
área do cartório
Manual
Conheça mais sobre sua área exclusiva na nossa Central.



carta do PreSideNte

Colega,

Como presidente do nosso IRTDPJBrasil, dirijo-me a você para tratar de um tema que, certamente, merecerá a sua melhor atenção e providência, porque abrange o seu futuro profissional 
e o futuro dos TD & PJ.

Esse manual mostra as funções básicas para uso da Central RTDPJBrasil pelo seu Cartório. Para isso é necessário somente o Cartório possuir uma assinatura eletrônica, padrão ICP-Bra-
sil, que pode ser adquirida facilmente em todo o território nacional.

Estamos inovando cada dia mais e procurando oferecer serviços de relevância para a Sociedade Brasileira. O Registro do documento é a base de tudo, mas inovamos em vários segmen-
to agregando valor ao nosso trabalho, com objetivo de tornar o Cartório de TD&PJ um serviço de escolha pelo cliente e não de obrigação. Temos muitas novidades que serão colocadas 
nesse manual e uma delas é o Convênio da Receita Federal com o IRTDPJBrasil, com o objetivo de unificar os procedimentos de cadastramento, alteração e baixa de dados do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas e do Cadastro nacional da Pessoa Jurídica – CnPJ, o projeto REDESIM. a primeira etapa da Integração com a RFB é a assinatura do Termo de adesão pelo 
cartório, que está disponível na sua área exclusiva na Central RTDPJBrasil, a qual você acessa em www.rtdbrasil.org.br.
após o final da integração todos os cartórios que estiverem cadastrados, de acordo com cronograma de liberação da RFB, poderão emitir, fazer alterações e baixas de CnPJ no processo 
interligado à Receita Federal pela Central RTDPJBrasil.

no tocante à autenticação de livros contábeis em formato digital (ECD), a Central RTDPJBrasil já disponibiliza toda a tecnologia para que seu Cartório realize a autenticação e registro dos 
livros Contábeis Digitais – SPED, com a máxima garantia, segurança jurídica e com todo o procedimento definido em conjunto com a Receita Federal.

a nossa Central foi criada pelo IRTDPJBRaSIl pensando no importante papel do cartório para a sociedade juridicamente constituída e também no avanço tecnológico do mundo atual, 
onde inúmeras operações são realizadas por meio eletrônico através da rede mundial de computadores. Todos os cartórios do Brasil poderão utilizar a nossa Central sem nenhum ônus.

O sistema está no ar e já presta vários serviços, sempre respeitando a territorialidade - vetor que justifica a existência desses cartórios em todo o Brasil. Para ingressar nesse novo mundo 
digital e tirar proveito de toda essa tecnologia, você não precisa gastar um único centavo. Isso porque toda a operação de recebimento de documentos, encaminhamento aos cartórios e 
posterior devolução ao cliente é feita eletronicamente pela Central RTDPJBrasil.

Tudo o que você precisa fazer, sem gastar um centavo, é simplesmente cadastrar seu cartório na Central. Para isso, basta acessar o endereço eletrônico da Central: www.rtdbrasil.org.br. 
Tudo simples, rápido e eficiente. Já temos mais de 1500 cartórios cadastrados, muitos dos quais já começaram a receber e produzir serviços. Quanto mais cartórios estiverem cadastrados, 
mais rápido e ágil será o atendimento de demandas dos usuários em todo o território nacional.

Esta é uma iniciativa do IRTDPJBrasil, a quem pertence todo o sistema que operacionaliza esse importante canal de prestação de serviços. Ou seja, ele não é meu, não é seu, mas é nos-
so, porque estamos integrados ao IRTDPJBrasil. Tenho certeza de que você se surpreenderá com as enormes possibilidades que nossa Central RTDPJBrasil está oferecendo ao mercado 
em todo o país, o que – em última análise – significa o incremento de serviços também para o seu cartório.

É uma questão de tempo! não perca mais um minuto para integrar-se ao mundo eletrônico de serviços que o IRTDPJBrasil criou para você!

Cordialmente,
Paulo roberto de carvalho rêgo
Presidente
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login/cadastro
Para iniciar os trabalhos com a Central RTDPJBrasil é 
necessário confirmar a identidade do cartório e comparar ao 
cadastro do CnJ.

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 “cartório”. 
Preencha os dados relativos ao seu cartório e em seguida 
clique no botão “Salvar”.

após a verificação dos dados você receberá um e-mail de con-
firmação do seu cadastro.

https://www.rtdbrasil.org.br
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configurações

alterar senha
na parte superior da página, clique no botão “configurações”, 
em seguida no menu lateral, clique em “alterar senha”.

Senha atual: Preencha com sua senha atual
Nova senha: Preencha com sua nova senha
repita a nova senha: Repita a nova senha novamente
lembrete de senha: Preencha com um lembrete para sua 
nova senha.

ao terminar de preencher, clique em “Salvar”.

alterar dados do seu cartório
na parte superior da página, clique no botão “configurações”, 
em seguida no menu lateral, clique em “dados do cartório”.

Edite as informações e clique em “alterar” para salvar.
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alterar dados do titular
na parte superior da página, clique no botão “configurações”, 
em seguida no menu lateral, clique em “dados titular”.

Edite as informações e clique em “atualizar” para salvar.

alterar dados bancários
importante: aqui você preenche os dados do banco que rece-
berá os pagamentos pelos seus serviços executados.

Obs.: Por favor, pedimos que preferencialmente utilizem conta 
corrente do banco Bradesco, se possuírem, pois é o banco ofi-
cial da Central RTDPJBrasil e facilitará suas transações finan-
ceiras entre o cliente e o Cartório.

na parte superior da página, clique no botão “configurações”, 
em seguida no menu lateral, clique em “dados Bancários”.

