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Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo

Quem somos

Uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 22 de janeiro de 1993 pelos Oficiais de Registro de Imóveis de São Paulo.

O que fazemos 

Interligamos sistemas dos cartórios de São Paulo e outros Estados parceiros na plataforma ARISP, para que o cliente final, 
poder público e judiciário obtenha acesso eletronicamente aos Registros de Imóveis em um único local. 

Qual é o nosso objetivo

Otimizar a integração dos Cartórios na plataforma ARISP e torná-la interoperável com as demais centrais de outros 
estados, buscado melhorar o atendimento ao usuário final e Poderes Público e Privado, garantindo constante estabilidade, 
velocidade e segurança máxima para os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação disponibilizados aos 
Cartórios.

SOBRE A ARISP



Administramos quatro diferentes plataformas

PLATAFORMAS DE SERVIÇO



É utilizado pelos Registradores de Imóveis e Poder Público.

OFÍCIO ELETRÔNICO

www.novo.oficioeletronico.com.br



Destinado ao Poder Judiciário e permite que seja realizado buscas de imóveis e Penhora Online/ Arresto e Sequestro.

PENHORA ONLINE

www.penhoraonline.org.br



Integra Ordens de Indisponibilidades de Bens decretadas em todo o território nacional, garantindo segurança dos 

negócios de compra e venda e financiamento de bens imóveis.

CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 

www.indisponibilidade.org.br

✓ Poder Judiciário

✓ Poder Público

✓ Tabeliães de Notas

✓ Registro de Imóveis

✓ Registro Civil das Pessoas Jurídicas

✓ Cidadão



O Portal Registradores de Imóveis é a integração de todos os Cartórios de Registros de Imóveis parceiros ARISP em 

um único ambiente na internet para prestação do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis ao cidadão.

REGISTRADORES

www.registradores.org.br



Estados que estão na plataforma ARISP para utilização da 

Central de Serviços Eletrônico Compartilhados

Espírito Santo

Pará

Paraná

Pernambuco

Rio de Janeiro

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

ESTADOS INTEGRADOS



www.registradores.org.br/ES

PORTAL REGISTRADORES DO ESPIRITO SANTO

O Portal Registradores ES integra os serviços prestados eletronicamente pelos Cartórios de Registro de Imóveis do 

Estado do Espírito Santo. 

Pelo Portal, é possível realizar solicitações sem o deslocamento ao Registro de Imóveis, trazendo agilidade, segurança e 

conveniência. 



O Registro de Imóveis recepciona e responde as solicitações realizadas pelo Poder Público, Poder Judiciário e usuário 

comum através do Ofício Eletrônico.

Ofício Eletrônico 
Poder Público 

REGISTRADORES

Usuário Comum
Penhora Online
Poder Judiciário

Ofício Eletrônico 
Registro de Imóveis

✓ Certidão Papel

✓ Certidão Digital

✓ Matrícula Online 

✓ Pesquisa de Bens

✓ Pesquisa Prévia

✓ E-Protocolo

✓ Intimação/Consolidação

✓ Monitor Registral

✓ Regularização Fundiária 

✓ RCDE

✓ Acompanhamento 

Registral

✓ Ofício (pedidos de Instituição)

✓ Penhora Online

✓ Arresto

✓ Sequestro

✓ Pedido de Busca (Pesquisa 

de Bens)

✓ Certidão Digital

INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS



Permite que o Tabelionato de Notas efetue o upload do traslado nato-digital, eliminando a necessidade de comparecer 

ao Ofício de Registro de Imóveis para abertura do processo de registro ou averbação. 

As Instituições Financeiras podem realizar o upload do instrumento particular com força de escritura pública através de 

um arquivo em formato XML. O usuário final também poderá realizar a solicitação desde que a escritura nato digital 

enviada esteja assinada eletronicamente pelo tabelião de notas. 

É possível que os pedidos de e-Protocolo sejam realizados por usuário comum*, conveniados (bancos ou prestadores de 

serviço para bancos) ou tabelião de notas.

*O usuário comum somente poderá enviar o documento de escritura pública assinada eletronicamente pelo tabelião de 

notas.

Para acesso ao serviço no Ofício Eletrônico acesse o menu Cartório > E-PROTOCOLO.

E-PROTOCOLO



Será exibido a listagem dos pedidos solicitados. Na parte superior é possível:

Exportar: Exporta o XML, contendo os dados do título para importação no sistema do RI.

Repositório: Armazenamento das procurações nato digital

Para acesso a solicitação clique na coluna indicada.

E-PROTOCOLO



É exibido os detalhes da solicitação. Ao final da página, será exibido os botões para ações:

E-PROTOCOLO



E-PROTOCOLO

DEFINIÇÃO DOS MENUS:

Visualizar Anexos: Fazer download dos documentos enviados pelo solicitante;

Imprimir: Para realizar a impressão da solicitação;

Procuração: Caso tenha sido anexado a procuração (aguardando aprovação);

Exportar: Exporta o XML contendo os dados do título para importação no sistema do RI; 

Informar Prenotação/Custas*: Campo para prenotação e informar valor das custas;

Responder Registro/Averbação: Opção liberada após pagamento das custas;

Responder como Exigência: Para anexar nota de exigência;

Prorrogar Prenotação: Em caso de suscitação de dúvidas ou outros;

Devolver: Se a solicitação não for de competência do registro de imóveis, o pedido poderá ser devolvido e o valor da 

prenotação retornará ao solicitante;

Voltar: Retorna para a página inicial do pedido.

IMPORTANTE:

*Após a informação do valor, não será possível responder com nota de exigência.



Para trabalhar na solicitação, clique na opção do menu “Visualizar Anexo”. 

Em seguida a tela com os anexos da solicitação será exibida. Para download de todos os anexos, clique no botão 

indicado.

E-PROTOCOLO



O traslado nato digital será exibido.

