
notificação extrajudicial
Manual
Veja como enviar uma notificação pela Central RTDPJBrasil.
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introdução
A notificação extrajudicial pode ser usada para diversos tipos de serviços, como, o pagamento de algum débito, para 
solicitar a desocupação de um imóvel, para avisar sobre as conseqüências de algum ato determinado, dentre outras 
coisas. 

As notificações extrajudiciais são feitas pelos cartórios de registros de títulos e documentos (RTD), e permite que o 
documento adquira eficácia jurídica. Através dela as partes podem exigir  contestar, defender interesses, prevenir 
responsabilidades, fixar prazos, propor acordos, colhendo a prova da entrega oficialmente, pois as diligências são 
feitas pelo próprio oficial de RTD. Desta forma, notificar é fazer prova incontestável de que o notificado recebeu ou 
tomou conhecimento do conteúdo de qualquer ato jurídico levado a registro.

Mas não é necessária a ida presencial até um cartório de RTD, a Central disponibiliza de uma forma rápida e eficaz de 
realizar uma notificação de forma eletrônica, e com os mesmos valores legais de uma notificação física. 

Veja nesse E-book todos os passos para concluir esse processo.

https://www.instagram.com/centralrtdpjbrasil/
https://www.facebook.com/centralrtdpjbrasil/
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login/cadastro

login
Entre na central rtdpjBrasil e no lado superior direito da 
sua tela, clique em “login/cadastro”. Informe seu login e 
senha.

cadastro
Caso você ainda não seja cadastrado, basta clicar na opção 
“cadastre-se” e em seguida escolha a opção “usuário”. 
Preencha os dados necessários e conclua seu registro.

https://www.rtdbrasil.org.br
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nova solicitação
Após o login, clique na opção “nova solicitação” no lado 
superior direito da tela.

Selecionando o serviço
logo após clicar em “nova solicitação” irá aparecer uma tela 
com todos os serviços disponibilizados pela Central. Clique em 
“notificação extrajudicial”.
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tipos de notificação
Você tem duas opções de notificações: 

notificação individual simples: Utilizada para apenas uma 
notificação.

notificação em lote: Permite que você envie, baseado 
em modelos pré-cadastrados, para vários destinatários 
automaticamente, tal qual uma mala direta.

notificação individual
Clicando em “notificação individual” aparecerá a tela ao lado. 
Insira os dados do notificado na tela:

1. notificado: nome do notificado
2. endereço: Informe o CEP e o sistema completará seu 

endereço
3. Quem assinará a notificação?: adicione as partes que irão 

assinar a notificação
4. arquivo: Faça o upload do arquivo de notificação pronto 

em PDF.
5. anexo: É um complemento da notificação, portanto, pode 

ser uma cópia digitalizada de um documento.
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incluir partes
Você deve escolher quem vai assinar a notificação, isto é, o 
remetente. Pode ser uma pessoa física ou jurídica. Clique em 
“incluir parte”, insira o cpf/cnpj da parte, se ela não tiver 
cadastro na Central, não se preocupe, enviaremos um e-mail 
para ela.

adicionar arquivo
Clique em “escolher arquivo” e escolha o arquivo da 
notificação, esse será o corpo da notificação. Selecione um 
arquivo PDF, que será assinado pelo remetente, e lembre-se, 
não deve estar assinado de próprio punho, pois a assinatura 
será eletrônica.

adicionar anexo
Você pode anexar uma cópia de documento ou qualquer outra 
informação. Esse anexo é um complemento da notificação, 
portanto pode ser uma cópia digitalizada de um documento. 
Clique no botão “escolher arquivo” para adiciona-lo.

No final, clique em “Solicitar”. a notificação será enviada 
automaticamente para as partes que irão assinar e após isso 
para o cartório do município indicado para informação do valor 
do serviço.
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notificação em lote
Se precisar fazer notificações em lote, você precisa preencher 
as seguintes informações na tela específica:

arquivo de importação: Você escolhe o modelo do arquivo 
que enviará com os dados aleatórios que serão preenchidos na 
notificação. O padrão é “CSV”, que é um arquivo de texto.