Edite as informações e clique em “atualizar” para salvar.
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alterar formato da folha de 
registro
Permite que o cartório escolha se a folha de registro será em 
um documento gerado pela central ou em seu documento 
próprio.

na parte superior da página, clique no botão “configurações”, 
em seguida no menu lateral, clique em “Forma da Folha de 
registro”.

integrador
Esse módulo permite que seja gerada uma chave criptográfica 
que fará um link de um sistema interno do cartório com a Cen-
tra RTDPJBrasil. Isso permitirá que receba diretamente em seu 
sistema interno os serviços da Central RTDPJBrasil.

na parte superior da página, clique no botão “configurações”, 
em seguida no menu lateral, clique em “integrador” e depois 
“Habilitar acesso”.
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Usuários autorizados
nesse módulo você deverá cadastrar todos os escreventes 
autorizados.

listar usuários
na parte superior da página, clique no botão “Usuários”, em 
seguida no menu lateral, clique em “lista de usuários”.

É a tela principal desse módulo. Exibe uma listagem como 
todos os escreventes cadastrados do seu Cartório e permite 
fazer algumas operações básicas.

editar usuário: Permite fazer alterações na conta do escreven-
te;
apagar usuário: Elimina o escrevente cadastrado, assim a seu 
acesso à Central será interrompido.

ações
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cadastrar novo usuário
na parte superior da página, clique no botão “Usuários”, em 
seguida no menu lateral, clique em “cadastrar novo usuário”.

Permite que seja realizado o cadastramento de um novo escre-
vente autorizado.

controle financeiro
Sua organização de recebimentos está aqui. O módulo mostra 
todos os recebimentos feitos através da Central RTDPJBrasil.

lista de pagamentos 
recebidos
na parte superior da página, clique no botão “Financeiro”.
Exibe integralmente os pagamentos recebidos com os valores 
e datas de depósito.

Você pode filtras os pagamentos clicando em “Pesquisa 
avançada”, escolhendo o período.
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Página principal
aqui é a sua página principal de interação com seus clientes. 
Todas as opções de serviços estão listadas aqui e vamos detal-
har cada uma delas.

Serviços Pendentes: Serviços que já estão pagos e aguardam 
por seu registro.
assinaturas Pendentes: Serviços que aguardam por sua assi-
natura.
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informando custas
na parte de “Serviços Pendentes”, clique em “informar as 
custas”.

nessa área você informa ao seu cliente as custas de um de-
terminado serviço. Você tem a opção de executar ou não o 
serviço.

antes de realizar a informação de custas e emolumentos, anal-
ise se o documento é realmente para sua comarca, a quanti-
dade de páginas e anexos, bem como se há custos adicionais, 
como correios ou taxas de deslocamento.

Visualizar documento: Visualize o documento enviado para 
registro, caso o cliente tenha anexado.
Validar assinaturas: Verificar se a assinatura eletrônica do 
cliente é válida e obedece integralmente à ICP-Brasil.
detalhes do documento: Informações adicionais sobre o doc-
umento, como o apresentante, quem assinou o documento e o 
local onde foi solicitado o serviço.
realizar download do documento: Faça o download do 
documento para o fim que julgar necessário. Baixa um arquivo 
compactado no formato “.zip”.
Nota devolutiva: Informar se há alguma nota devolutiva para o 
cliente. 
informar custas: Visualizar o documento para registro (se ele 
estiver digitalizado ou for eletrônico) e nos campos adequados 
informar as custas.
Visualizar procuração: Caso haja uma procuração eletrônica 
relativa ao documento para registro, examinar a procuração 
feita pelo cliente.

ações
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informar busca de 
documentos
na parte de “Serviços Pendentes”, clique em “Busca de docu-
mento”. 

após efetuado o pagamento você informará o resultado da 
busca solicitada. na tela aparecerá uma listagem com todos as 
solicitações de buscas já pagas. 

Visualizar documento: Permite visualizar o documento que 
deu origem à busca.
detalhes do pedido: Mostra os detalhes do serviço, como as 
partes, seus dados, a natureza do documento e o período.
informar a busca: Permite ao cartório informar o resultado da 
busca.

ao clicar em “informar a busca”, abrirá a tela do visualizador 
de documentos da Central, nele você pode conferir o documen-
to e no topo clicar em “Upload” para enviar o registro.

ações
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informar certidão de 
documento
na parte de “Serviços Pendentes”, clique em “certidão de 
documento”.

Visualizar o documento: Permite visualizar o documento que 
deu origem à busca.
detalhes do pedido: Mostra os detalhes do serviço, como as 
partes, seus dados, a natureza do documento e o período.
informar a certidão: Permite ao cartório informar a Certidão 
para os clientes. Você fará o “upload” da Certidão e assina

após efetuado o pagamento você fará o “Upload” da certidão 
solicitada e irá assinar eletronicamente esse documento.
na tela aparecerá uma listagem com todos as solicitações de 
certidões já pagas.

ações
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Visualizador de 
documentos

Veja as funcionalidades do nosso visualizador de documentos.

Páginas: aqui você pode navegar por todas as páginas que 
tem no arquivo
Salvar: Clique para baixar o arquivo .PDF
imprimir: Faça a impressão do documento
Zoom: Diminuir e aumentar o zom na página
ajustar página: ajuste a página pela largura ou altura
Página atual: Digite o número da página e vá direto para ela
total de páginas: Quantidade de páginas do documento visu-
alizado
Navegador: Passe de página pelos botões anterior e Próximo



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

https://blog.rtdbrasil.org.br/
https://www.rtdbrasil.org.br
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