E-PROTOCOLO

NATO DIGITAL: Documento produzido originariamente em meio eletrônico.



Se o pedido for de competência do Registro de Imóveis, deverá ser prenotado clicando em “Informar Prenotação/Custa”.

E-PROTOCOLO

Informar o número da prenotação, data e vencimento.

O prazo para exame, qualificação e devolução do título, com exigência ou registro, será de 15 dias corridos, contados da 

data em que ingressou na serventia.

*O valor das custas somente deverá ser informado se o título estiver apto para registro.



Se o título não estiver apto para registro

Clicar na opção “Responder com Exigência”

E-PROTOCOLO

Preencher o campo de “Resposta” e “Anexar a Nota de Exigência”. Após clique em responder.

Após o envio da nota de exigência, aguardar 

o cumprimento dentro do prazo de 

prenotação para dar andamento.

Se não houver o cumprimento até o 

vencimento da prenotação, o sistema 

automaticamente finalizará o pedido.



O título estando apto para registro

Clicar na opção “Informar Prenotação/Custas”

E-PROTOCOLO

Informar apenas o valor do Registro + Certidão. A prenotação já foi cobrada na solicitação do pedido.



Após informado o valor, o status  do pedido no sistema será “Aguardando Pagamento”. 

O registro somente poderá ser feito quando o status for alterado para “Pagamento Efetivado”.

Importante:
Se não houver o pagamento das custas até o último dia do vencimento da prenotação, o protocolo deverá ser “Respondido com 

Exigência”, informando que o protocolo foi cancelado por falta de pagamento das custas.

Após a solicitação constar com o status “Pagamento Efetivado”, poderá ser respondida clicando no campo indicado.

E-PROTOCOLO



Preencher o campo de “Resposta”, anexar a certidão talão e a certidão do registro/averbação na opção “Anexar Arquivo”. 

Após clique em “RESPONDER AVERBADO”.

E-PROTOCOLO

Pronto o processo foi respondido e finalizado.



O conveniado (bancos, empresas privadas) envia a procuração ou documentos acessórios no Registradores 

cadastrando o CPF.

Qualquer cartório poderá consultar o documento em dois lugares no OE:

Para acesso ao serviço no Ofício Eletrônico acesse o menu Cartórios > Repositório Conf. de Doc. Eletrônico.

Repositório Confiável de Documento Eletrônico RCDE



Poderá também ser acessado através dos menus:

Cadastro > E-PROTOCOLO e clicar em REPOSITÓRIO

Cadastro > INTIMAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO-SEIC e clicar em REPOSITÓRIO

Repositório Confiável de Documento Eletrônico RCDE



Nele o cartório poderá visualizar as procurações ou documentos enviados na listagem ou realizar um 

filtro pelo CPF/CNPJ que deseja visualizar.

Para visualizar os detalhes do documento, clicar na opção destacada.

Repositório Confiável de Documento Eletrônico RCDE



Nele o cartório poderá visualizar as procurações ou documentos enviados na listagem ou realizar um 

filtro pelo CPF/CNPJ que deseja visualizar.

Para visualizar os detalhes do documento, clicar na opção destacada.

Repositório Confiável de Documento Eletrônico RCDE



INDICADOR PESSOAL – BDL

Corresponde à base de informações dos proprietários, ex-proprietários e pessoas que possuem direitos de imóveis a 

partir de 1º de janeiro de 1976 até o dia de hoje, que integrará a base de dados do sistema da ARISP. 

Incialmente é necessário o envio:

NOME, NÚMERO DO CPF/CNPJ e NÚMERO DE MATRÍCULA. 

Após as atualizações diárias deverão conter também as informações:

TIPO DE ATO DATA DE REGISTRO/AVERBAÇÃO E DATA DA VENDA.

A importação do Banco de Dados Light (BDL) é disponibilizada para os cartórios de duas formas:

a) Através da importação no sistema Ofício Eletrônico; 

b) Via de WebService.

Deverá ser feito DIARIAMENTE a atualização do BDL 

respeitando um limite de 24 horas de uma atualização para 

outra.

Em caso de feriado estadual, do município ou comarca, deverá 

ser cadastrado no sistema.



INDICADOR PESSOAL – BDL

Abaixo as informações que devem constar no XML para alimentar o Indicador Pessoal – BDL diariamente no Ofício 

Eletrônico:

➢ NOME

➢ CNPJ/CPF*

➢ NÚMERO DA MATRICULA*

➢ TIPO DE ATO

➢ DATA DE REGISTRO/AVERBAÇÃO*

➢ DATA DA COMPRA OU AVERBAÇÃO

➢ DATA DE VENDA

*Campos obrigatórios

Para a primeira importação poderá ser enviado apenas as informações abaixo:

➢ NOME

➢ CNPJ/CPF*

➢ NÚMERO DA MATRICULA*

Enviar por e-mail para producao.ti@arisp.com.br

mailto:producao.ti@arisp.com.br


Para acesso a importação do INDICADOR PESSOAL no Ofício Eletrônico acesse o menu CARTÓRIOS > Envio e 

Controle de Arquivos.

Abrirá uma tela mostrando todas as atualizações realizadas. 

Para importar o INDICADOR PESSOAL , clique em “IMPORTAR ARQUIVO”.

INDICADOR PESSOAL – BDL



Primeiro clique na opção SELECIONAR ARQUIVO e após procure o arquivo a ser importado salvo em seu computador. 

Após clique duas vezes no XML a ser  importado e aguarde o processamento.

INDICADOR PESSOAL – BDL

1°

2°



O sistema exibirá o status da importação e a quantidade de registros.

INDICADOR PESSOAL – BDL

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.

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

SOBRE AS COLUNAS



Se não existir registro para importar, a atualização deverá ser realizada clicando na opção “Definir como atualizado”. 

O sistema mostrará que a atualização foi realizada sem registro.

