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1. INTRODUÇÃO

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro (CGJRJ), a

Associação de Notários e Registradores do Rio de Janeiro (ANOREG-RJ) e a

Empresa TCS, através de esforços conjuntos desenvolveram uma plataforma

interativa, em que a interligação dos serviços extrajudiciais com o público ficou

mais acessível, de maneira mais eficiente e eficaz.

Através de uma plataforma de webservice, uma iniciativa pioneira, voltada para a

modernização das atividades dos cartórios extrajudiciais, o acesso do público aos

cartórios, com este projeto, torna-se palpável.

Trata-se do projeto e-CartórioRJ, que visa automatizar os procedimentos através

da implantação de sistema informatizado, possibilitando aos cartórios

extrajudiciais realizar suas atividades de maneira a propiciar mais celeridade e

economia em conjunto com uma maior segurança.

Acesse (https://e-cartoriorj.com.br) para conhecer e usufruir.



NOME DO MANUAL

Janeiro de 1900

ACESSO AO SISTEMA



2. Acesso ao Sistema

Acessar o sistema através do site https://e-cartoriorj.com.br. Na tela inicial, é possível visualizar os 

serviços e opções de solicitação disponível de acordo com o município selecionado



2. Acesso ao Sistema

Acessar o sistema através do site https://e-cartoriorj.com.br. Na tela inicial, é possível visualizar os 

serviços e opções de solicitação disponível de acordo com o município selecionado



2. Acesso ao Sistema

Acessar o sistema através do site https://e-cartoriorj.com.br. Na tela inicial, é possível visualizar os 

serviços e opções de solicitação disponível de acordo com o município selecionado



2.1. Cadastro

Caso o usuário não tenha registro, deverá clicar na opção “ENTRAR” em seguida clicar em “CRIAR 

CONTA”. 



2.1. Cadastro

Deverá ser informado pelo requerente seus dados pessoais e dados de cobrança, que serão 

apresentados no boleto ao final da solicitação. O cadastro poderá ser feito para Pessoa Jurídica ou 

para Pessoa Física. Vale ressaltar que os campos com asterisco * são obrigatórios.



2.1. Cadastro

Em dados da cobrança, existe a opção “Copiar acima”. Clicando neste flag o site copia as 

informações pessoais do usuário para os campos necessários. 



2.1. Cadastro

Terminado o preenchimento dos campos, basta clicar em “CRIAR CONTA”



2.1. Cadastro

Poderá o usuário exportar para PDF o termo de concordância. Clicando em “Li e concordo com o 

termo”, será finalizado o cadastro.



2.1. Cadastro

Cadastro realizado. Poderá agora o requerente fazer o login.



2.2. Login

Para fazer o LOGIN, basta clicar na opção ENTRAR e digitar seu LOGIN no campo “CPF ou CNPJ”, 

digitar sua senha registrada no campo “SENHA”, marcar o flag NÃO SOU UM ROBÔ e em seguida 

clicar no botão ENTRAR
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3. Solicitar Pedidos

Ao selecionar um município, o usuário será direcionado aos card’s para certidões disponíveis naquela 

região, como exemplos abaixo:



3. Solicitar Pedidos

O requerente terá disponível três formas de iniciar sua solicitação: 

1 – Pelos “CARD’S” apresentados no Home principal

2 – Na opção Kit de Certidões

3 – Acessando pelo menu SERVIÇO



3. Solicitar Pedidos

Ao clicar em COMPRAR em um dos CARD’S o site direcionará o usuário para tela seguinte de seleção 

da certidão.



3. Solicitar Pedidos

Deverá o usuário escolher uma categoria e em seguida a certidão



3. Solicitar Pedidos

Depois de escolhido a categoria, deverá o requerente escolher o ato.



3. Solicitar Pedidos

Poderá o usuário escolher um ou mais cartórios disponíveis para sua solicitação. Clicando em 

“Selecionar Todos” serão escolhidos todos os cartórios listados. Só não poderá ser escolhido mais 

de um, caso não exista disponível outra serventia para este ato ou seja uma certidão da categoria de 

imóveis.



