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Manual de uso do módulo E-Protocolo - versão 1.2 
 

Normatização: 
 

Provimento nº 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça 
 
“Art. 3º - IV. CRC - e-Protocolo ferramenta destinada ao envio de documentos eletrônicos 
representativos de atos que devem ser cumpridos por outras serventias.” 
 
 
Descritivo técnico: 
 
Liberado inicialmente para os registradores paulistas, o módulo permitirá ao cidadão 
protocolar um mandado judicial para averbação ou anotação de assento de registro civil em 
qualquer cartório mais próximo de sua residência ou trabalho, sem a necessidade de se 
dirigir ao cartório onde encontra-se o assento originário, evitando gastos com 
deslocamentos e a contratação de terceiros que acabam por encarecer o serviço ao 
usuário. 
 
Desde 23/02/2015 é possível ao usuário realizar os reconhecimentos de paternidade 
previstos pelo Provimento 16/2012 do CNJ, através da ferramenta E-Protocolo. Foram 
disponibilizados em 29/04/2015 também os serviços para envio entre os cartórios de 
mandados ou escrituras para averbações de separações, reconciliações e divórcios e 
também os mandados para averbação de retificações judiciais nos registros de nascimento, 
casamento e óbito, facilitando assim a vida do usuário, que não precisará mais se deslocar 
para efetuar estes serviços. 
 
O procedimento disponibilizado pela ferramenta E-Protocolo segue o mesmo 
funcionamento dos pedidos de certidões interligadas entre cartórios. Definido no 
Provimento (Art. 3º -IV) como a ferramenta destinada ao envio de documentos eletrônicos 
representativos de atos que devem ser cumpridos por outras serventias, consistirá em uma 
protocolização feita pelo usuário em unidade diversa de onde se encontra o registro original. 
 
Desta forma, o pedido é enviado eletronicamente ao cartório detentor do registro primário, 
para que este pratique o ato e retorne, também eletronicamente, o documento averbado ou 
anotado para o cartório solicitante, cabendo a este realizar a materialização do documento 
para ser entregue ao usuário. Os custos de cada serviço estão discriminados no serviço 
dentro da plataforma web da CRC, acrescidos dos valores de materialização e 
administração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitação de Serviço E-Protocolo: 
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Para consumir os serviços disponíveis no E-Protocolo será necessário acessar a CRC 
Nacional com seu Certificado Digital, e selecionar a opção E-Protocolo localizada no menu 
que fica do lado esquerdo. Caso a opção E-Protocolo não esteja disponível acesse o menu 
Ferramentas, Usuários do Oficio, selecione o usuário que utilizará o E-Protocolo e habilite 
o módulo.  
Após clicar no menu E-protocolo teremos duas opções, “Solicitar” e “Pesquisar”, 
selecione a opção Solicitar, será exibido um formulário para preenchimento com todas as 
informações referentes a solicitação do E-Protocolo.  
De acordo com a categoria de Registro, será exibido ao lado o tipo de serviço, por exemplo 
ao selecionar a categoria de registro “Nascimento” será possível selecionar os tipos de 
serviço, Reconhecimento de Paternidade e Retificação. Ao selecionar a categoria de 
serviço “Casamento“ será possível selecionar os tipos de serviço, Averbação de Alteração 
do estado Civil e Retificação e no caso do “Óbito”, o tipo de serviço será Retificação. 
Lembrando que em todos os tipos de serviço será possível selecionar o procedimento 
“Pago” e “Isento”.  
 

 
 
Será necessário preencher o formulário e os campos em vermelho são de preenchimento 
obrigatório, quanto mais informações, mais fácil será um posterior contato com o 
requerente. 
Para Reconhecimento de Paternidade o campo “Parte1” será o pai que busca o 
reconhecimento e o campo “Parte 2” será o filho que será reconhecido. 
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Ao selecionar o tipo de serviço, será exibido um descritivo completo com os valores 
cobrados pelo serviço e o campo de deposito prévio será preenchido automaticamente. 
 
Os documento referentes ao serviço selecionado deverão ser digitalizados em um único 
arquivo no formato PDF, que será anexado pressionando o botão escolher arquivo. Caso 
seja necessário incluir alguma observação deverá ser preenchida no campo observações. 
Com todos os campos preenchidos e a documentação anexada basta pressionar o botão 
solicitar no final do formulário. 
O sistema solicitará que a documentação seja assinada com o certificado digital. 
 

