
ADESÃO AO PROJETO “DUT ELETRONICO E REGISTRO DA 

COMPRA E VENDA”, INSTITUÍDO PELO ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 27/2018 DETRAN-ANOREGRJ, 

OPERACIONALIZADO PELO INSTITUTO DOS 

REGISTRADORES DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS 

JURÍDICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – IRTDPJRJ. 

 

Pelo presente instrumento, devidamente assinado, declaro ter pleno conhecimento e estabeleço o compromisso 

de participar do Projeto “DUT Eletronico e Registro da Compra e Venda”, conforme o acordo de cooperação técnica nº 

27/2018 Detran-Anoregrj, operacionalizado pelo Instituto dos Registradores de Títulos e Documentos e Pessoas 

Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro – IRTDPJRJ, procedendo com o registro eletrônico do Documento Único de 

Transferência – DUT, em caso de compra e venda de veículos, utilizando o sistema denominado 

www.duteletronico.com.br, contratado pelo IRTDPJ-RJ, o qual permitirá que os Ofícios de Notas e Registro de Títulos 

e Documentos acessem as informações sobre cada registro eletrônico de DUT. 

 

Declaro e aceito, de modo irrestrito, as condições a seguir estabelecidas: 

 

I) Concordo em efetuar o cadastro "on-line" do DUT no sistema, depois do reconhecimento de firma na Transferência, 

fornecendo as informações e demais elementos necessários, além da digitalização do documento; 

II) Declaro estar ciente que a cobrança dos atos praticados previstos no acordo de cooperação técnica supra observará 

os limites da tabela de emolumentos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estando ciente de que não se 

repassará ao cliente, em quaisquer circunstâncias, os valores e doações devidos pelo Cartório para pagamento “kit 

inicial”- R$ 120,00 (banner com tripé, cartaz, 200 panfletos e 10 canetas) e rateio proporcional ao movimento das 

verbas publicidade, quando houver. Os serviços de RTD vão repassar R$1,00 sobre cada ato ao IRTDPJRJ e pagar o 

sistema de informática da empresa Mondrian; 

III) Concordo em disponibilizar em meu Cartório: 

a. um computador com acesso à Internet, visando permitir a utilização do sistema www.rj.duteletronico.com.br para 

possibilitar a comunicação on-line com o Sistema do DETRAN/RJ; 

b. Uma digitalizadora para poder repassar as imagens das transferências com reconhecimento de firma ao sistema e ao 

DETRAN. 

IV) Declaro estar recebendo nesta data, o MANUAL SIMPLIFICADO do Sistema www.duteletronico.com.br 

contendo as instruções visando o adequado funcionamento do processo; 

V) Fica desde já aceito o encaminhamento dos registros da compra e venda aos Ofícios de RTD destinatários; 

VI) Declaro ter conhecimento que os prazos de repasse dos pagamentos ocorrerá na sexta-feira da semana seguinte, 

salvo algum problema que possa surgir no sistema. 

 

 

Dados do Serviço Extrajudicial – preenchimento obrigatório. 

Cartório: _____________________________________________________ CNPJ:_______________________ 

Nome do Titular:__________________________________________________ CPF:_____________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

Cidade: _____________________________________________________ CEP:_________________________ 

Telefone : (___)____________________  Celular: (___)_________________ 

 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de __________________ de _________. 

 

 

___________________________________                     _________________________________ 

       Assinatura do Delegatário                             IRTDPJ-RJ  


