Manual de Uso
Pesquisa Prévia
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Pesquisa Prévia
Para acesso ao serviço no Registradores, clique na opção Pesquisa Prévia, localizada no menu Serviços ao lado esquerdo.
Será exibido a tela inicial do serviço.
Informe o e-mail e senha para se logar ou se autentique com o uso do certificado digital.
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Pesquisa Prévia
A tela inicial será exibida a Listagem de Pesquisas Prévias já realizadas.
É possível realizar a pesquisa por número do Protocolo de Pesquisa ou pelo CPF/CNPJ pesquisado.
Na listagem dos pedidos, é possível identificar as colunas:
C.. – Para visualizar os detalhes do pedido;
PROTOCOLO – Indica o protocolo da Pesquisa realizada;
DATA – Refere-se a data do pedido realizado;
CPF/CNPJ – Indica o documento pesquisado;
RESULTOU OCORRÊNCIA – Se existe ocorrência do documento
pesquisado, podendo ser:
NÃO – Não localizou ocorrência;
SIM – Existe ocorrência do documento pesquisado ou
poderá indicar um cartório que não foi pesquisado pois está
com a base desatualizada.
QTDE. DE MATRÍCULAS – Indica a quantidade de ocorrências
com número de matrícula localizada.
VALOR TOTAL - o valor da pesquisa realizada;

NFE – Após emissão da nota fiscal é possível visualizá-la.
v.1
Para realizar
um novo pedido clicar em NOVA PESQUISA.
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Pesquisa Prévia
Para realizar um novo pedido clicar em NOVA PESQUISA.
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Pesquisa Prévia
A pesquisa será realizada em todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Estado selecionado.
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Pesquisa Prévia
O termo com as condições de uso será exibido.
Se concordar, selecione a opção e clique em PROSSEGUIR.
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Pesquisa Prévia
Na opção SELECIONE, escolha uma das opções de pesquisa CPF OU CNPJ e preencha o campo que ficará habilitado com o
número do documento. Após clique em OK. O nome do documento inserido será automaticamente preenchido.
Leia o texto de com informativo e após clique na opção
“Li, e estou ciente”.
Selecione a opção opção “Eu não sou robô” e em
seguida, faça o teste proposto.
Para concluir a busca, clique na opção FINALIZAR.
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Pesquisa Prévia
A Pesquisa Prévia trará resultado caso o CPF ou CNPJ existir nos cartórios pesquisados.
O sistema exibirá na parte superior o número do protocolo e CPF/CNPJ.

Indica se foi ou não localizado ocorrência.

Veja na próxima página o que significa cada coluna.
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Pesquisa Prévia

Cartório — Exibe o cartório que identificou ocorrência ou que a base de dados do cartório está desatualizada.
Última Atualização — Exibe a data da última atualização realizada pelo cartório no sistema.
Quando estiver descrito “Não disponível para consulta”, significa que o sistema para consulta do Registro de Imóveis não está disponível.
Para uma resposta mais precisa, realize a solicitação de PESQUISA DE BENS direto ao Registro de Imóveis.
Matrícula — Exibe o número da matrícula relacionada ao CPF/CNPJ pesquisado.
Se na coluna constar “Matrícula não informada” é porque o cartório não vinculou o número da matrícula ao CPF/CNPJ e se constar “Base
desatualizada para consulta” em vermelho, é porque a base de dados da pesquisa desse cartório não está atualizada. Para uma resposta
mais precisa, realize a solicitação de PESQUISA DE BENS direto no Registro de Imóveis, mediante pagamento de emolumentos e taxa
administrativa.

Serviços disponíveis para solicitação — Quando a pesquisa retornar o número da matrícula, será possível solicitar a MATRÍCULA ONLINE e
CERTIDÃO DIGITAL.
Se caso não exibir o número da matrícula ou se a base do cartório estiver desatualizada ou se a base do cartório não estiver disponível para
consulta, poderá realizar um pedido de PESQUISA DE BENS diretamente no cartório, mediante pagamento de emolumentos e taxa
administrativa.
Veja melhor explicação na próxima página.
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Pesquisa Prévia
SEM OCORRÊNCIA:
Quando não existe ocorrência do CPF/CNPJ o sistema exibe a mensagem:
A pesquisa realizada não resultou ocorrência(s) no(s) cartório(s) listado(s) abaixo:
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Pesquisa Prévia
COM OCORRÊNCIA:
Quando existe ocorrência do CPF/CNPJ o sistema exibe a mensagem:
A pesquisa realizada resultou ocorrência(s) no(s) cartório(s) listado(s) abaixo:
Segue exemplo para cada uma das respostas :
A - Foi localizado o CPF/CNPJ no Cartório pesquisado, mas o cartório não
indicou o número da matrícula.
Serviços disponíveis:
Nesse caso, para uma resposta mais precisa, será necessário realizar uma
Pesquisa de Bens ao Cartório.
B - Foi localizado o CPF/CNPJ no Cartório pesquisado com o número da
matrícula.
Serviços disponíveis:
Para mais informações sobre a qualificação, será necessário realizar uma
solicitação do serviço de Matrícula Online ou Certidão Digital.

A
B
C
D

C - A base de dados do Cartório não estava atualizada no momento da pesquisa. Note que ficará em vermelho.
Serviços disponíveis: Nesse caso, para uma resposta mais precisa, será necessário realizar uma Pesquisa de Bens ao Cartório.
D - A base de dados não estava disponível para consulta no momento da pesquisa. Note que ficará em vermelho.
Serviços disponíveis: Nesse caso, para uma resposta mais precisa, será necessário realizar uma Pesquisa de Bens ao Cartório.
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Pesquisa Prévia
A impressão com da solicitação poderá ser feita clicando em PROTOCOLO,
ao final da página do pedido.

v.1

12

Pesquisa Prévia

Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe de suporte.
Horário de Atendimento

2ª a 6ª feira, das 8h30 às 17h

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

servicedesk@registradores.org.br
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