INDICADOR PESSOAL – BDL



A Pesquisa de Bens é a busca por CPF/CNPJ para detectar bens imóveis e outros direitos reais registrados do 

pesquisado, em uma base compartilhada pelos cartórios de Registros de Imóveis do Estado para localização de imóveis 

adquiridos ou transmitidos a partir de 1º de janeiro de 1976. 

Para evitar problemas de homonímia, a consulta é efetivada somente pelo número do CPF/CNPJ.

PESQUISA DE BENS



Para acesso ao serviço no Ofício Eletrônico acesse o menu CARTÓRIOS > PESQUISA DE BENS.

PESQUISA DE BENS



Abrirá uma listagem de pedidos. Clicando na coluna indicada, mostrará os detalhes da pesquisa.

PESQUISA DE BENS

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) desatualizado. 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.



Será exibido 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 possui ou possuiu a partir da data informada no 

pedido. 

Após a busca clicar no botão RESPONDER.

PESQUISA DE BENS



RESPONDENDO BUSCA POSITIVA

Selecione a opção Positiva e após clique em PROSSEGUIR.

PESQUISA DE BENS

Quando selecionado POSITIVA, a tela seguinte solicitará a 

seleção da quantidade de matrícula, podendo ser de 1 à 10 e 

após clique em PROSSEGUIR.  



Preencher as informações se a pessoa é 
proprietária do imóvel SIM ou NÃO, número da 
matrícula ou transcrição, endereço do imóvel e 
caso exista informações a mais, indicar no campo 
“observações”. 

Caso existam mais matrículas não informadas, 
selecionar o campo indicado.

Para responder clique em CONCLUIR e o pedido 
será finalizado.

PESQUISA DE BENS



RESPONDENDO BUSCA NEGATIVA

Selecione a opção Negativa e após clique em PROSSEGUIR.

PESQUISA DE BENS

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

Para concluir, clique em NEGATIVAR.



MATRÍCULA ONLINE

Permite visualizar real time a matrícula de um imóvel quando não há necessidade da certidão expedida pelo Oficial do 

Registro de Imóveis

Para acesso ao serviço no Ofício Eletrônico clique no menu CARTÓRIOS > MATRÍCULA ONLINE.



MATRÍCULA ONLINE

Na tela inicial, serão exibidos os pedidos realizados pelo usuário final indicando o protocolo de solicitação, o nome do 

usuário, o número da matrícula e data do pedido. 

Não é necessário nenhuma ação do Cartório.



MATRÍCULA ONLINE

Imagem da Matrícula Online.



RELATÓRIO DE CUSTAS

Para procedimentos internos do cartório, o sistema possui a opção de Relatório de Custas para auxiliar no recolhimento 

de custas ao Estado.

Poderá informar o período que deseja o relatório.

RELATÓRIO DE CUSTAS

PESQUISA DE BENS

MATRÍCULA ONLINE



RELATÓRIO DE CUSTAS



CERTIDÃO DIGITAL

A Certidão Digital tem a mesma fé pública e validade jurídica (se mantida no formato eletrônico) da certidão tradicional 

em papel e faz prova em Juízo ou fora dele.

• Redução de custo e tempo 

• A certidão digital ficará disponível para download em até duas horas* se solicitada dentro do horário de expediente 

do Cartório.

*O prazo de duas horas são para pedidos solicitados por número de matrícula ou pacto antenupcial. 

Demais tipos de solicitação, o prazo será de 5 dias.



Para realizar a solicitação de certidão digital, é necessário informar os seguintes dados:

➢ Seleciona o estado > Cidade > Cartório > Tipo de certidão e a Pesquisar por:

Após concluído pedido, o cartório terá o tempo estimado pelo provimento do seu Estado para responder com a certidão 

digital assinada eletronicamente. 

A resposta ficará disponível para download na Central Registradores de Imóveis no menu Pedido de Certidão e Consulte 

o status do seu pedido.

Matrícula
N° de Matrícula

Transcrição
N° de Transcrição
Nome da Pessoa Física ou Jurídica
Endereço - Rua e n° / Nome do Edifício e N°
do Apto/ Nome do Loteamento e N° da 
Quadra e Lote

Pacto Antenupcial
N° de Registro
Nome dos Pactuantes

Vintenária
N° de Transcrição
N° de Matrícula
Nome da Pessoa Física ou 
Jurídica
Endereço - Rua e n° / Nome do 
Edifício e N° do Apto/ Nome do 
Loteamento e N° da Quadra e 
Lote 

CERTIDÃO DIGITAL

Propriedade/Negativa de Propriedade 
Nome da Pessoa Física ou Jurídica
Endereço - Rua e n°
Nome da Pessoa Física ou Jurídica
Endereço - Rua e n° / Nome do 
Edifício e N° do Apto/ Nome do 
Loteamento e N° da Quadra e Lote



CERTIDÃO DIGITAL

Para acesso ao serviço no Ofício Eletrônico acesse o menu CARTÓRIOS > CERTIDÕES A EMITIR.



CERTIDÃO DIGITAL

Será exibido a listagem dos pedidos.

Clicando no campo indicado o sistema exibirá toda a informação da solicitação.



CERTIDÃO DIGITAL

Deverá verificar o tipo de pedido. 

O cartório irá gerar a certidão digital no formato PDF/A e assiná-la digitalmente. 

Para responder, clique na opção ANEXAR E RESPONDER, anexe a certidão e após o pedido será finalizado.

Se a MATRÍCULA solicitada 
não existir no cartório, clicar 

na opção DEVOLUÇÃO, 
descreva o motivo e após 
pedido será devolvido ao 

solicitante.



CERTIDÃO DIGITAL

Imagem de uma Certidão Digital após a assinatura digital no padrão CADES.



Sugerimos que insira na certidão o carimbo de custas do estado e o texto certificando a informação da certidão.

