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Apresentação
O   Instituto de Registro   de   Títulos   e   Documentos   e   de   Pessoas   Jurídicas   do   Brasil –
IRTDPJBrasil tem, entre suas atribuições, estudar e pesquisar os procedimentos e normas jurídicas
referentes  ao  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  de  Pessoas  Jurídicas,  propugnando  pelo
desenvolvimento,  difusão e aperfeiçoamento das técnicas utilizadas  no âmbito dos Cartórios de
Registros de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas em todo o território nacional.

A Central RTDPJBrasil,  Serviço Nacional dos Cartórios de Títulos e Documentos e de Pessoas
Jurídicas, é uma iniciativa do IRTDPJBrasil. Oferece os serviços de Cartórios de Registro de Títulos
e Documentos e de Pessoas Jurídicas – RTDPJ por meio da internet. Aos Oficiais de RTDPJ tem a
finalidade de proporcionar todo o suporte tecnológico necessário para que o Cartório de RTDPJ
esteja apto em recepcionar documentos eletrônicos para registro.

Com o advento da Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009 e do Provimento nº 48, de 16 de
março de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, a legislação pátria possibilitou que as serventias
extrajudiciais admitam a recepção de documentos eletrônicos apresentados pela parte que deseje
utilizar os serviços dos cartórios.

Em atenção ao precedente legal, com a Central RTDPJBrasil, qualquer  Cartório de RTDPJ em todo
o território nacional está apto a receber e processar o registro de documentos eletrônicos observando
os   requisitos   legais   para   este   procedimento,   inclusive,   o   cumprimento   aos requisitos da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP. Também,   observando   a   necessidade   da
legalidade,   eficiência,   aos   Padrões   de Interoperabilidade do Governo Eletrônico – e-PING e ao
artigo 38, parágrafo primeiro da Lei nº 11.977/2009, foi desenvolvido este manual com a finalidade
de proporcionar as partes o envio de documentos eletrônicos para registro em qualquer Cartório de
RTDPJ do País.

Interoperabilidade
Um dos pontos-chave em nosso cotidiano é a praticidade, agilidade e eficiência nas tarefas do dia-a-
dia.  A integração da Central RTDPJBrasil com o Cartório tem como finalidade a agilidade da troca 
de dados e informações sem ter que acessar a área exclusiva do seu cartório pela internet. Tudo irá 
funcionar pelo programa do seu cartório.



Introdução
Para a integração, a CentralRTDPJ disponibiliza uma api REST que deverá ser consumida pelo 
sistema de cartório. Em geral, a api possibilita o seguinte:

• Listagem de serviços e documentos

• Informação de custas e registro/execução de um serviço

• Informação e conclusão de exigências

• Listagem, cadastro e atualização de usuários do cartório

• Listagem e cadastro de tabela de emolumentos

Importante ressaltar que todo comunicação só poderá ser feita por meio de conexão segura HTTPS.

Autenticação
Para autenticação, deve ser seguindo padrão de acordo com manual específico. Entre em contato 
para obter o manual de autenticação.

Resposta e tratamento de erros
A api de integração utiliza os códigos de status padrão do protocolo HTTP:

Código de Status HTTP Descrição

Família 2xx Requisição efetuada com sucesso.

Família 4xx Erros causados pelo cliente da api.

Família 5xx Erro interno. Nesses casos entre em contato com o suporte.

Além dos códigos de status padrão do protocolo HTTP, nos casos de erro (status 5xx ou 4xx), a api 
irá devolver uma resposta em padrão Json com o seguinte formato:

Campo Tipo Descrição

codigo integer Código específico do erro.

mensagem string Mensagem de erro.

detalhes object Detalhes adicionais sobre o erro.

