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Primeiro, acesse o site www.registradores.org.br. 

É possível realizar o acesso de duas maneiras no menu lateral “Serviços”, dependendo do tipo de cadastro:

• Usuário comum clique na opção e-Protocolo
• Conveniado clique na opção Convênios/Notários
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Em seguida, logue-se, usando e-mail e senha ou com o certificado digital, de acordo com o cadastro no 
Registradores.
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Para o usuário comum, a tela inicial será exibida conforme abaixo: 

Para o conveniado, a tela inicial será exibida conforme abaixo, é necessário clicar em “e-Protocolo”
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A tela inicial será exibida com a listagem dos pedidos já realizados. Para uma nova solicitação, clique em 
“Escritura PDF/A”.
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Selecione no mapa o estado em que deseja realizar a solicitação.
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Clique em “Não sou um robô” no CAPTCHA para prosseguir.
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Resultado do CAPTCHA após clicar em “Não sou um robô”.



8

Selecione o Tipo de pedido

• Se for solicitação de Registro/Averbação, selecione esta opção no primeiro campo e, no segundo, 
selecione “Gerar boleto após cartório informar as custas” (somente se o título estiver apto para registro o 
valor será informado).

• Se for Exame e Cálculo, selecione esta opção no primeiro campo e, no segundo, escolha a “Faturamento 
Padrão”.

Depois disso, é só clicar em “PROSSEGUIR”.
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A forma de fazer as duas solicitações é tecnicamente igual. 
Para este exemplo, faremos a solicitação por “Registro/Averbação”.

Uma tela para preenchimento dos dados com informações do registro 
será exibida. É necessário o preenchimento total de todos os campos.

Primeiro preencha com os Dados do Cartório Receptor.
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Depois disso, preencha com os Dados do Título.
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Por último, preencha com os Dados do Apresentante, podendo ser:

✓ Remetente (titular do convênio)
✓ Usuário (usuário do login)
✓ Outorgado (comprador)
✓ Outros (caso não seja de nenhuma das opções acima)
✓ Ou caso queira gerar o boleto em nome de terceiro

Após a escolha, clique em “Prosseguir”.

JULIANA DA SILVA

juliana@teste.com.br

112.233.445 -56
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Preencha o CPF/CNPJ do OUTORGADO (COMPRADOR), aperte a tecla “Tab” para carregar o nome e clique 
em “Adicionar”. Se quiser cadastrar mais compradores, realize o mesmo procedimento e clique em 
“Prosseguir”.

JULIANA DA SILVA

112.233.445 -56
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Preencha o CPF/CNPJ do OUTORGANTE (VENDEDOR), aperte a tecla “Tab” para carregar o nome e clique em 
“Adicionar”. Se quiser cadastrar mais vendedores, realize o mesmo procedimento, após clique em 
“Prosseguir”.
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Clique em “SELECIONAR ANEXO”, procure o documento em seu computador, selecione-o e clique em 
“CONFIRMAR”.

Em seguida, será necessário descrever o que é o arquivo e clicar em “SALVAR”.
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É possível anexar os demais documentos da mesma forma realizada anteriormente. 
Após anexar todos os documentos, clique em “PROSSEGUIR”.
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Será exibido o valor da prenotação e valor do serviço a ser pago na solicitação.
Leia as informações descritas e clique em prosseguir.
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Pronto, o pedido foi realizado com sucesso.

O Cartório de Registro de Imóveis irá receber a solicitação, prenotar, qualificar o título e informar as custas. 

O solicitante será notificado por e-mail sempre que houver uma ação no pedido (exemplo: prenotação, 
informação do valor das custas para registro, nota de exigência ou quando houver o registro/averbação). 
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Para visualizar o status do pedido ou imprimir o boleto para pagamento referente ao Registro/Averbação, acesse o menu 
e-Protocolo. Será exibido a tela com todos os pedidos que estão em andamento.

Acompanhar a solicitação

e-Protocolo

v.1

Clicar no campo indicado para imprimir o boleto para 
pagamento das custas do registro/averbação.

Acompanhamento dos status

Exibe o n° do protocolo da solicitação
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STATUS

Em aberto: Solicitação realizada ainda não visualizada pelo Cartório
Processando: Visualização feita pelo cartório e título em análise
Prenotado: Título prenotado
Devolvido: Devolução por não ser da competência do cartório escolhido ou porque o anexo não abre
Nota de Exigência: Retorno quando o título não está apto para registro/averbação, podendo ser 
retransmitido pelo solicitante 
Reaberto – Não Concluído: Pedido respondido com nota de exigência pelo Cartório e retransmitido 
pelo solicitante dentro do prazo de prenotação
Aguardando pagamento: Pagamento referente às custas pendente
Pagamento Efetivado: Pagamento já realizado pelo solicitantes
Registro/Averbado: Retorno de resposta com a matrícula já averbada/registrada
Calculado: Retorno da solicitação para Exame e Cálculo
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Para visualizar a resposta, clique no campo indicado.

Juliana da Silva
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Clique na pasta para realizar o download da certidão do registro/averbação e certidão talão.
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A certidão do registro/averbação será exibida.
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A certidão talão será exibida.
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Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe 
de suporte.

Horário de Atendimento
2ª a 6ª feira, das 8h30h às 17h

servicedesk@registradores.org.br

https://www.registradores.org.br/FaleConosco/frmFaleConosco.aspx

Fale conosco

chat
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