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introdução
Atualmente os cartórios fazem inúmeros tipos de registros, mas um em especial vem chamando atenção: o registro 
de animais. Esses pequenos seres são, para muitas pessoas, mais que um simples pet e a Central RTDPJBrasil 
disponibilizou, em sua página, uma maneira de garantir a segurança e a guarda do seu animal sem precisar sair de 
casa.

O documento é uma espécie de “Certidão de propriedade” do seu pet, que contém algumas características e dados 
fundamentais para identificar o seu animal, como, por exemplo, nome do bichinho, raça, cor da pelagem, marcas 
(como cicatrizes), fotos, registro na prefeitura, histórico médico e dados do tutor.

Na Central RTDPJBrasil criamos um banco de dados nacional com todos os animais registrados, independente do 
local onde seja realizado o registro. Seu pet ganhará um número único de identificação, como se fosse um RG. Por 
isso é importante o processo de registro ser feito através da Central.

A idéia é que esse processo ajude principalmente em casos de perda, roubo ou disputa pela guarda do animal. Veja 
nesse E-book todos os passos para concluir esse processo e registrar seu animalzinho.

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”. Preen-
cha 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 supe-
rior 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 
“registrar pet”.
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dados do animal

proprietários
Você deverá informar o(s) proprietário(s) do seu pet. Caso ele 
já tenha cadastro na Central, clique em “incluir proprietário” e 
informe o CPF, e o sistema confirmará o nome e e-mail dele. 

Se um dos proprietários não tiver cadastro na Central, será 
necessário que faça um novo registro clicando em “cadastrar 
um novo proprietário” e preenchendo o formulário. 

Obs: o pet será registrado na cidade de residência do primeiro 
proprietário da lista cadastrada.

dados do pet
Nessa etapa, são solicitados os dados do seu animal como 
nome, raça, cor da pelagem e outras características. Isso vai 
servir para identificar seu pet. É uma etapa fundamental do 
processo.
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Fotos
Você pode adicionar até quatro fotos do seu pet, clique em uma 
das quatro opções. Após isso aparecerá uma tela como essa 
ao lado para selecionar a imagem. Clique na opção “procurar 
imagem” e importe uma foto do seu bichinho.

Use as ações ao lado para enquadrar as fotos da melhor forma, 
posicionar e até recortar a foto.

informações Médicas

Histórico de procedimentos
Você deverá informar, se desejar, o histórico de procedimentos 
médicos do seu pet. Descreva o tipo de procedimento, a data, 
nome do veterinário, CRMV do veterinário, e outras obser-
vações se necessário. Clique em “adicionar ao Histórico” e 
repita o passo quantas vezes for necessário até completar o 
histórico. Você poderá incluir as vacinas do seu pet para com-
provar a saúde do seu bichinho.
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outras informações

criador
Caso seu animal tenha um criador especializado, você poderá 
informar os dados dele, como número de registro, nome, esta-
do e cidade.

dispositivos de localização
Alguns animais usam dispositivos de localização, se for o caso 
do seu, informe na tabela ao lado os dados do dispositivo.
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identificação

etiquetas
Em breve disponibilizaremos etiquetas de identificação padroni-
zadas. As etiquetas ainda não estão disponíveis no sistema. 

requerimento
Seu registro nacional de animais de estimação está quase final-
izado. Verifique se todos os dados estão corretos e em seguida 
clique em “prosseguir”. Irá ser gerado o requerimento para 
registro do seu pet em cartório.

Caso você precise alterar algo no seu requerimento, clique em 
“Quero refazer o requerimento” para fazer um novo.
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assinatura do requerimento
Escolha qual forma você deseja assinar o requerimento (Fisica-
mente ou Eletronicamente). 

1. Aguarde o valor do serviço que será informado na sua área 
exclusiva. Até o Cartório informar o valor, o serviço ficará na 
Aba “custas”. Após o Cartório informar, aparecerá na Aba 
“pagamento”;

2. Imprima o boleto e realize o pagamento;
3. Imprima o requerimento e a capa do protocolo que você 

preencheu;
4. Assine fisicamente o requerimento;
5. Leve ao Cartório fisicamente ou envie por correio ou porta-

dor.

1. Assine o requerimento com seu e-CPF ou e-CNPJ. Para 
isso, instale a extensão para assinatura eletrônica seguindo 
os procedimentos indicados. Você poderá alternativamente 
acessar o endereço https://www.rtdbrasil.org.br/AssinarDoc-
umentos;

2. Aguarde o valor do serviço que será informado na sua área 
exclusiva. Até o Cartório informar o valor, o serviço ficará na 
Aba “custas”. Após o Cartório informar, aparecerá na Aba 
“pagamento”;

3. Imprima o boleto e realize o pagamento;
4. Você receberá em sua área exclusiva, na aba “concluído” 

o documento registrado eletronicamente.

Logo após clique em “enviar”.

assinatura Física

assinatura digital
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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: Esta aguardando o ban-
co confirmar o pagamento. Pode levar até dois dias úteis.

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

Você verá uma lista como essa ao lado com todos os seus pe-
didos 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 Créditos). 
Se optar pelo “Crédito” a confirmação será feita de imediato, 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 abaixo “imprimir”. Isso significa que já foi pago e o 
cartório já iniciou o procedimento de registro.
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envio do requerimento físico
Esse passo só é preciso se você optou por assinatura física 
do requerimento.

Visualize seu requerimento clicando na “lupa” e após abrir o 
visualizador do documento, clique em “Imprimir”. Assine e envie 
para o cartório por correio ou portador.

Visualização do registro
Entre na Central e clique na aba “Concluído”, logo em seguida 
segure o ponteiro do mouse na “lupa” ao lado direito de sua 
solicitação para visualizar o seu registro.
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E está pronto! Agora seu bichinho é oficialmente registrado no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Você pode imprimir ou baixar seu documento para guardar, 
mas ele estará na sua área da Central.



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

	Introdução
	Login/Cadastro
	Login
	Cadastro

	Nova solicitação
	Selecionando o serviço

	Dados do Animal
	Proprietários
	Dados do Pet
	Fotos

	Informações Médicas
	Histórico de procedimentos

	Outras informações
	Criador
	Dispositivos de Localização

	Identificação
	Etiquetas

	Requerimento
	Assinatura do requerimento

	Pagamento
	Confirmação
	Envio do requerimento físico

	Visualização do registro

