEM PURGAÇÃO DA MORA.

É o pagamento efetuado pelo Credor do boleto dos emolumentos relativo a Consolidação ou do Edital.

Pagamento efetuado pelo devedor no Registro de Imóveis dentro prazo legal.

Reentrada do mesmo título anteriormente prenotado dentro do prazo de validade da prenotação.

O cartório informa o valor da despesas com a publicação para pagamento pelo Credor. O sistema gera o boleto.

Pedido do Credor para iniciar um processo de Consolidação.

O cartório informa o valor das custas da Consolidação para pagamento pelo Credor. O sistema gera o boleto.

Quando a consolidação foi concluída.

Quando não houver cumprimento de exigência dentro do prazo da prenotação ou quando a Consolidação for maior de 120 dias sem resposta 
do Credor.
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CONSOLIDAÇÃO

•	 O	Credor	solicita	a	“Consolidação”	e	anexa	todos	os	documentos	ne-
cessários.

•	 O	Cartório	realiza	a	qualificação	e	se	o	título	estiver	apto,	seleciona	a	
opção em “Nova mensagem” e status “Boleto de Consolidação” (O VA-
LOR NÃO DEVE SER INFORMADO NO CAMPO “EMOLUMENTOS”);

•	 Após	o	pagamento	do	Credor,	poderá	ser	conferido	o	pagamento	no	
botão “Relatório de Emolumentos”. A descrição será “Boleto de Con-
solidação”;

•	 Após	 registro	 do	 cartório,	 clicar	 em	 “Nova	 mensagem”	 seleciona	 o	
status “Registro/Averbação”, anexa a certidão digital, certidão talão e 
intimação assinada pelos devedores ou a publicação do edital.

DESISTÊNCIA

Quando existe “Desistência” por parte do Credor existem duas opções:

1° DESISTÊNCIA CONCLUÍDA

•	 Para	finalizar	o	processo,	o	cartório	clica	no	botão	“Desistência	Con-
cluída”, caso tenha valor a devolver ao Credor seleciona o campo de 
“devolução de emolumentos”, informa o valor, anexa a certidão talão e 
comprovante de ofício (quando for o caso).

•	 Após	o	Credor	irá	enviar	o	boleto	pelo	sistema	com	o	status	“Devolu-

ção de Emolumentos” que entrará em vermelho. O cartório imprime, 
paga e responde novamente entrando no protocolo e clicando em “De-
sistência Concluída”.

2° DEVOLVER

•	Caso	o	Credor	tenha	enviado	a	“Desistência”	com	informações	que	não	
condizem com o contrato, o cartório poderá reabrir o processo clican-
do na opção “Devolver” (será necessário informar o motivo).

 A “Desistência” somente será finalizada após realizar a DESISTÊNCIA 
CONCLUÍDA.

SE O TÍTULO ESTIVER APTO E FOR NEGATIVA DE PAGAMENTO

•	 Prenotar	e	informar	o	valor	da	prenotação	>	Após	gerar	a	intimação,	
utilizar o status “Expedição de Intimação” para que o credor tenha ci-
ência que já está sendo trabalhado na solicitação.

•	 Entra	no	protocolo,	clica	em	“Emolumentos”	e	informa	o	valor	da	intimação;

•	Escolher	o	status	“Intimado”;

•	Não	havendo	pagamento	após	15	dias	intimado,	o	Registro	de	Imóveis	
envia o status “Negativa de Pagamento”. É necessário anexar a “CER-
TIDÃO DE TRANSCURSO DE PRAZO SEM PURGAÇÃO DA MORA”.

	 QUANDO	NÃO	HOUVER	PAGAMENTO	DAS	CUSTAS	POR	PARTE	DO	
DEVEDOR, USAR O STATUS “NEGATIVA DE PAGAMENTO”
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FLUXOGRAMA

A partir da prenotação o cartório deverá iniciar o processo:

IMPORTANTE:

A qualquer momento o cancelamento da intimação poderá ser realizado 
pelo credor através do status Desistência.

Quando houver valores a devolver ao credor apenas os status Registro/
Averbado ou Desistência abrirá um campo para informar o valor a ser 
devolvido.

Após o Registro de Imóveis informar os emolumentos, o Credor efetuará 
o pagamento das custas que poderá ser consultado na página inicial em 
“Relatório de Emolumentos” ou através do protocolo de intimação na op-
ção “Pagamentos”.

O status Informação RI poderá ser utilizado para Solicitações ou Avisos 
originados pelo Registro de Imóveis para o Credor, excluídas as situações 
previstas para os demais Status.

Os funcionários do cartório poderá “ANULAR ou ALTERAR” status di-
retamente no pedido. O sistema informará qual ação poderá realizar de 
acordo com o status.

REPASSE DOS EMOLUMENTOS

As Instituições efetuarão os pagamentos dos emolumentos três vezes por 
semana (terça, quarta e sexta-feira). Após compensação do pagamento 
na conta da ARISP, o valor será repassado no dia útil seguinte ao Cartório.

Segue demonstrativo de pagamentos:

NOTIFICAÇõES - CORREIÇÃO ONLINE

O módulo correição online irá notificar o Oficial quando o protocolo esti-
ver com pendências de respostas.

Haverá o repasse 
ao CRIs

segunda-feira
terça-feira

quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

sexta-feira
sexta-feira
terça-feira
terça-feira

quarta-feira

segunda-feira
segunda-feira
quarta-feira
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira
terça-feira
quinta-feira
quinta-feira
sexta-feira

Valores 
informados pelo 

RI na:

Pagamento 
das Instituições 

ocorrerá na:
Compensação 

ARISP

48

360

384

2904

960

24

Intimação em Aberto 
ou não Prenotada

Intimação sem status 
após Prenotação*

Intimação sem Negativa 
de Pagamento**

Intimação não Prenotada 
em Consolidação

Desistência do Credor 
sem resposta do Cartório

Prenotação vencida sem 
cumprimento de exigência

3

Não foi configurado

Não foi configurado

Não foi configurado

Não foi configurado

Não foi configurado

72

Não foi configurado

Não foi configurado

Não foi configurado

Não foi configurado

Não foi configurado

2

15

16

121

40

1

Notificação Ho
ra

s
Ca

rtó
rio

Di
as

Ca
rtó

rio

Horas Corregedoria Dias Corregedoria
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