Modelo: Escolha o modelo da notificação que será enviada 
para essa lista de notificados.

Quem assinará a notificação: Define quem é o remetente da 
notificação. Pode ser uma pessoa física ou jurídica.

arquivo para enviar: arquivo “CSV” com os dados variáveis 
dos notificados.

preparar arquivo para 
importação
Veja como é rápido e fácil preparar suas informações em 
planilha para serem enviadas à Central: 

1. Abra seu editor de planilhas de texto (Excel, OpenOffice-
Calc, etc).

2. Você deve preencher as colunas de ‘A’ a ‘I’ obrigatoriamente 
com os dados ao lado.

coluna dados da coluna
a nome do notificado

B Número do documento do notificado (CPF ou CNPJ), opcional

C Número do CEP

D Logradouro, exemplo: Rua das Rosas, Avenida Frederico, etc.

E Número

F Complemento

G Bairro

H Cidade

I Unidade Federativa, exemplo: SP, RJ, MG, etc.



9Voltar para o índice

Manual de Notificação Extrajudicial

dados opcionais
Se você precisar de campos adicionais, inclua-os a partir 
da coluna J da sua planilha, que corresponderá a máscara 
[CAMPO1] no seu modelo, e assim por diante, de acordo com 
a tabela ao lado.

Salvar arquivo
Ao finalizar o preenchimento da sua planilha com as 
informações, clique em: 
Menu -> Salvar como... -> Selecione o tipo do arquivo: CSV 
(separado por vírgulas).

coluna dados da coluna
J [CaMPO1]

K [CaMPO2]

l [CaMPO3]

n [CaMPO n]
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criar modelo de notificação
na tela de “nova notificação extrajudicial em lote”, clique 
em “cadastrar seu modelo”. Você pode cadastrar quantos 
modelos desejar.

Você verá a tela com os modelos de notificações cadastradas.
Você pode fazer duas ações: Editar ou Excluir. Além disso, 
pode criar um novo modelo, clicando no botão “novo Modelo”.

Quando clicar em “novo Modelo”, aparecerá um editor de 
textos que é composto de três partes para a construção do seu 
modelo:

cabeçalho: Pode ser um texto de até quatro linhas ou uma 
imagem. Pode conter campos variáveis.

corpo do documento: Texto principal da notificação. 
Pode conter campos variáveis.

rodapé: Um texto de até quatro linhas.
Pode conter campos variáveis.
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Máscara campo/dado da coluna
                          dados obrigatórios

[CLIENTE] nome do notificado

[ID] Número do documento do notificado (CPF ou CNPJ) - opcional

[CEP] Número do CEP

[ENDERECO] Logradouro, exemplo: Rua das Rosas, Avenida Frederico, etc.

[NUMERO] Número

[COMPLEMENTO] Complemento

[BaIRRO] Bairro

[CIDADE] nome da Cidade

[uF] Unidade Federativa, exemplo: SP, RJ, MG, etc.

como inserir campos que 
estarão no arquivo “cSV” 
enviado?
Você deverá escrever o seu texto da notificação e inserir alguns 
valores entre colchetes, que irão puxar os dados do arquivo 
“CSV” enviado. 

Ao lado mostramos a lista de campos que você deve adicionar 
no seu arquivo “CSV”. 

campos opcionais: 
[CaMPO1] = Coluna J
[CaMPO2] = Coluna K
[CaMPO n] = Coluna n

campos pré-definidos:
[DaTa] = Mostra a data atual
[lOCal] = Cidade do notificante

Um exemplo de modelo de texto para notificação.