Tipos de serviços
Em grande parte das requisições realizadas na api, é necessário informar o tipo do serviço. Os 
serviços disponibilizados nessa integração são:

Código Tipo Descrição

1 Certidão de documento



4 Notificações Extrajudiciais

8 Registro/Averbação

11 Busca de Documento

Ambientes
A CentralRTDPJ disponibiliza ambientes de homologação e produção. Entre em contato para obter 
as credenciais necessárias para cada ambiente. Primeiramente devem ser realizados testes no nosso 
ambiente de homologação e, após testes integrados concluídos, o acesso ao ambiente de produção 
será liberado. Segue os hosts para cada ambiente.

Ambiente Url

Homologação https://integrador.hom.rtdbrasil.com.br/v2

Produção https://integrador.rtdbrasil.org.br/v2

Primeiros passos
Para integrar o programa do seu cartório na Central RTDPJBrasil, é necessário solicitar à empresa 
que desenvolve o software  do  seu cartório entre em  contato  com  o Suporte da  Central 
RTDPJBrasil para adequação do sistema.

Feito isto, basta que o cartório acesse sua área excluisva para habilitar o acesso do integrador e 
obter as credenciais de acesso.



Descrição da API
A api possibilita manipular os seguintes recursos:

• Serviços

• Custas de serviço

• Execução/Registro de serviços

• Certificados de notificação

• Documentos

• Exigências

• Tabela de emolumentos

• Usuários

• Repasses financeiros

• Extratos

• Simplificado (Informação de dados legados)

Serviços

Listagem de Serviços

Possibilita a listagem dos serviços do cartório na central filtrados pelo seu status.

Requisição

GET /servicos?status=<status>

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

status string Sim Status dos documentos a serem listados, pode ser:
• aguardando_informar_custas
• em_exigencia
• aguardando_execucao
• concluido
• aguardando_resultado_diligencia
• exigencias_respondidas
• aguardando_pagamento

Exemplo

Uma requisição para listar os serviços que estão concluídos, teria o seguinte formato:

GET /servicos?status=concluidoS

Resposta



Campo Tipo Descrição

total integer Total de registros

servicos array | Servico[] Lista de serviços.

Cada serviço será do seguinte formato

Campo Tipo Descrição

id integer Identificação do documento na Central

codigo_servico integer Código do serviço

servico string Descrição do serviço

data datetime Data da solicitação no formato YYYY-MM-DD

id_pedido integer Id do pedido se tiver

natureza string Natureza do serviço. Pode ser TD ou PJ

noregant integer Número do registro anterior

dataregant datetime Data do registro anterior no formato YYYY-
MM-DD

apresentante string Nome do apresentante do serviço

cep string Cep do apresentante

logradouro string Logradouro do apresentante

numero integer Número do endereço do apresentante

comp string Complemento do endereço do apresentatne

bairro string Bairro do apresentante

uf string Sigla da UF do apresentante

cidade string Cidade do apresentante

telefone string Telefone do apresentante

email string Email do apresentante

not_notificado string Nome do Notificado do documento

not_cep string CEP do Notificado

not_logradouro string Logradouro do Notificado

not_numero string Número do Notificado

not_comp string Complemento do Notificado

not_bairro string Bairro do Notificado

not_cidade string Cidade do Notificado

not_uf string Estado do Notificado

bus_parte string Nome a ser pesquisado em busca de 
documentos

bus_periodo string Período no qual deve ser realizada a busca

bus_tipo_documento string Tipo do Documento



bus_obs string Informações Adicionais

cer_no_registro string Número do registro solicitado para Certidão de 
Documento

cer_data_registro datetime Data do registro no formato YYYY-MM-DD

cer_parte string Nome da Parte do documento para conferencia

cer_tipo_certidao string Tipo da certidão, pode ser:
I = Inteiro teor, somente do documento 
informado;
A = Inteiro teor de todo acervo;
B = Breve relato.

cer_obs string Informações adicionais

status string Status atual do documento

Detalhes de um serviço

Possibilita a consulta dos dados de um único serviço.