Carimbo de Certidão Digital

CERTIDÃO DIGITAL DE MATRÍCULA

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE XXXXXX

NOME DO OFICIAL

Certifico e dou fé que a presente certidão foi extraída sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital 

disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para validade ser 

conservada em meio eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade. Paraná, <DATA> - <HORA>h

Certidão com Contraditório

CERTIDÃO DIGITAL DE MATRÍCULA

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE XXXXXX

NOME DO OFICIAL

Certifico e dou fé que a presente certidão foi extraída sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital 

disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para validade ser 

conservada em meio eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade. CERTIFICA MAIS a existência de título(s) prenotado(s) sob 

N. <CONTRA>, relativo(s) a direitos contraditórios sobre o imóvel. Paraná, <DATA> - <HORA>h.

CERTIDÃO DIGITAL



MONITOR REGISTRAL

Monitor Registral é um serviço de informação eletrônica prestado pelos Cartórios de Registros de Imóveis 

para manter os  interessados, titulares inscritos, proprietários e credores, permanentemente atualizados 

sobre ocorrências: registros, averbações e outras situações relacionadas com a matrícula de interesse. 

O serviço proporciona informações para o devido acompanhamento patrimonial e registral havendo a 

possibilidade de atualização com retardo de 48 horas entre o ato de registro ou averbação e a 

comunicação pelo Cartório de Registro de Imóveis. 

O sistema realiza o monitoramento a partir do envio do Indicador 

Pessoal, realizado diariamente pelo Registro de Imóveis.



MONITOR REGISTRAL

Para acesso ao serviço MONITOR REGISTRAL no Ofício Eletrônico acesse o menu CARTÓRIOS > 

Monitor Registral.

Será exibido a listagem das matrículas solicitadas no monitoramento.  



Este serviço é gratuito e permite o acompanhamento do procedimento registral do título apresentado nos 

Cartórios de Registros de Imóveis. 

É possível visualizar todas as etapas percorridas pelo título, desde a prenotação ou exame e cálculo, 

eventuais exigências formuladas, até entrega final do título ao apresentante.

ACOMPANHAMENTO REGISTRAL

Para o usuário fazer o acompanhamento basta acessar o site do Portal ES e indicar o número do 

protocolo, estado, comarca, cartório e Senha/Código de Verificação (a mesma deverá ser inserida caso 

o Cartório indique).



Para alimentar a base do serviço ACOMPANHAMENTO REGISTRAL no Ofício Eletrônico 

acesse o menu CARTÓRIOS > Acompanhamento de Títulos.

ACOMPANHAMENTO REGISTRAL



Abrirá a listagem dos arquivos já importados.

Para realizar uma nova importação, clique no menu “Importar XML”.

Após a Importação, o sistema exibirá os arquivos importados na listagem.

ACOMPANHAMENTO REGISTRAL



REVERTER STATUS

O Oficial poderá reverter status de algum pedido respondido erroneamente.

É possível que o substituto também seja liberado para tal ação. Para isso, é necessário a solicitação do Oficial ao Dpto. 

de Produção por e-mail (producao.ti@arisp.com.br).

Para acesso a opção no Ofício Eletrônico acesse o menu CARTÓRIOS > REVERTER STATUS.

mailto:producao.ti@arisp.com.br


REVERTER STATUS

As opções de quais serviços podem ser revertidos serão exibidas no campo “Selecione a Ação”. 

Após indicar qual ação deseja, informe o protocolo e clique em REVERTER.



O resumo do pedido será exibido. 

Para concluir a reversão, clique em 

REVERTER STATUS. 

IMPORTANTE: 

Uma vez revertido o status do pedido, será necessário realizar a resposta no mesmo dia, para 

evitar notificação de Correição Online para a Corregedoria.

REVERTER STATUS



REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (URBANA E RURAL)

Regularização fundiária, é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com a 

finalidade de integrar assentamentos (registros) irregulares ao contexto legal das cidades, relacionados ao 

parcelamento do solo.



Para acesso ao serviço REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA no Ofício Eletrônico acesse o menu Regularização 

Fundiária, sendo possível:

No submenu Cadastro: Realizar o cadastramento de uma matrícula REGULARIZADA

No submenu Consulta/Atualiza: Cadastrar as matrículas DERIVADAS da Regularização

Primeiro faremos o cadastro de uma matrícula que foi regularizada, clicando em Cadastro.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (URBANA E RURAL)



Primeiro faremos o cadastro de uma matrícula que foi regularizada, clicando em Cadastro.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (URBANA E RURAL)



No submenu Consulta/Atualiza serão exibidas todas as matrículas regularizadas que foram cadastradas pelo 

Cartório. 

Na primeira coluna, é possível alterar os dados cadastrados ou na última coluna excluir a informação 

cadastrada.  

Para cadastrar as matrículas “Derivadas” da Regularização cadastrada clique na coluna central

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (URBANA E RURAL)



Abre a listagem das Matrículas Derivadas.

Para cadastrar as matrículas derivadas, clique em ADICIONAR MATRÍCULAS. 

Cadastre as matrículas derivadas a regularização De - Até, informar a “Data da Abertura da Matrícula” e selecionar 

qual o Interesse. Para concluir clique em “Adicionar”.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (URBANA E RURAL)



O sistema automaticamente carregará todas as matrículas informadas, sendo possível visualizá-las em PDF.

Para cadastrar a data de registro da 1° transmissão da matrícula, clique na coluna indicada.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (URBANA E RURAL)



Preencha da Data do Registro e após clique em “salvar” e a data de registro será registrada na página inicial de 

Consulta/Atualiza.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (URBANA E RURAL)



No Registradores é possível ter acesso a estatística das Regularizações 

cadastradas pelo cartório.

