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Data de Alteração Versão O que foi modificado

07/12/2018 1.0
Criação do manual para o novo Ofício 

Eletrônico – e-Protocolo

13/02/2019 2.0 Atualização do manual Telas e Processo

Histórico de Alterações
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NOTAS SOBRE e-PROTOCOLO

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 poderão solicitar o registro eletrônico online. Para contratos de CCI, realiza 
o envio do instrumento particular com força de escritura pública através de um arquivo em formato 
XML assinado digitalmente pelo procurador do banco.
Demais tipos de contrato, enviar o instrumento particular nato digital assinado digitalmente por todas 
as partes do contrato.

O usuário final também poderá realizar a solicitação desde que o traslado nato digital esteja assinado 
eletronicamente pelo Tabelião de Notas.
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Acesse o site Ofício Eletrônico e faça login com o uso do certificado digital clicando em “AUTENTICAÇÃO 
COM CERTIFICADO DIGITAL”.
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Após reconhecer o certificado digital, informe a senha de acesso.
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O mapa será exibido. Clique no     Estado onde o cartório de Registro de Imóvel está localizado.
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Serão exibidos os menus da tela inicial do Ofício Eletrônico Selecione      “CARTÓRIOS”.

Clique no Submenu     E-PROTOCOLO.
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Selecione Submenu 
E-PROTOCOLO
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Após selecionar o Submenu e-Protocolo, caso exista Protocolos Pendentes de Resposta – e-Protocolo a 
mensagem indicada na imagem abaixo será exibida.
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Para acessar o Armazenamento das procurações nato digital clique no botão     “REPOSITÓRIO”.
Para  exportar o arquivo XML clique no botão    “RELATÓTIO DE XML”, que contem os dados dos títulos para importação 
no sistema do Registro de Imóvel.

Selecione o botão
RELATÓRIO DE XML 

Selecione botão
REPOSITÓRIO
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Repositório Confiável de Documento Eletrônico

e-Protocolo

O Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE) consiste no armazenamento de documentos eletrônicos para suporte aos
atos registrais. São arquivos nato digitais ou desmaterializados de procurações, certidões, contratos, cancelamentos de hipoteca,
escrituras públicas que ficarão disponíveis para consulta pelos Oficiais de Registro de Imóveis.

Campos 
para filtrar o(s) 
documento(s) 
desejado(s).
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Clique na coluna     DETALHES com ícone      indicada para acesso a solicitação. 
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Clique no 
ícone Detalhes
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Exibição dos detalhes da solicitação

Descrição dos botões no
próximo slide!
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 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 AVERBADO: 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, neste

caso, não deverá ser realizado a prenotação.

Descrição dos Botões

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

13



V.2.0

e-Protocolo

Para exibir os anexo e atender a solicitação clique no botão    “VISUALIZANDO ANEXOS”

Clique no botão
VISUALIZAR ANEXOS
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Para atender a solicitação após clicar no botão “VISUALIZAR ANEXO”, fazer download apenas de 
um ou todos os anexos clicando no ícone     para     “Download” único arquivo ou no botão     
“DOWNLOAD ANEXOS (TODOS)”.

O arquivo será salvo com a
extensão *P7S como imagem
abaixo. Para visualizar clique sobre
o arquivo duas vezes.

Clique no ícone
para Download

DOWNLOAD
ANEXOS (TODOS).
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Ao abrir um o arquivo o traslado nato digital será exibido.
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Se o pedido for de competência do Registro de Imóveis, para exibir os anexo e atender a solicitação 
clique no botão indicado      “INFORMAR PRENOTAÇÃO/CUSTAS”.

Clique no botão INFORMAÇÃO
PRENOTAÇÃO/CUSTAS
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Informar o    Número da Prenotação gerado pelo cartório,     data e     vencimento. 

Importante!
O valor das custas
somente deverá ser
informado se o título
estiver apto para
registro.
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Se o título não estiver apto para registro
Clicar no botão     “RESPONDER COM EXIGÊNCIA”

Preencher o campo de “Resposta” e     “ANEXAR A NOTA DE EXIGÊNCIA”. Após clique em responder.

Para responder com exigência.

ANEXAR NOTA
DE EXIGENCIA

Atenção!

Se não houver o cumprimento até o vencimento da prenotação, o sistema automaticamente finalizará o pedido.

Importante!

Após o envio da nota de
exigência, aguardar o
cumprimento dentro do prazo
de prenotação para dar
andamento.
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Clique no botão INFORMAR 
PRENOTAÇÕES/CUSTAS

e-Protocolo

O Título estando apto para registro:
Clicar em    “INFORMAR PRENOTAÇÃO/CUSTAS.”

Informar apenas:     “VALOR DO REGISTRO + CERTIDÃO”. 
A prenotação já foi cobrada na solicitação do pedido.
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Informe Valor Registro
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Verificar Status 
“Pagamento Efetivado”.

Clique no 
icone Detalhes

O registro somente poderá ser feito quando o status for alterado para “PAGAMENTO EFETIVADO”.
Após a solicitação constar com o status “PAGAMENTO EFETIVADO”, poderá ser respondida clicando no ícone      em 

Detalhes: 

Atenção!

Após informado o valor, o status  do pedido no sistema será “AGUARDANDO PAGAMENTO”.
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Clique no botão 
ANEXO ARQUIVO

e-Protocolo

Para preencher como
averbado, clique no botão:

“RESPONDER AVERBADO”.

Preencher o campo de “Resposta” e anexar a CERTIDÃO 
TALÃO e a CERTIDÃO DO REGISTRO/AVERBAÇÃO no 
botão     “ANEXAR ARQUIVO”. 
Após clique em      “RESPONDER AVERBADO”.
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Clique no botão 
RESPONDER 

AVEBADO

Clique no botão 
RESPONDER 

REGISTRO/AVERBAÇÃO
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Ao responder o processo é alterado o Status para      “RESGISTRO AVERBADO” e ele é finalizado.

Status de Pronto 
“REGISTRO AVERBADO”.
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Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe de suporte.

Horário de Atendimento

2ª a 6ª feira, das 8h30 às 17h

servicedesk@registradores.org.br CHAT
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