Requisição

GET /servicos/<tipo>/<idServico>

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

Exemplo

Consulta de um Registro/Averbação de id 17267:

GET /servicos/8/17267

Resposta

Campo Tipo Descrição

id integer Identificação do documento na Central

codigo_servico integer Código do serviço

servico string Descrição do serviço

data datetime Data da solicitação no formato YYYY-MM-DD

id_pedido integer Id do pedido se tiver

natureza string Natureza do serviço. Pode ser TD ou PJ

noregant integer Número do registro anterior

dataregant datetime Data do registro anterior no formato YYYY-
MM-DD



apresentante string Nome do apresentante do serviço

cep string Cep do apresentante

logradouro string Logradouro do apresentante

numero integer Número do endereço do apresentante

comp string Complemento do endereço do apresentatne

bairro string Bairro do apresentante

uf string Sigla da UF do apresentante

cidade string Cidade do apresentante

telefone string Telefone do apresentante

email string Email do apresentante

not_notificado string Nome do Notificado do documento

not_cep string CEP do Notificado

not_logradouro string Logradouro do Notificado

not_numero string Número do Notificado

not_comp string Complemento do Notificado

not_bairro string Bairro do Notificado

not_cidade string Cidade do Notificado

not_uf string Estado do Notificado

bus_parte string Nome a ser pesquisado em busca de 
documentos

bus_periodo string Período no qual deve ser realizada a busca

bus_tipo_documento string Tipo do Documento

bus_obs string Informações Adicionais

cer_no_registro string Número do registro solicitado para Certidão de 
Documento

cer_data_registro datetime Data do registro no formato YYYY-MM-DD

cer_parte string Nome da Parte do documento para conferencia

cer_tipo_certidao string Tipo da certidão, pode ser:
I = Inteiro teor, somente do documento 
informado;
A = Inteiro teor de todo acervo;
B = Breve relato.

cer_obs string Informações adicionais

status string Status atual do documento

Documentos

Download de documento

Possibilita o download de um documento associado à um serviço.



Requisição

GET /servicos/<tipo>/<idServico>/documento?formato=<formato>

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

formato string Não Formato o qual deseja obter o documento, 
pode ser:

• pdf
• zip

Caso seja informado o formato zip, e o 
documento associado tiver um pacote de 
assinaturas p7s, será incluído no arquivo 
tanto o pdf não assinado como o pacote de 
assinaturas.

O valor padrão é pdf.

Exemplo

Para realizar o download zip do arquivo associado ao Registro/Averbação de id 17267:

GET /sevricos/8/17267/documento?formato=zip

Resposta

Campo Tipo Descrição

nome string Nome do arquivo

conteudo base64 Conteúdo base64 do arquivo

Lista de assinaturas

Obtém uma lista de assinaturas do documento associado ao serviço.

Requisição

GET /servicos/<tipo>/<idServico>/documento/assinaturas

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço



Exemplo

Para consultar as assinaturas no documento associado ao Registro/Averbação número 17267:

GET /servicos/8/17267/documento/assinaturas

Resposta

Campo Tipo Descrição

total integer Quantidade de assinaturas

assinaturas array | Assinatura[] Lista de assinaturas do documento

Cada assinatura terá o seguinte formato:

Campo Tipo Descrição

signatario string Signatário da Assinatura Digital

cnpj string CNPJ do Certificado Digital

responsavel string Responsável pela Pessoa Jurídica

cpf string CPF do Responsável pela Pessoa Jurídica

email string E-mail do signatário

emissao datetime Data de emissão do certificado digital, no formato 
DD/MM/YYYY HH:mm:ss

validade datetime Validade do certificado digital, no formato 
DD/MM/YYYY HH:mm:ss

ac string Autoridade Certificadora que emitiu o certificado 
digital

data_assinatura datetime Data e hora da assinatura digital, no formato 
DD/MM/YYYY HH:mm:ss

verificacao1 string Verificação se certificado digital é da ICP-Brasil

verificacao2 string Verificação se certificado digital estava válido no 
momento da assinatura

verificacao3 string Verificação se certificado digital não estava revogado 
no momento da assinatura

verificacao4 string Verifica integridade do arquivo assinado

Páginas do documento

Obtém uma lista com as páginas do documento associado ao serviço, cada uma convertida em jpeg.