➢ Tipo de Gráfico:

❖ Quantidade de Regularização

• São áreas que foram regularizadas

❖ Quantidade de Unidades Regularizadas

• São as unidades da área regularizada

❖ Quantidade de Unidades Registradas

• Foi realizado o registro na matrícula da unidade regularizada

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (URBANA E RURAL)



Pedidos realizados pelo poder público. As solicitações são pelos tipos de pesquisa abaixo listados:

✓ N° de Matrícula (indica a matrícula)

✓ N° de Transcrição (indica a transcrição)

✓ Pessoa Física ou Jurídica (indica o CPF/CNPJ)

✓ Endereço – Rua e N° - Nome do Edifício e N° do Apto - Nome do loteamento e n° de quadra e lote

Para acesso ao serviço no Ofício Eletrônico acesse o menu CARTÓRIOS > OFÍCIOS

OFÍCIO



Serão listados todos os pedidos existentes em aberto. Na coluna Tipo de Pesquisa será exibido qual tipo de solicitação 

foi realizado.

Para acesso aos detalhes da solicitação, clique na coluna indicada:

OFÍCIO



Nessa tela serão exibidas todas as informações da solicitação. Após a busca e geração da certidão digital, clique em 

“Responder”.

OFÍCIO

Indica se é para 
pesquisar somente os 
imóveis em nome do 

pesquisado ou também 
os transferidos a partir 

de uma data.



RESPOSTA NEGATIVA

Se realizado a busca e não localizado ocorrência selecione a opção “Negativar“.  

O campo “Resposta” será preenchido automaticamente pelo sistema, sendo possível editá-lo, se quiser acrescentar mais 

informações. 

Para concluir clique em RESPONDER e o pedido será finalizado.

OFÍCIO

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.

OFÍCIO

Procure a Certidão 
Digital que foi 
gerada no seu 
computador.

2°

3°

1°



A certidão será anexada. No campo RESPOSTA insira informações relevantes a solicitação e para concluir clique em 

RESPONDER.

OFÍCIO

Se anexou um 
arquivo errado 

clique em EXCLUIR e 
refaça o processo



São pedidos de penhora, arresto e sequestro e também pedidos de busca através do CPF/CNPJ ou número de 

matrícula.

Para acesso ao serviço no Ofício Eletrônico acesse o menu CARTÓRIOS > PENHORA ONLINE.

PENHORA ONLINE



Na listagem de pedidos, serão exibidos pedidos em andamento no cartório de Penhora (PH) e Pedido de Busca (por 

matrícula ou por CPF/CNPJ).

Respondendo pedidos de Penhora Online (PH)

Clique na coluna indicada.

PENHORA ONLINE



A tela contendo os detalhes sobre o processo será exibida. 

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

mandado/certidão.

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 vencimento de 30 dias a 

partir da data de prenotação.

PENHORA ONLINE

Veja a definição 
dos botões no 
próximo slide.



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 

qualificação positiva. Somente informar as custar se o título estiver apto para registro.

RESPONDER AVERBADO: Ficará ativo de acordo com o tipo de processo. Quando Justiça Gratuita o botão ficará ativo após informar a 

prenotação. 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 JUSTIÇA PAGA, após o vencimento da prenotação esse botão ficará  

disponível para devolução por falta de pagamento.

PRORROGAR PRAZO: Para prorrogar prenotação em caso de suscitação de dúvida ou qualquer outra ação cabível que deva prorrogar.

PENHORA ONLINE

DEFINIÇÃO DOS BOTÕES



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 o pedido for de:

Justiça gratuita: Realiza os tramites para registrar/averbar e responder com a certidão digital.

Justiça paga: Informa as custas e aguarda o pagamento até o final do vencimento da prenotação.

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 emolumentos. 

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 cartório até o prazo de vencimento da prenotação (veja 

o procedimento para dar baixa no pagamento no próximo slide).

PENHORA ONLINE



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

for justiça paga). 

IMPORTANTE: 
Quando for justiça gratuita ou dispensa de depósito, o campo INFORMAR VALOR ficará desativado (cinza) e o botão 

RESPONDER AVERBADO ficará ativo e o processo de registro poderá ser realizado no cartório e respondido no sistema.

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.

PENHORA ONLINE



Realizar a baixa no pagamento quando receber no balcão do RI

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.

PENHORA ONLINE



RESPONDENDO PENHORA AVERBADA

Para responder com a certidão averbada, na página da solicitação clique em RESPONDER AVERBADO.

PENHORA ONLINE



Clique em ANEXAR CERTIDÃO PENHORA, procure no seu computador a certidão assinada digitalmente e anexe. 

Após clique em RESPONDER AVERBADO.

PENHORA ONLINE

1°

2°

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

certidão.



RESPONDENDO COM EXIGÊNCIA – NOTA DE DEVOLUÇÃO

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

PENHORA ONLINE



No campo Resposta descrever informações relevantes a devolução. 

Clique em Anexar Nota de Exigência e selecionar a certidão salva em seu computador. 

Após clicar em RESPONDER COM EXIGÊNCIA.

PENHORA ONLINE

1°

2°



APÓS O VENCIMENTO DA PRENOTAÇÃO SEM PAGAMENTO DAS CUSTAS

Quando o pedido for de justiça paga, se até o último dia da prenotação o pagamento não for realizado, o botão 

FINALIZAR PRENOTAÇÃO VENCIDA ficará disponível para finalizar o pedido.

PENHORA ONLINE



O campo “Resposta” terá uma mensagem pré definida que pode ser alterada. 

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.

PENHORA ONLINE

1°

2°



Respondendo pedidos de busca de penhora (SPH)

Para acesso ao serviço no Ofício Eletrônico acesse o menu CARTÓRIOS > PENHORA ONLINE.

PENHORA ONLINE



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

PENHORA ONLINE

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.



Será exibido 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.

PENHORA ONLINE

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

também os transferidos a 
partir de uma data.



RESPOSTA POSITIVA

Para enviar a certidão da matrícula, clicar no botão ANEXAR ARQUIVO e procure a certidão em seu computador. 

Preencha o número da matrícula.