 
 
Pressione o botão assinar e aguarde. Após a conclusão do envio ao cartório, será exibido 
o aviso de confirmação e o recibo com os valores de depósito prévio para cobrança do 
requerente. Os valores correspondes ao serviço que será executado pelo emissor, serão 
transferidos automaticamente da conta virtual do solicitante para a conta virtual do emissor, 
assim como ocorre no módulo de emissão de certidões. 
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Cumprimento de Serviço do E-Protocolo: 
 
O cartório recebedor do E-Protocolo, para cumprimento do serviço será avisado no Inbox 
que existe um E-Protocolo pendente. Caso a opção E-Protocolo não esteja disponível 
acesse o menu Ferramentas, Usuários do Oficio, selecione o usuário que utilizará o E-
Protocolo e habilite o módulo. 
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Para cumprimento do serviço clique no link Recebida e serão exibidas as solicitações 
pendentes. 
 

 
 
A partir da lista E-protocolo solicitações recebidas clique no número da solicitação para 
exibir a descrição completa. 
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Através da tela detalhada do E-Protocolo é possível visualizar todas as informação sobre 
a solicitação para o cumprimento, é possível visualizar o PDF do processo com todos os 
documentos digitalizados pelo cartório solicitante. Caso a solicitação não pertença ao 
cartório é possível rejeitar o serviço, lembrando que será necessário descrever o motivo da 
rejeição. 
 
Após o cumprir o processo administrativo referente ao serviço do E-Protocolo, o cartório 
poderá encaminhar a certidão atualizada para o cartório solicitante. Para encaminha a 
certidão pressione o botão gravar e avançar para formulário emissão, caso seja necessário 
é possível incluir uma observação. Na tela seguinte serão exibidos todos os campos da 
certidão para envio, é possível importar o XML da certidão, (XML gerado no sistema interno 
do cartório) ou o preenchimento pode ser manual. Com todos os campos devidamente 
preenchidos basta clicar no botão preparar 2ª via de certidão com estes dados, que fica no 
rodapé da página. 
 
Na tela de Assinatura, pressione o botão assinar a aguarde o envio da certidão.  
Importante: Não pressione nenhum botão após assinar a certidão, esse processamento 
pode demorar alguns segundos e se outra opção for selecionada o processo será 
interrompido. Quando o processamento for concluído e a certidão for enviada ao solicitante 
será exibida a tela E-Protocolo Solicitações recebidas e a solicitação enviada não constará 
mais dessa lista. 
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Materialização de certidão E-Protocolo: 
 
Após o cumprimento do ato e envio da certidão eletrônica o cartório solicitante deverá 
materializar a certidão atualizada e entrega-la ao requerente. Os pedidos pendentes de 
materialização serão exibidos no Inbox com o status aguardando materialização, ao clicar 
nesse link será exibida a lista com as materialização pendentes do E-Protocolo. 
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Para prosseguir com a materialização selecione o pedido que deseja materializar clicando 
no número da solicitação. Nesta tela é possível verificar todos os detalhes sobre a 
solicitação, até mesmo visualizar o PDF com toda a documentação digitalizada, visualizar 
uma prévia da certidão, reimprimir os recibos e materializa-la, caso o pedido esteja com 
algum problema que impeça a materialização, será possível devolver a solicitação para o 
cartório emissor corrigi-la. 
Para materializar a certidão, pressione o botão tela de impressão, será exibida uma tela 
onde será preenchido o número do papel de segurança e para gerar a impressão da 
certidão, pressione o botão imprimir certidão. 
 



 
 

Praça Dr. João Mendes, 52 
10º Andar - Cj. 1002 - Centro  
São Paulo/SP - CEP 01501-000 
Fone: (11) 3293-1535 

 
 

 
 
O sistema irá gerar um PDF com todo o texto da certidão que deverá ser impresso no papel 
de segurança, caso a tela com a certidão não seja exibida verifique se o bloqueador de 
pop-ups de seu navegador não está habilitado. 
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O pedido foi concluído e não aparecerá mais em seu Inbox, caso precise consultar algum 
pedido que não apareça mais em seu Inbox, selecione a opção E-protocolo no menu 
esquerdo e a opção pesquisar. 