3. Solicitar Pedidos

Depois de escolher os cartórios, deverá então ser preenchido os dados da busca, para que seja 

demandado ao cartório. Poderá ser incluído outra busca na solicitação clicando no botão “Adicionar 

Novo Nome”. Clique em CONTINUAR para a ultima etapa do pedido



3. Solicitar Pedidos

Ao clicar em “Ver detalhes”, aparecerá o que foi preenchido no pedido. Para alterar dados da busca, 

clique em “Editar” ou “Excluir” caso opte por excluir a solicitação. Para finalizar o pedido, basta clicar 

em “CONCLUIR”. Querendo incluir mais certidões ao carrinho, clicar em “Nova Solicitação”.

O valor de 

informática, 

depende da 

quantidade de 

certidões.



3. Solicitar Pedidos

Esse fluxo completo de solicitação, também poderá ser realizado com a escolha do KIT DE 

CERTIDÕES. Porém no caso dos KIT’S, os usuários não precisarão escolher os cartórios, uma vez 

que já compõem certidões e as serventias.



3. Solicitar Pedidos

Ao clicar em “COMPRAR KIT” será aberta a tela para escolha do Kit de certidões desejado. Na 

descrição de cada KIT aparecerão quais certidões compõem. Após clicar em solicitar,  o usuário será 

direcionado para tela de preenchimento dos campos como visualizado anteriormente.



3.1. Pagamento

Pedido Gerado! Será gerado protocolo com o número do pedido. O usuário poderá efetuar o 

pagamento por meio de boleto bancário, cartão de débito ou cartão de crédito, devendo selecionar 

uma das opções. Ao final da página, será apresentado o resumo do pedido contendo todos os atos 

preenchidos.



3.1. Pagamento 

Após clicar na opção de pagamento desejada, será apresentado um informativo referente ao Adicional 

de Administração. Para prosseguir marque a checkbox Li e Aceito e clique em Aceitar.



3.1. Pagamento

Caso marque a opção de boleto bancário, o usuário visualizará a opção de “ GERAR BOLETO”.



3.1. Pagamento

Serão apresentadas três opções:

1. Copiar código de Barras – afim de colar no Internet Banking e/ou outros.

2. Visualizar boleto – afim de realizar a impressão do boleto.

3. Enviar boleto por e-mail.



3.1. Pagamento

Depois de gerado o boleto, basta efetuar o pagamento. No boleto gerado, deverá constar como 

beneficiária a Associação dos Notários R. E. RJ (ANOREG) e o número do pedido.



3.1. Pagamento

Observe que os dados preenchidos no cadastro do usuário no campo “Dados de Cobrança”, deverão 

aparecer no boleto. A data de vencimento será de 5 dias corridos após a geração do boleto.



3.1. Pagamento 

Caso marque a opção cartão de débito, o usuário deverá preencher com os dados do cartão de débito 

(somente são aceitas as bandeiras Visa ou Master). Após, clicará em “Pagar” e será direcionado à 

página da instituição bancária para validação



3.1. Pagamento

Caso marque a opção cartão de crédito, o usuário clicará em “Pagar via Cartão de Crédito” e será 

direcionado à página da PinPag para preenchimento dos dados do cartão de crédito e escolha da 

opção de parcelamento.



3.1. Pagamento

Preenchidos os dados do cartão, o usuário clicará em “Efetuar Pagamento” para realizar o pagamento 

ou em “Retornar” caso desista de efetuar o pagamento. Reconhecido o pagamento por cartão de 

débito ou crédito, o status do pedido na aba “Meus Pedidos” constará “Pagamento Pré-Autorizado”
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4. Gerenciamento de Pedido

Para acompanhar seu pedido, desde o momento da solicitação até a disponibilização do ato, o 

requerente deverá acessar o menu MEUS PEDIDOS.



4. Gerenciamento de Pedido

Nesse menu, o usuário poderá visualizar todos os pedidos gerados por sua conta utilizando os filtros 

de busca na coluna da esquerda. Será indicada a quantidade de pedidos e atos por página e o total. 

Obs: Ao acessar a página, a busca automaticamente carregará os pedidos gerados dentro do período 

de 30 dias.