PENHORA ONLINE

Procure a Certidão 
Digital que foi 
gerada no seu 
computador.

Informe o número 
Matrícula e clique 

em ANEXAR.

1°

2°

3°



Se anexou um 
arquivo errado 

clique em EXCLUIR e 
refaça o processo

A certidão será anexada. No campo RESPOSTA, insira informações relevantes a solicitação e para concluir clique em 

RESPONDER.

PENHORA ONLINE



INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO

Permite a remessa de arquivos eletrônicos referente à intimação e consolidação para fins do procedimento de execução 

extrajudicial, em contratos de alienação fiduciária de bem imóvel aos Cartórios de Registros de Imóveis. 

Serviço disponibilizado apenas para conveniados. 

Para acesso ao serviço INTIMAÇÃO no Ofício Eletrônico acesse o menu CARTÓRIOS > INTIMAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO.



Na tela inicial serão exibidos todos os protocolos em andamento.

Os protocolos novos ou com informações do Credor ficarão em negrito.

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



Definição dos menus da TELA INICIAL:

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 filtrados 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 disponíveis por webservice).

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

*Para a importação do XML será necessário o desenvolvimento no sistema do cartório.

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



Para acessar a solicitação na tela inicial de intimação, clique na coluna indicada.

A tela do pedido será exibida.

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



Definição dos menus do PEDIDO:

Nova Mensagem: A forma de comunicação do Registro de Imóveis com o Credor será por 

mensagens.

Emolumentos: O cartório informa os emolumentos para a prenotação, intimação e outras custas que 

serão cobradas no processo de intimação.

Detalhes: Será exibido os dados da intimação.

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



Para visualizar a solicitação do credor, clique na coluna indicada. 

Será listado para download o requerimento e 

projeção da dívida.

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



A matrícula sendo do registro de imoveis, necessário informar o número e data da prenotação no campo indicado.

Informar apenas o valor da prenotação nesse

momento, demais custas devem ser

informados na opção Emolumentos.

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



Para informar os emolumentos, clique na opção indicada.

Clique em “Informar Emolumentos”.

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



Selecione o Tipo de Emolumento (Prenotação/Intimação/Outros), informe uma 

breve descrição e valor do serviço, após clique em “Enviar Emolumentos”.

Importante:

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

O cadastramento deverá ser por mensagem clicando em “Nova Mensagem”, selecionar status “Boleto de

Consolidação ou Boleto Intimação Edital”.

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



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

Selecione o Status*, informe o assunto e

mensagem.

*Alguns status possuem preenchimento de

texto automático, podendo ser alterado pelo

cartório., ou obrigatoriedade do envio de

arquivos. Após clique em “Enviar Mensagem”.

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



Nota de 
exigência

Prenota Qualifica

Apto para 
Intimar

Anexa Nota e 
espera 
cumprimento 
dentro do prazo

Informa Custas 
para Intimação 
no campo 
Emolumentos

Expede 
Intimação

Cumprido 
Exigência

Não cumpriu exigência no prazo de 
prenotação, Finaliza o pedido com o 
status Arquivamento por 
desinteresse

A partir da prenotação o cartório deverá iniciar o processo:

Prox. Slide

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO

Expediu 
Intimação

Intimado

Não 
Intimado

Pagamento 
no Cartório

Credor deverá enviar 
próximo procedimento 

para andamento da 
Intimação

Intimação 
por Edital

Se não receber novo endereço 
ou solicitação de Intimação por 

Edital em até 120 dia, o processo 
poderá ser finalizado com 

Arquivamento por desinteresse.

Novo 
Endereço

Retorna para o 
processo de 
INTIMADO

Devolve o 
valor para o 

credor

Credor envia 
Desistência

Cartório envia 
Desistência 
Concluída

Envia status 
Boleto Edital

Após pagamento do 
credor, faz a intimação 
por Edital e informa o 
status INTIMADO.

Negativa de 
Pagamento

Credor solicita
Consolidação

Cartório envia 
Boleto 

Consolidação

Após pagamento, Registra 
na matrícula e finaliza 

com Registro/Averbado

O credor poderá solicitar 
a consolidação a qualquer 

momento.



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.

O processo se encerra em apenas 4 casos:

Desistência - Registro/Averbado – Arquivamento por desinteresse – Devolvido por incompetência. 

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 opção “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 diretamente no pedido. O sistema informará qual ação poderá

realizar de acordo com o status.

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



Operador do Status
Status Definição dos statusCredor Cartório RI

Em Aberto Quando o pedido entra no sistema pela primeira vez.
X Devolvido por Incompetência Quando a solicitação não é de competência do RI. NÃO PRENOTAR apenas Devolver.
X Prenotado Prenotação do título no Livro 1 - Protocolo.
X Devolvido com Exigências Devolvido ao Credor com exigências a serem cumpridas. (é obrigatório anexar nota de exigência)

X Desistência Quando o credor envia um requerimento de desistência.

X Desistência Concluída
Para concluir a desistência realizada pelo Credor, responder anexando o documento que comprove as custas cobradas se encerará o processo. 
Se ao concluir a “Desistência” houver valor a devolver ao Credor, selecionar a opção “Devolução de emolumentos”,  informar o valor e anexar a 
certidão talão/ comprovante de ofício ou outros documentos.

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

X Devolvido
Caso o Credor tenha enviado a “Desistência” erroneamente, o cartório poderá reabrir o processo clicando na opção “Devolver” (será necessário 
informar o motivo).

X Expedição de Intimação Quando o cartório emite a notificação.
X Informação Credor Solicitações ou Avisos originados pelo Credor para o Registro de Imóveis.

X Informação RI Solicitações ou Avisos originados pelo Registro de Imóveis para o Credor, excluídas as situações previstas para os demais Status.

X Intimação Edital
O Registro de Imóveis gera o boleto edital e envia para o Credor. Se houver pagamento do boleto, responder por esse status informando a  
aprovação.

