
DADOS LEGADOS
MANUAL DE CAPTAÇÃO
Veja os requisitos que o seu arquivo deve obedecer para o 
envio correto à Central RTDPJBrasil.
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Introdução
A Central RTDPJBrasil criou uma ferramenta para o cartório enviar os seus dados simplificados e facilitar a busca de 
documentos por seus clientes. 

Com isso, teremos um banco de dados nacional e o próprio Cartório terá um backup. Esses dados serão mantidos em 
uma área exclusiva e somente os clientes habilitados poderão pesquisar, sempre obedecendo a tabela de cada estado.

O envio de dados por extrato simplificado prevê o recebimento dos atos realizados nos cartórios, com data limite de 
envio prevista para o início das atividades do SINTER, cujo modelo será informado em outro manual. Recomendamos 
que os Cartórios enviem os últimos 5 anos de registros, mas é opção do oficial esse prazo.

As informações enviadas por meio do extrato simplificado têm como objetivo manter registros na Central RTDPJBrasil 
que agilizem o processo de busca e, consequentemente, de solicitações de certidões aos cartórios que executaram 
tais registros.

Todo o processo, bem como a quantidades de informações, foi reduzida para atender de forma básica uma busca por 
registro. 

Como vai funcionar? É simples! O cartório envia, por meio de sua área na Central RTDPJBrasil, um arquivo do tipo 
“.csv” que deve conter os dados como previstos neste manual. Os dados serão importados para um banco de dados 
seguro e de uso exclusivo de seus clientes e do seu Cartório.

Participe! O benefício será seu! 
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Requisitos e modelo do arquivo
Abaixo um modelo de como deverá ficar o seu arquivo csv.
Importante: A codificação do arquivo deve ser UTF-8 e no seu conteúdo não deverá conter cabeçalho

Nome do arquivo:
NumeroCnsDoCartorio.csv
Obs: O CNS informado deverá estar cadastrado na Central. 

35985896.csv

1;112233;25689589;10/02/2017;;;;notificação;descricao;1
2;10/02/2017;25689589;98765432100;nome_parte1;1
2;11/12/2017;123;03855378320;nome_parte2;2
1;112245;45456949;10/02/2017;;;;registro;descricao;1

Dados do registro:
1;IDRaiz;NumeroDeRegistro;DataRegistro;NumeroRegistroPrimitivo;DataRegistroPrimitivo;TipoDocumento;Descricao;Oficio

Obs: A primeira coluna sempre será 1, para informar que se trata de um registro. 
NumeroRegistroPrimitivo e DataRegistroPrimitivo - não obrigatório

Para informar uma averbação deve-se informar NumeroRegistroPrimitivo e DataRegistroPrimitivo

Dados das partes:
2;DataRegistro;NumeroDeRegistro;CpfCnpj;NomeDaParte;TipoPessoa

Obs: A primeira coluna sempre será 2, para informar que se trata de uma parte. 
Somente o CPF/CNPJ não é obrigatório.

Delimitador:
Os dados deverão ser separados por ponto e vírgula “;”

TipoPessoa:
1: Notificado; 2: Notificante; 3: Geral; 4: PJ; 5: Sócio

Oficio:
1: Titulo e Documentos; 2: Pessoa Jurídica; 3: Não especificado

IDRaiz:
Identificador único do sistema da serventia que agrupa os registros, atrelando-os ao registro principal
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Campo Informação Obrigatório?

Tipo 1 para informar que se trata de um registro Sim

IDRaiz Identificador único do sistema da serventia que agrupa os registros, atrelando-os ao registro principal Não

NumeroDeRegistro Número que o arquivo foi registrado na serventia Sim

DataRegistro Data que o documento foi registrado Sim

NumeroRegistroPrimitivo Número do registro primitivo, referencia o registro ao qual se refere essa averbação. Quando preenchido identifica que se trata 
de uma averbação e o campo DataRegistroPrimitivo torna-se obrigatório. Não

DataRegistroPrimitivo Data do registro primitivo, referencia o registro ao qual se refere essa averbação Não

TipoDocumento Registro ou Notíficação Sim

Descricao Um relato sobre o documento Não

Oficio 1: Titulo e Documentos; 2: Pessoa Jurídica; 3: Não especificado Sim

Informações do registro
Descrições dos campos referentes a linha do registro.
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Informações das partes
Descrições dos campos referentes as linhas das partes.

Campo  Informação Obrigatório?

Tipo 2 para informar que se trata de uma parte Sim

DataRegistro Data do registro do registro que a parte pertence Sim

NumeroDeRegistro Número do registro que a parte pertence Sim

CpfCnpj CPF/CNPJ da parte Não

Nome Nome da parte Sim

TipoPessoa 1: Notificado; 2: Notificante; 3: Geral; 4: PJ; 5: Sócio Sim
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Importação do CSV
Em sua área, no menu clique no botão “Extrato Simplificado”. 
Nele você verá uma tela como essa ao lado, com o formulário 
para envio do CSV.

Basta clicar em “Procurar”, navegar até o seu arquivo CSV 
no seu computador e adicioná-lo. Após selecionado, clique em 
“Enviar” para a Central processar o seu arquivo.

Após enviado o sistema lhe retornará uma mensagem de 
sucesso. Pronto, o seu dados legados já foram cadastrados na 
Central.
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