4. Gerenciamento de Pedido

Clicando em VER DETALHES, serão apresentados todos os dados preenchidos pelo requerente de 

todos os atos do pedido, os quais serão utilizados pelo cartório selecionado para emissão da 

certidão. Esses dados poderão ser exportados em planilha de Excel (1) ou em bloco de notas (2)



4. Gerenciamento de Pedido

O requerente poderá pesquisar seu pedido pela data de solicitação (1); número do pedido (2); status 

do ato (poderá filtrar por mais de um status pressionando a tecla CRTL e clicando nos status 

desejados (3); número de ato (4); CERP (5); selo + aleatório (6). Os dados CERP e Selo + Aleatório 

necessariamente deverão estar contidos em toda certidão eletrônica



4. Gerenciamento de Pedido

Ainda em MEUS PEDIDOS, através do botão OPÇÕES PEDIDO, o usuário poderá realizar o pagamento 

do pedido gerado, caso ainda não o tenha feito, consultar os dados cadastrais do requerente e 

imprimir os dados preenchidos no pedido. 



4. Gerenciamento de Pedido

Caso seja estabelecida uma exigência pelo cartório, o usuário poderá respondê-la, clicando em 

OPÇÕES ATO e EXIGÊNCIA ou clicando no ícone em formato de triângulo ao lado do status do ato.



4. Gerenciamento de Pedido

O requerente deverá responder a exigência estabelecida pelo cartório marcando a opção ao lado do 

item listado, preenchendo sua resposta na caixa de texto do chat e clicando em ENVIAR.



4. Gerenciamento de Pedido

Caso a exigência seja uma exigência financeira, o usuário deverá efetuar o pagamento acessando o 

chat da exigência e clicando em BOLETO BANCÁRIO para que seja gerado o boleto referente à 

exigência. 



4. Gerenciamento de Pedido

Quando status do pedido constar “Ato Disponível”, basta clicar no ícone de BAIXAR e verificar o ato. 



CERTIDÃO ELETRÔNICA

CERP

QR Code 

Mensagem Validador

Selo Eletrônico 

4. Gerenciamento de Pedido
Dois modelos de atos e os itens que a configuram como ATO ELETRÔNICO: 



CERTIDÃO ELETRÔNICA

CERP

QR Code 

Mensagem Validador

Selo Eletrônico 

4. Gerenciamento de Pedido
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CERTIDÃO ELETRÔNICA5. Solicitação de Visto

Visto eletrônico: quando a certidão já foi disponibilizada pelo cartório e o usuário deseja renovar 

(“refrescar”) o seu período de eficácia, poderá ser solicitado o visto, clicando-se em OPÇÕES ATO e 

VISTAR. Este recurso NÃO estende-se a todas as certidões. OBS: A análise da possibilidade de 

concessão do visto será feita pelo cartório para onde foi destinada a solicitação.



CERTIDÃO ELETRÔNICA5. Solicitação de Visto

Ao clicar em vistar, será apresentado termo de concordância, e, caso o usuário marque a checkbox

"Li e Aceito" e clique em ACEITAR, será gerado novo protocolo de pedido com os mesmos dados de 

busca e com status PRÉ APROVADO, no qual o usuário acompanhará a disponibilização da certidão 

de visto. OBS1: Os pedidos de visto deverão ser pagos no mesmo dia em que foram solicitados nas 

modalidades cartão de débito ou crédito. OBS2: Os emolumentos de visto possuem valor reduzido em 

comparação à solicitação de nova certidão. OBS3: O visto somente poderá ser solicitado uma única 

vez por ato.



CERTIDÃO ELETRÔNICA5. Solicitação de Visto

Após, a disponibilização da certidão de visto pelo cartório, o status do pedido constará ATO 

DISPONÍVEL e o usuário baixará a certidão da mesma forma que as demais. A certidão de visto 

conterá os mesmos elementos identificadores de validade, porém, deverá indicar também se o visto 

foi concedido ou não pelo cartório, como se vê no exemplo abaixo:
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6. Validador

Para verificar se a certidão foi emitida pelo E-CARTÓRIO/RJ e está no seu período de eficácia, poderá 

o usuário acessar o VALIDADOR.



6. Validador

Ao ser redirecionado à página do validador, o usuário poderá escolher o modo de verificação. Essa 

verificação pode acontecer de três formas: 

1-CERP

2-SELO+ALEATÓRIO

3-QRCode



6. Validador

Existe também como realizar a verificação do ato que já tem seu período de eficácia vencido através 

do Validador Binário. Para tanto, o usuário necessariamente deverá inserir a certidão eletrônica 

baixada em sua página MEUS PEDIDOS, clicando em ESCOLHER ARQUIVO e ENVIAR.
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