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Data de Alteração Versão O que foi modificado

28/06/2017 1.0 Criação do manual para o novo Ofício 
Eletrônico – Consulta Eletrônica

05/12/2017 1.1 Alteração do nome Consulta Eletrônica para 
Pesquisa de Bens

17/08/2018 1.2 Inclusão do Tipo de Resposta

06/09/2018 1.3 Inserção do campo de Transcrição

Histórico de Alterações
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NOTAS SOBRE PESQUISA DE BENS
• O módulo PESQUISA DE BENS ao Registro de Imóveis é designado para recepcionar e responder pedidos de 

pesquisa de bens solicitados pelo usuário final através do site Registradores. 

• A pesquisa é realizada a partir do CPF ou CNPJ indicado pelo solicitante.

• É de extrema importância identificar o tipo de pesquisa que o solicitante realizou. Acessando o pedido, essa 
informação é exibida no campo Informar também os imóveis/direitos que foram transferidos?. 
Quando informado:

NÃO – O solicitante deseja saber somente os imóveis/direitos que a pessoa possui.

SIM – O solicitante deseja saber todos os imóveis que a pessoa possuiu a partir da data informada no pedido.

• O Cartório poderá responder com até 10 números da matrícula e endereço de imóvel.

• O prazo de resposta do pedido de busca são de cinco dias.
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Acesse o site Ofício Eletrônico e se logue 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.

Clique no menu CARTÓRIOS e submenu PESQUISA DE BENS.
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Na tela inicial, são exibidos os pedidos em aberto para busca e resposta do cartório.

Os menus na parte superior são para:

Pesquisa de Bens

EXPORTAR: Gera arquivo XML dos 
pedidos que constam na tela inicial 
de acordo com o filtro realizado 
para importar no sistema do 
Cartório (se informatizado).

RELATÓRIO: Gera um PDF dos 
pedidos que constam no tela inicial 
para realizar busca.

RELATÓRIO DE CUSTAS: Gera um 
relatório contendo protocolo, 
CPF/CNPJ pesquisado, data da 
solicitação e valor.

RELATÓRIO EXCEL: Gera o mesmo 
relatório acima com informações a 
mais como nome do solicitante e 
Resultado da pesquisa (com ou sem 
ocorrência).
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Note que os pedidos da tela inicial possuem na coluna BDLigth cores de sinalização, que são definidas da 
seguinte forma: 

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.
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Pesquisa de Bens

Para responder um pedido clique na coluna indicada.
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Pesquisa de Bens
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 pesquisada possui ou possuiu a partir da data informada no pedido. 

Após a busca clicar no botão RESPONDER.
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Pesquisa de Bens

RESPONDENDO BUSCA POSITIVA

Informe se a busca resultou Positiva ou Negativa e após clique em PROSSEGUIR.

Quando selecionado POSITIVA, a tela seguinte solicitará a seleção da quantidade 
de matrícula, podendo ser de 1 à 10 e após clique em PROSSEGUIR.  
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Pesquisa de Bens
Preencher as informações se a pessoa é proprietária do imóvel SIM ou NÃO, número da matrícula ou transcrição, 
endereço do imóvel e colocar no campo observação alguma informação adicional se houver. 

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

Para responder clique em CONCLUIR e o pedido será finalizado.
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Pesquisa de Bens
Preencher as informações se a pessoa é proprietária do imóvel SIM ou NÃO e indique o Tipo de Resposta, podendo ser:

MATRÍCULA – Indique o número da matrícula, endereço do imóvel e no campo observação se existir alguma 
informação adicional. 
Se existir existam mais matrículas não informadas, selecionar o campo indicado. Para responder clique em CONCLUIR e 
o pedido será finalizado.

A indicação do Tipo de 
Resposta facilitará o 
entendimento do cliente no 
momento de solicitar 
CERTIDÃO DIGITAL ou 
MATRÍULA ONLINE.
Não é obrigatório a 
informação de transcrição.
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Pesquisa de Bens
TRANSCRIÇÃO - Indique o número da transcrição, data e livro. No campo abaixo informe o endereço do imóvel e no 
campo observação se existir alguma informação adicional. 

Se existir existam mais matrículas não informadas, selecionar o campo indicado. Para responder clique em CONCLUIR e 
o pedido será finalizado.

A indicação do Tipo de 
Resposta facilitará o 
entendimento do cliente no 
momento de solicitar 
CERTIDÃO DIGITAL ou 
MATRÍCULA ONLINE.
Não é obrigatório a 
informação de transcrição.
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Pesquisa de Bens

Informe se a busca resultou Positiva ou Negativa e após clique em PROSSEGUIR.

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

Para concluir, clique em 
NEGATIVAR. 

RESPONDENDO BUSCA NEGATIVA
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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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