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NOTAS SOBRE CONSULTA CERTIDÃO DE OUTROS CARTÓRIOS

 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. 

 A funcionalidade de CONSULTAR CERTIDÃO permite que o Cartório possa consultar Certidões emitidas por outros 
Cartórios, Visualizar para fim de consulta ou fazer Download a fim de Materializar a Certidão. 
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OBSERVAÇÃO

Só é possível realizar consultas de protocolos Sxxxxxxxxxxxx validos informados pelo cliente ou caso o cartório possua o protocolo.
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Acesse o site Ofício Eletrônico e faça login com o uso do certificado digital clicando em “AUTENTICAÇÃO 
COM CERTIFICADO DIGITAL”.

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



V.01

Será exibido o DASHBOARD listando os    “SERVIÇOS” e quantidade em cada uma das colunas:
NOVO PEDIDO – EM TRATATIVA – PENDENTE DE RESPOSTA.
Clicando no campo indicado     “Clique no Nome do Serviço” será direcionado para visualizar a tela inicial 
do serviço de interesse.
Clicando em    “ATUALIZAR”, a quantidade de serviços será atualizada.
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Certidão Digital

Clique no  
Nome do Serviço

Clique em 
ATUALIZAR

Observações

* O último campo do 
Dashboard exibe a data 
da Ultima Atualização do 
BDL para controle do 
Cartório.

*
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Serão exibidos os menus da tela inicial do Ofício Eletrônico Selecione      “CARTÓRIOS”.

Clique no Submenu e selecione     “CERTIDÃO A EMITIR”.
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Certidão Digital

Selecione Submenu 
CERTIDÃO A EMITIR
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A função de    Consultar Certidão tem objetivo de visualizar certidões emitidas por outros 
cartórios, a fim de materializar a Certidões.
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Certidão Digital

Consultar 
Certidão
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No    campo destacado insira o Protocolo Sxxxxxxxxxxxx, e clique em    “FILTRAR” para listar os 
dados do pedido
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Certidão Digital

Inserir 
Protocolo 

Sxxxxxxxxxxxx

Clique em 
“FILTRAR” 

após 
preencher 
protocolo
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Na    linha destacado consta os dados do Cartório referente ao protocolo pesquisado.     Ao clicar 
em Visualizar     para verificar os dados e certidões em anexo.
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Certidão Digital

Dados do 
Cartório 

referente ao 
protocolo

Clique em  
visualizar    

para verificar 
os dados e 

anexo 
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Detalhes do pedido exibe os dados do Solicitante e do Cartório. Clique em    “ANEXOS” para 
exibir os arquivos, para Download ou Visualização. 
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Certidão Digital

Dados do 
Cartório 

referente ao 
protocolo

Clique em 
“ANEXOS”

para verificar  
os anexo 
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Clique em     para fazer Download do arquivo *PDF.P7S. Ou se desejar    clique em     para 
Visualizar o documento.

12

Certidão Digital

Clique       
para fazer 
Download

Clique para 
Visualizar
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Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe de suporte.

Horário de Atendimento

2ª a 6ª feira, das 08h30min às 17h

servicedesk@registradores.org.br CHAT
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