X Intimação Endereço Novo Indicação de novo endereço. Resposta ao pedido de novo endereço pelo RI.
X Intimação Judicial Intimação motivada pelo Credor quando o Devedor se furta a receber a Notificação.

X Intimado Intimação positiva.
X Não Intimado Intimação negativa ou se o devedor se recusou a receber a notificação.

X Negativa Pagamento Vencimento do Prazo de 15 dias após a intimação positiva. O cartório anexa a CERTIDÃO DE TRANSCURSO DE PRAZO SEM PURGAÇÃO DA MORA.

X Pagamento Efetuado É o pagamento efetuado pelo Credor do boleto dos emolumentos relativos a consolidação ou do Edital.
X Pagamento no Cartório Pagamento efetuado pelo devedor no Registro de Imóveis dentro prazo legal.

X Cumprindo Exigências Reentrada do mesmo título anteriormente prenotado dentro do prazo de validade da prenotação.
X Boleto Intimação Edital O cartório informa o valor da despesas com a publicação para pagamento pelo Credor. O sistema gera o boleto.

X Consolidação Pedido do Credor para iniciar um processo de Consolidação.
X Boleto de consolidação Custas da Consolidação para pagamento pelo Credor. O sistema gera o boleto bancário.
X Registro/Averbação Quando a consolidação foi concluída.

X Arquivamento por desinteresse
Quando não houver cumprimento de exigência dentro do prazo da prenotação ou quando a Consolidação for maior de 120 dias sem resposta do 
Credor

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



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:

Valores informados 
pelo RI na:

Pagamento das 
Instituições ocorrerá na:

Compensação ARISP
Haverá o repasse ao 

CRIs

segunda-feira sexta-feira segunda-feira terça-feira
terça-feira sexta-feira segunda-feira terça-feira
quarta-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira
quinta-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira
sexta-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira

INTIMAÇÃO / CONSOLIDAÇÃO



ASSINADOR DIGITAL

Para acesso a opção no Ofício Eletrônico acesse o menu SERVIÇOS > ASSINADOR DIGITAL.



ASSINADOR DIGITAL

Será aberto uma nova tela com informações do Assinador Digital da ARISP.



ASSINADOR DIGITAL

A tela do Assinador Digital será exibida. 

No primeiro acesso será exibida a tela em destaque para preenchimento do Nome da organização ou Usuário. 

Preencha somente o campo indicado e após clique na opção SALVAR.



PARA QUE A CERTIDÃO DIGITAL SEJA EMITIDA COM AS INFORMAÇÕES DO CARTÓRIO, 

SERÁ NECESSÁRIO O OFICIAL REALIZAR OS PROCEDIMENTOS ABAIXO:

1. Ativar o certificado de atributo aos funcionários autorizados a assinar certidão digital

2. Criar chave criptográfica 

ASSINADOR DIGITAL

O Oficial deverá acessar o Ofício Eletrônico e clicar em SEGURANÇA > USUÁRIOS.



ASSINADOR DIGITAL

ATRIBUTO

Primeiro o oficial acessando a listagem dos usuários, deverá localizar o cadastro que deseja liberar o atributo e clicar no 

ícone destacado da coluna Certificado de Atributo.



ASSINADOR DIGITAL

O sistema exibirá a mensagem a ser confirmada a emissão do atributo.



ASSINADOR DIGITAL

Após confirmação da emissão do atributo, exibe a mensagem que foi gerado com sucesso.

Quando já criado o atributo ao usuário do cartório, o ícone ficará verde. 



ASSINADOR DIGITAL

CHAVE CRIPTOGRÁFICA

Na tela de listagem dos usuários, clicar na coluna indicada para acessar os detalhes do cadastro.



ASSINADOR DIGITAL

Os dados do usuário serão exibidos. Para criar a chave criptográfica a ser cadastrada no assinador, clicar no campo 
“Assinador” . 



ASSINADOR DIGITAL

Um hash será gerado e deve ser passado ao usuário para ser colocado no assinador digital da ARISP.



ASSINADOR DIGITAL

INSTALAR A CHAVE NO ASSINADOR DIGITAL

O usuário do cartório que teve o atributo e chave criptográfica criadas pelo Oficial, deverá abrir o assinador digital e clicar 

em OPÇÕES > Configurações de Instalação.



ASSINADOR DIGITAL

Quando clicado em Configurações de Instalação, a tela abaixo será exibida. Poderá ser configurado para assinar em 

CADES ou PADES.

Será incluído no documento o QRCODE, HASH e uma MARCA D’ÁGUA que poderá ser 
validada pelo usuário no site Registradores.

CONFIGURAR O ASSINADOR PARA ASSINAR NO FORMATO PADESCONFIGURAR O ASSINADOR PARA ASSINAR NO FORMATO CADES



ASSINADOR DIGITAL

RESPONDENDO PEDIDOS PELO ASSINADOR DIGITAL

Quando assinado documentos de pedidos de CERTIDÃO A EMITIR, OFÍCIO E PENHORA (SPH) no assinador digital, o 
próprio assinador responderá de forma automática o pedido do Ofício Eletrônico. 



ASSINADOR DIGITAL

Será criado um novo documento que foi assinado e a nomenclatura passará a ser n°protocolo-assinado .
No status assinatura, fica exibido Respondido com sucesso.

Automaticamente o pedido é respondido no Ofício Eletrônico.

Lembrando que o assinador permite assinar todos os pedidos, porém, assina somente os serviços 
acima citados de forma automática - quando seguido o formato de nomenclatura dos slides a seguir.



ASSINADOR DIGITAL

COMO DEVERÁ SER NOMEADO O ARQUIVO

Foi desenvolvido inicialmente a forma de assinatura automática para os pedidos de  CERTIDÃO A EMITIR, OFÍCIO E 
PENHORA (SPH) no assinador digital. 
O próprio assinador responderá de forma automática o pedido do Ofício Eletrônico. 