Requisição

GET /servicos/<tipo>/<idServico>/documento/paginas



Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

Exemplo

Para obter as páginas do documento associado ao Registro/Averbação 17267:

GET /servicos/8/17267/documento/paginas

Resposta

Campo Tipo Descrição

total integer Quantidade de assinaturas

paginas array | base64[] Lista de páginas do documento. Cada elemento do 
array é a representação em base64 da página do 
documento convertida em jpeg.

Exigências

Lista de exigências

Possibilita visualizar o histórico de exigências do serviço.

Requisição

GET /servicos/<tipo>/<idServico>/exigencias

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

Exemplo

Para obter o histórico de exigências do Registro/Averbação 17267:

GET /servicos/8/17267/exigencias

Resposta

Campo Tipo Descrição

total integer Quantidade de exigencias

exigencias array | Exigencia[] Histórico de exigências do serviço



Cada exigência terá o seguinte formato:

Campo Tipo Descrição

id integer Id da exigência

data datetime Data da exigência feita pelo cartório, no formato 
YYYY-MM-DD

nota string Nota da Exigência feita pelo cartório

resposta_cliente string Resposta do Cliente à exigência

Detalhes da exigência

Obtém os detalhes da exigência, algum arquivo que o cliente tenha enviado em resposta à 
exigência.

Requisição

GET /servicos/<tipo>/<idServico>/exigencias/<id>

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

id integer Sim Id da exigência

Exemplo

Para obter os detalhes da exigência 3707 do Registro/Averbação 17267:

GET /servicos/8/17267/exigencias/3707

Resposta

Campo Tipo Descrição

id integer Id da exigência

resposta_cliente string Resposta do Cliente à exigência

arquivo base64 Representação em base64 do arquivo enviado pelo 
cliente.

Informação de exigência

Informa uma exigência em um serviço. Só é possível informar uma exigência por vez.



Requisição

POST /servicos/<tipo>/<idServico>/exigencias

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

Parâmetros requisição

Campo Tipo Obrigatório Descrição

nota string Sim Nota informada pelo cartório

Resposta

Campo Tipo Descrição

id integer Id da exigência informada

Conclusão de exigência

Possibilita a conclusão de uma exigência respondida pelo usuário. Após a conclusão o serviço 
retornará para análise do cartório.

Requisição

PATCH /servicos/<tipo>/<idServico>/exigencias/concluir

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

Resposta

O corpo da resposta à essa requisição será vazio.

Execução/Registro

Informação de execução/registro

Uma  vez  o  documento  solicitado  apto  para  registro  nos  casos  de  registros  ou  averbações  de
documentos,  notificações extrajudiciais,  busca de documentos ou certidões de documentos,  esta



informação  do  registro/execução  deve  ser  informada  à  Central  RTDPJBrasil  com  a  respectiva
imagem em PDF do documento final do Cartório.