[LOCAL], [DATA].
Ofício n. [CAMPO1]-[CAMPO2]/[CAMPO3]

Ao Sr(a)
[CLIENTE]

Ref.: Intimação ao devedor fiduciante – SFI – Prenotação n. [CAMPO4]

Prezado(a) Senhor(a)

O 5.º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo, conforme atribuição conferida pela Lei n. 
9.514/97 e por requerimento expresso da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com base 
no contrato de financiamento imobiliário n. [CAMPO5], registrado na matrícula n. [CAMPO6], referente ao 
imóvel: [CAMPO7], decorrido o prazo de carência contratualmente estipulado, vem intimá-lo quando ao 
débito em aberto.
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Manipulando as suas 
notificações
As notificações possuem sete passos que são exibidos na 
barra superior. O número de pendências existentes em cada 
etapa aparece ao lado do nome da etapa em um circulo azul.

Meus pedidos: lista todas as suas notificações em qualquer 
status.

assinatura eletrônica: Mostra as notificações que foram 
construídas, mas ainda não assinadas.

custas: Foi enviado para o cartório competente e está 
aguardando a informações do mesmo sobre as custas e 
emolumentos.

exigências: O Cartório fez alguma exigência na notificação 
que deve ser respondida pelo sistema. 

pagamento: lista das notificações com custas já informadas e 
prontas para pagamento.

execução: notificações já pagas e que estão sendo 
executadas pelo Cartório.

concluído: Mostra as notificações já executadas e os 
documentos probatórios.

passos
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assinando documentos
Aparecerá na caixa as assinaturas conectadas no seu 
computador, escolha a que deseja usar. Lembre-se que seu 
e-CPF ou e-CNPJ deverá estar conectado ao computador.  

No botão de seleção lateral, você poderá selecionar quantos 
documentos quiser assinar, até o limite de 2500.

A lista de documentos possui dois botões de ação:

Visualizar documentos: Exibe todos os documentos da 
notificação.
detalhes do documento: Mostra as partes, cartório de 
registro, valor, imprimir o recibo, além de mostrar outras 
informações.
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pagamento
Ao entrar na sua área na Central, clique em “pagamento” para 
filtrar seus pedidos que estão nessa etapa. 

aguardando finalizar pedido: O pedido está pendente de 
pagamento por sua parte.
aguardando confirmar pagamento: Está aguardando o 
banco confirmar o pagamento. Pode levar até dois dias úteis se 
for por boleto.

Clique no icone “efetuar pagamento” no final da linha do seu 
pedido.

Você verá uma lista como essa ao lado com todos os seus 
pedidos que estão com o mesmo status de “aguardando 
finalizar pedido”. Selecione o que você deseja pagar e clique 
em “concluir pagamento”.

Status nessa etapa
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Agora escolha qual a forma de pagamento (Boleto ou Crédi-
tos). Se optar pelo “Créditos” a confirmação será feita de imedi-
ato, ou caso escolha a opção “Boleto Bancário” a confirmação 
poderá levar até dois dias úteis. 

Só após o pagamento, o documento é registrado no respectivo 
cartório.

confirmação
Você verá a confirmação do seu pedido, caso queira, clique no 
botão “imprimir”. Isso significa que já foi pago e o cartório já 
iniciou o procedimento de registro.
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respondendo exigências
Na aba de exigências você verá todos os documentos que têm 
pendência de exigência do cartório.

Você pode fazer duas ações: 

Visualizar o documento
detalhes

Ao clicar no botão de detalhes você verá a tela ao lado. Nessa 
tela você deverá clicar em “responder exigência” para ver e 
responder as exigências solicitadas pelo cartório.

Aparecerá uma lista de exigências, clique no botão 
“responder” e abrirá uma caixa para você anexar algum 
arquivo probatório de sua resposta e uma para responder 
a exigência. Após isso clique em “enviar resposta” e 
automaticamente sua solicitação retornará para o cartório dar 
continuidade.



Blog de notícias da central 
rtdpj Brasil.
Conheça o nosso novo blog com notícias, artigos e e-books.

Acompanhe por ele atualizações, reuniões, e parcerias que a 
Central faz para modernizar ainda mais os cartórios de RTD e PJ 
do Brasil.

Visite nosso blog

www.rtdbrasil.org.br
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