Lembrando que o assinador permite assinar todos os pedidos, porém, assina somente os serviços acima citados de 
forma automática quando seguido o formato de nomenclatura dos slides a seguir.

CERTIDÃO A EMITIR OFÍCIO PENHORA SPH PEDIDO BALCÃO RI

N° do pedido N° do pedido N° do pedido Matricula-n°matrícula

EXEMPLO S19050000123D
1812000096

OU 
1812000096-1234

SPH19050057438D
OU

SPH19050057438D-124
matricula-1234



ASSINADOR DIGITAL

A certidão ficará no formato digital PDF/A com marca d’água, hash para consulta no site www.registradores.com.br/validacao 
e consulta através do QRCode por Smart Fone Android ou IOS.

Hash de validação aa596df0-20b3-4e21-91d5-b8e07804b62b

QRCODE

Marca d’água com dados de quem 
assinou e protocolo.

CERTIDÃO ASSINADA EM PADES



ASSINADOR DIGITAL

O documento assinado ficará com a extensão P7S e quando o cadastro do usuário possuir o atributo, será exibido no 
rodapé os detalhes do Cartório e quem Assinou Digitalmente.

CERTIDÃO ASSINADA EM CADES



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema que integra ordens judiciais e administrativas sobre 
indisponibilidade de bens.

Para acessar a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, é necessário ter o Certificado Digital ICP-Brasil tipo A3.

Para os Cartórios de Registro de Imóveis e Registro Civil das Pessoas Jurídicas o sistema de Indisponibilidade possui 
três perfis de acesso:

• Oficial
Permite cadastrar usuários, desativar um usuário, gerar relatório de
indisponibilidade, realizar consulta e responder.

• Administrador
Permite cadastrar usuários, desativar um usuário, gerar relatório de 
indisponibilidade, realizar consulta e responder.

• Preposto
Gerar relatório de indisponibilidade, realizar consulta e responder.



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Acesse o site: www.indisponibilidade.org.br e clique na imagem do certificado digital para se autenticar.

http://www.indisponibilidade.org.br/


CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

O sistema disponibiliza os menus “Home”, “Ordens”, “Usuários” e “Respostas”.
Selecione o menu desejado. 

Para exibir a tela inicial clique em “Home”.



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

HOME 
O menu “Home” mostrará todas as indisponibilidades cadastradas.

É possível visualizar as indisponibilidades e os cancelamentos de indisponibilidade.



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Tipos de Ordem

As ordens de indisponibilidades ficam na cor “azul” e os cancelamentos de indisponibilidades na cor “vermelha”, “laranja” 
e “rosa”.

IA = Ordem de Indisponibilidade Aprovado
Exemplo: 201501.3010.00045422-IA-120

TA = Ordem de Cancelamento Total Aprovado
Exemplo: 201501.1415.00045292-TA-490

PA = Ordem de Cancelamento por Pessoa Aprovado
Exemplo: 201501.1415.00045293-PA-209

MA = Ordem de Cancelamento por Matrícula Aprovado
Exemplo: 201501.1415.00045298-MA-340

BA = Ordem de Cancelamento por Bens Aprovado

Exemplo: 201501.1415.00045298-BA-340



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

É recomendado que a verificação na CNIB seja feita na abertura e no encerramento do expediente.

As indisponibilidades e cancelamentos podem ser impressas, para buscas manuais no cartório na opção “Imprimir”, ou 
importadas para o sistema do cartório, na opção “XML”. 



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

A pesquisa também pode ser feita por data associada a condição de visualização:

No menu HOME informe a data, selecione uma opção em visualizado e clique em “Pesquisar”: 
• todos (trará todos os registros)
• sim (trará apenas os já visualizados no período)
• não (trará apenas os registros não visualizados)



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Resposta

Após a busca ou importação realizada, caso conste no cartório bens do CPF/CNPJ indisponibilizado, o Registro de 
Imóveis deve responder no sistema o número da matrícula ou transcrição.

Clique no menu “Respostas” e no submenu “Adicionar Imóvel” para cadastrar matrícula ou transcrição.



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Para adicionar a resposta é necessário digitar o protocolo no campo “Número do protocolo”. 

O sistema irá carregar o “CPF/CNPJ” que foi cadastrado nesta indisponibilidade. Selecione o CPF/CNPJ indisponível que 
teve o imóvel localizado, indique o “Tipo de documento” e insira o número. Após clique em INSERIR.

Adicionar Resposta de Imóvel



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Podem ser informadas quantas matrículas e transcrições que forem localizados no cartório.

Caso seja inserida uma informação errada antes de concluir a resposta, clique em “remover”. Se as informações 
estiverem corretas, clique em “Concluir”.



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Após resposta realizada, para imprimir clique no botão indicado.



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

O sistema permite que o Registro de Imóveis consulte as indisponibilidades já respondidas.

Para isso, clique no menu “Respostas” e no sub-menu “Mostrar Respondidos”.

É possível fazer o filtro por data ou pelo funcionário que realizou a resposta.

Mostrar Respondidos



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Consulta Simples

Preencha o “CPF ou CNPJ” e clique no botão pesquisar.

O sistema permite que seja realizada a consulta para saber se o CPF/CNPJ possui indisponibilidade de bens.

Para fazer a consulta, clique no menu “Ordens” e no submenu “Consulta Simples”. 

Ordens



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

O sistema mostrará se o CPF/CNPJ possui indisponibilidade ativa.

Caso não haja ocorrência, o sistema mostrará a tela abaixo:



CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Caso o resultado seja positivo, o sistema irá gerar uma listagem. 

Clique na pasta amarela e verifique as indisponibilidades existentes.



Suporte aos cartórios do Estado, será realizado pela ARIES. 

paula@sinoreg-es.org.br

Horário de Atendimento
2ª a 6ª feira, das 8h30 às 17h