Caso  o  sistema  do  cartório  possua  Assinador  Digital,  o  arquivo  assinado  pode  ser  enviado
dispensando a assinatura posterior ao envio.
Requisição

POST /servicos/<tipo>/<idServico>/execucao

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

Parâmetros Requisição

Campo Tipo Obrigatório Descrição

natureza integer Sim Deve ser informado a natureza do registro, pode 
ser:

• TD (Títulos e Documentos)
• PJ (Pessoa Jurídica)

estaAssinado bool Sim Informação se o arquivo enviado está assinado

idUsuario integer Sim Deve ser informado o Id do Usuário Cadastrado 
no Cartório que realizará a assinatura digital

protocolo string Sim Número do protocolo em cartório deste 
documento

dataRegistro datetime Sim Data do registro em cartório deste documento, 
deve ser preenchido no seguinte formato YYYY-
MM-DD

numeroRegistro string Sim Número do registro em cartório deste 
documento. Este campo somente é obrigatório 
para serviços de Registro de Documentos e 
Notificações Extrajudiciais.

selo string Não Caso o Estado respectivo possua Selo do 
Tribunal de Justiça, este, deve
ser informado aqui. Este campo somente é 
obrigatório para serviços de Registro de 
Documentos e Notificações Extrajudiciais.

ato string Não Deve ser informado o ato praticado neste 
documento:

• R (Registro)
• A (Averbação)

Este campo somente é obrigatório para serviços 
de Registro de Documentos e Notificações 
Extrajudiciais.

registroAnterior string Não Se o ato for uma averbação, deve ser preenchido



o número do registro anterior. Este campo 
somente é obrigatório para serviços de Registro 
de Documentos e Notificações Extrajudiciais.

arquivo base64 Sim Representação em base64 do arquivo para 
registro.

Resposta

O corpo da resposta para essa requisição será vazio.

Cancelar execução/registro

Possibilita cancelar a informação de registro.

Requisição

DELETE /servicos/<tipo>/<idServico>/execucao

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

Resposta

O corpo da resposta dessa requisição será vazio.

Certificado de Notificação

Informar certificado de notificação

O serviço de Notificação Extrajudicial possui uma especificidade, que é o Certificado (ou Certidão)
das diligências realizadas. Desta forma, o cartório deve informar à Central RTDPJBrasil quando
este documento estiver concluído.

Requisição

POST /servicos/4/<idServico>/certificado

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

idServico integer Sim Id do serviço

Parâmetros requisição



Campo Tipo Obrigatório Descrição

estaAssinado bool Sim Informa se o documento enviado está 
assinado.

idUsuario integer Sim Id do usuário que irá assinar o documento

numeroCertificado string Não Caso o cartório possua controle dos 
certificados de notificações extrajudiciais, 
este número deve ser informado aqui.

dataCertificado date Sim Data do certificado da notificação 
extrajudicial. Deve ser preenchido da 
seguinte forma: YYYY-MM-DD

resultado string Sim Resultado da Notificação Extrajudicial:
• S (Certidão Positiva)
• N (Certidão Negativa)

Resposta

O corpo da resposta para essa requisição será vazio.

Cancelar Certificado de notificação

Possibilita cancelar a informação do certificado de notificação.

Requisição

DELETE /servicos/4/<idServico>/certificado

Parâmetros URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

idServico integer Sim Id do serviço

Resposta

O corpo da resposta para essa requisição será vazio

Custas

Informação de custa

Possibilita informar as custas de um serviço.

Requisição

POST /servicos/<tipo>/<idServico>/custa

Parâmetros URL



Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

Parâmetros Requisição

Campo Tipo Obrigatório Descrição

idTabela integer Sim Id da tabela de emolumentos

natureza string Sim Natureza do serviço:
• TD
• PJ

valores array | float[] Sim Array com valores da custa. O último valor 
deve ser o total das custas.

Resposta

O corpo da resposta para essa requisição será vazio.

Cancelar informação de custa

Possibilita cancelar a informação de custas

Requisição

DELETE /servicos/<tipo>/<idServico>/custa

Parâmetros da URL

Campo Tipo Obrigatório Descrição

tipo integer Sim Código do tipo de serviço

idServico integer Sim Id do serviço

Resposta

O corpo da resposta para essa requisição será vazio.

Emolumentos

Listar tabelas de emolumentos

Lista as tabelas de emolumentos do cartório e do estado.

