CARTÓRIO

MUNICÍPIO

Meios de pagamento

1 6º Oficio

Campos dos Goytacazes Dinheiro; Transferência bancária; Cartão de débito; Cartão de crédito.

2 11o Ofício

Meios eletrônicos, dentre os quais boleto bancário, cartão de débito e crédito, inclusive
Campos dos Goytacazes com parcelamento, a critério do usuário.

3 Oficio Único

Cordeiro

Transferência bancária, deposito, Cartão debito e crédito.

4 1º Ofício de Protesto de Títulos Duque de Caxias

Boleto bancário (meio eletrônico), e em breve cartão de crédito.

5 Ofício Único

Iguaba Grande

Conforme o art 137 A do provimento 87/20 não sera adotado pela serventia admissão
aos pagamentos dos emolumentos e acrescimos legais, das dividas e demais despesas
como ali enunciado

6 2o Ofício

Itaboraí

Cheque, dinheiro e cartão de débito.

7 1º Ofício

Macaé

Boleto bancário, cartão de débito e de crédito.

8 1o Ofício

Magé

não optará pela admissibilidade de pagamento de emolumentos, acréscimos legais,
dívidas e demais despesas mediante o uso de meios eletrônicos, dentre os quais boleto
bancário, cartão de débito e crédito, inclusive mediante parcelamento, a critério do
usuário, conforme o contido no art. 137-A do Provimento nº87/2020.

9 Ofício Único

Natividade

Dinheiro, transferencia bancaria, depositos, boletos e pix

10 2o Distrito RCPN

Nilópolis

Atualmente (21/1/2021), não está trabalhando com nenhuma maquina de cartão, nem
debito nem crédito. Voltará em breve a usar máquina de débito

11 13o Ofício

Niteroi

Uso de meios eletrônicos, dentre os quais boleto bancário, cartão de débito e crédito,
inclusive mediante parcelamento, a critério do usuário

12 2º Oficio

Nova Friburgo

Uso de meios eletrônicos, dentre os quais cartão de débito e crédito.

13 4o Ofício

Nova Friburgo

Cartão de débito e de crédito

14 7o Ofício

Nova Iguaçu

Cartão de débito, bem como transferências eletrônicas.

15 2o Ofício

Paracambi

Boleto, cartão de crédito/débito ou ainda depósito/transferência.

16 2o Oficio

Queimados

Cartão de débito, bem como transferências eletrônicas.

17 2o Ofício

Resende

Cartão de débito.

18 Ofício Único

Rio das Ostras

A vista, em espécie ou transferencia bancária.

19 1o Ofício de Notas

Rio de Janeiro

Uso de meios eletrônicos, dentre os quais boleto bancário, cartão de débito e crédito,
inclusive mediante parcelamento, a critério do usuário

20 4o Ofício de Notas

Rio de Janeiro

Cheque, boleto e cartão de débito

21 19o Ofício de Notas

Rio de Janeiro

Cartão de débito

22 25º Oficio de Notas

Rio de Janeiro

pagamentos por meio eletrônico nas seguintes modalidades: Boleto Bancário; Cartões
de Débito e Crédito; PIX.

23 27º Ofício de Notas

Rio de Janeiro

Cartão de débito

24 34º Oficio de Notas

Rio de Janeiro

Cartão de débito.

25 6o Ofício de Distribuição

Rio de Janeiro

Dinheiro, cheque e transferência bancária em alguns casos para certidões e quase que
na totalidade para os cartorio de notas pares.

26 2º Ofício de Interd. e Tut.

Rio de Janeiro

Esse serviço só trabalha com a modalidade dinheiro.

27 2o RGI

Rio de Janeiro

Admite o pagamento dos emolumentos e acréscimos legais em dinheiro, cheque do
interessado ou do apresentante, bem como transferência bancária através de TED

28 4o RGI

Rio de Janeiro

Cartão de débito

29 12º RGI

Rio de Janeiro

Cartão de débito e boleto.

30 1o RCPN

Rio de Janeiro

Disponibilizamos através do site do 1rcpn.com.br pagamentos dos emolumentos e
acrescimos legais, por boleto bancário, cartão de crédito, por cartão de crédito parcelado
e cartão de débito. Recebemos, ainda, por depósito bancário e PIX.

31 7o RCPN

Rio de Janeiro

Dinheiro e cartão de debito

32 12o RCPN

Rio de Janeiro

cartão de débito como meio de pagamento bem como, para os pedidos realizados pela
internet, boleto bancário

33 4o Ofício de Prot. de Tít.

Rio de Janeiro

Espécie ou cheque, diretamente na Serventia, e através de depósitos/transferências
bancárias.

34 Of. de Notas e Reg. Marít.

Rio de Janeiro

Cartão de débito para pagamento de emolumentos e demais taxas. Cartões de crédito
na modalidade parcelado, mediante as taxas da operadora.

35 6o Ofício

São Gonçalo

Cartão de débito e parcelamento dos atos notariais no cartão de crédito.

36 5o Distr. RCPN

São Gonçalo

Não adotamos até a presente data (6/1/2021) o pagamento por boleto, cartão de débito
ou crédito

37 2o Ofício

São Pedro da Aldeia

Meios eletrônicos, dentre os quais boleto bancário e cartão de débito, a critério do
usuário.

38 Ofício Único

Saquarema

Para os titulos apontados com vencimentos superiores a 1 ano o pagamento dos
emolumentos poderá ser feito através do cartão na função débito ou em especie. Para
pagamento da divida destes títulos poderá ser através de boleto bancário. Quanto ao
pagamento dos cancelamentos dos títulos protestados e certidões solicitadas, a forma
de pagamento será através de cartão na função débido ou em espécie. Para os títulos
conveniados, o pagamento da dívida será também através de boleto bancário.

39 2o Ofício

Vassouras

Cartão de débito e Cartão de crédito.