Requisição

GET /emolumentos

Resposta



Campo Tipo Descrição

total integer Quantidade de tabelas de emolumentos

emolumentos array | Emolumento[] Lista de tabelas de emolumentos
Cada emolumento terá o seguinte formato:

Campo Tipo Descrição

id integer Id da tabela de emolumentos

nome string Nome da tabela

descricoes array | string[] Array com as descrições da tabela.

Cadastrar tabelas de emolumentos

Possibilita cadastrar uma tabela de emolumentos

Requisição

POST /emolumentos

Parâmetros da requisição

Campo Tipo Descrição

nome string Nome da tabela de emolumentos

descrições array | string[] Lista de descrições da tabela. O último valor deve 
ser “Total”.

Resposta

Campo Tipo Descrição

id integer Id da tabela de emolumentos

Usuários

Listar usuários do cartório

Lista os usuários do cartório.

Requisição

GET /usuarios

Resposta

Campo Tipo Descrição

total integer Quantidade de usuários

usuarios array | Usuario[] Lista de usuários do cartório.

Cada usuário será do seguinte formato:



Campo Tipo Descrição

id integer Id do usuário

cpf string CPF do usuário

nome string Nome do usuário

email string Email do usuário

cargo integer Cargo do usuário
• 1 (Escrevente autorizado)
• 2 (Substituto)

login string Login do usuário

Cadastro de usuários

Possibilita cadastrar usuários do cartório.

Requisição

POST /usuarios

Parâmetros requisição

Campo Tipo Descrição

cpf string CPF do usuário

nome string Nome do usuário

email string Email do usuário

cargo integer Cargo do usuário
• 1 (Escrevente autorizado)
• 2 (Substituto)

login string Login do usuário

Resposta

Campo Tipo Descrição

id integer Id do usuário cadastrado

Atualizar usuário

Possibilita atualização cadastral dos usuários do cartório.

Requisição

PUT /usuarios/<id>

Parâmetros URL



Campo Tipo Descrição

id integer Id do usuário a ser atualizado

Parâmetros requisição

Campo Tipo Descrição

cpf string CPF do usuário

nome string Nome do usuário

email string Email do usuário

cargo integer Cargo do usuário
• 1 (Escrevente autorizado)
• 2 (Substituto)

login string Login do usuário

Resposta

Campo Tipo Descrição

id integer Id do usuário atualizado

Excluir usuário

Possibilita a exclusão de usuários do cartório

Requisição

DELETE /usuarios/<id>

Parâmetros URL

Campo Tipo Descrição

id integer Id do usuário a ser excluído

Resposta

O corpo da resposta para essa requisição será vazio.

Repasses

Listar repasses ao cartório

Lista dos repasses financeiros referentes aos documentos processados pela Central RTDPJBrasil.

Requisição

GET /repasses

Resposta



Campo Tipo Descrição

total integer Total de repasses realizados

repasses array | Repasse[] Lista dos repasses financeiros

Cada repasse será do seguinte formato:

Campo Tipo Descrição

id integer Id do repasse

id_pedido integer Id do pedido

data_pedido date Data que o apresentante do documento solicitou o 
pedido no formato YYYY-MM-DD.

data_repasse date Data do repasse feito ao cartório no formato 
YYYY-MM-DD.

valor float Valor do repasse

confirmacao string Confirmação bancária da operação de transferência 
dos valores. Esta mensagem de confirmação é a 
mesma enviada para e-mail do cartório, está em 
código HTML e em base64. Para visualização deve
ser decodificado.

Extrato Simplificado

Informar extrato simplificado

Possibilita a informação do extrato simplificado (dados legados).

Requisição

POST /extratos/simplificado

Parâmetros requisição

Campo Tipo Descrição

extrato text Conteúdo do extrato. (Seguir manual específico do 
extrato simplificado)

Resposta

Em caso de sucesso o corpo da resposta será vazio com código HTTP 200.
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