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INTRODUÇÃO 

 

A Central RTDPJBrasil criou uma ferramenta para o cartório enviar os seus dados 

simplificados diários, para o REPOSITÓRIO REGISTRAL, viável tanto para as serventias 

informatizadas, quanto para quem faz o registro manualmente e precisa cumprir o 

Provimento nº 357/2018.  

As informações enviadas por meio do extrato simplificado comporão uma base de 

dados, sendo possível que os usuários do serviço façam a busca de documentos on line 

e, consequentemente, solicitem certidões aos cartórios que executaram tais registros. 

Todo o processo, bem como a quantidades de informações, se limitam a atender aos 

campos previstos no Provimento nº 357/2018.  

Como vai funcionar? 

Há dois meios: 1 – pelo seu sistema informatizador do cartório e; 2 – de forma manual. 

Este guia, visa orientá-los em relação ao modo manual de preenchimento. 

 

1 – PELO SEU SISTEMA INFORMATIZADOR DO CARTÓRIO 

 

Se você utiliza o PROLEX, ESCRIBA OU SERVCOM, seu programa já está pronto para criar 

um arquivo diário, que será salvo em seu PC e enviado para a central, através de 

procedimento semelhante ao envio de selo eletrônico.  

Uma vez salvo o arquivo em seu PC, o mesmo deverá ser enviado, conforme o seguinte 

procedimento: 

I - Entre na Central: www.rtdbrasil.org.br 

OBS: Para conseguir o acesso de cartório, o oficial deve fazer o requerimento pelo site. 

Será feita uma análise dos dados informados e, posteriormente, será enviado o e-mail 

de confirmação do cadastro. 

II - Faça o login como CARTÓRIO 

III - Clique na aba REPOSITÓRIO REGISTRAL, na parte superior da tela 

IV - A página que abrir, terá 2 opções: Upload CSV e Preencher dados manualmente. 

Escolham a primeira:  Upload CSV 

V - Na parte inferior da tela, haverá "selecione o arquivo CSV" e um botão "procurar" 

VI - Clique em procurar e localizem o arquivo que foi criado pelos seu programa de 

registro 

VII - Uma vez escolhido, clique em enviar. Pronto! 

http://www.rtdbrasil.org.br/


 

Para quem utiliza programa feito sob medida para sua serventia, peça a seu 

programador para construir o arquivo CSV de envio dos dados. Você encontrará os 

detalhes técnicos, logando na central como cartório, clicando em repositório registral e 

clicando em "como devo formatar meu csv?".  

 

2 – DE FORMA MANUAL 

Primeiramente, deve-se fazer LOGIN no site da Central RTDBrasil, www.rtdbrasil.org.br, 

com o acesso de cartório. 

OBS: Para conseguir o acesso de cartório, o oficial deve fazer o requerimento pelo site. 

Será feita uma análise dos dados informados e, posteriormente, será enviado o e-mail 

de confirmação do cadastro. 

Após acessar o cadastro, deve ser seguido os seguintes passos: 

 

1) Clicar na aba “REPOSITÓRIO REGISTRAL” > Clicar na aba “PREENCHER DADOS 

MANUAL”, conforme imagens abaixo. 

 

 

http://www.rtdbrasil.org.br/


2) O campo ID RAIZ foi criado pensando naquelas serventias que registravam cada 

pessoa jurídica com um número novo, sem utilizar o sistema de averbação. Desta 

forma, quem se encontra nesta situação, quando for registrar um novo 

documento com um novo número, PODE PREENCHER ESTE CAMPO COM O 

NÚMERO DO PRIMEIRO REGISTRO DAQUELA PESSOA JURÍDICA. ATENÇÃO: ESTE 

CAMPO É FACULTATIVO. 

 

3) Preencher os campos sempre em caixa alta e sem acentos:  

a. NÚMERO DE REGISTRO – número de controle de cada registro em 

cartório; 

(i) Número do registro primitivo – aparece quando se tratar de 

averbação. Referência ao registro do qual se refere a averbação. 

Quando preenchido identifica que se trata de uma averbação e o 

campo Data Registro Primitivo torna-se obrigatório; 

(ii) Data do registro primitivo, referência o registro ao qual se refere 

essa averbação; 

b. LIVRO (Ex.: B184); 

c. FOLHA; 

d. DATA DE REGISTRO;  

e. TIPO DE DOCUMENTO;  

f. OFÍCIO (TD ou PJ); 

g. NOME DA EMPRESA A QUE SE REFERE O REGISTRO (CLIENTE); 

h. CNPJ e; 

i. DESCRIÇÃO (preencher quando possuir).  

4) DADOS DAS PARTES – lançar; 

a. CPF/CNPJ; 

b. NOME e; 

c. TIPO DE PESSOA (quando não existir a que precisa, selecione GERAL), 

clique no botão (+) para continuar incluindo todas as partes. 



Ex: Em caso de Associações, Igrejas, Fundações e afins, lança-se, por obrigatoriedade, o 

presidente, o apresentante e o nome da PJ. 

ATENÇÃO: Se o cliente lançado no campo NOME DA EMPRESA A QUE SE REFERE O 
REGISTRO for parte, será necessário lançá-lo também como parte em DADOS DAS 
PARTES. 

 

 

CONFERÊNCIA 

 

Após enviarem, para terem certeza que o dado foi processado corretamente, façam o 

seguinte: 

1 – Acesse o site do RTDBrasil.  

2 – Clique na bandeira do Brasil e escolha o estado de Minas Gerais; 

2 – Cliquem no quadrado chamado “Pesquisa Eletrônica” (figura de uma lupa); 

3 – Coloquem um CPF/Nome de algum registro feito no dia anterior; 

4 – Se aparecer, deu certo!!!! 

OBS: Caso não apareça, entre em contato com o Suporte pelo Chat ou telefone, ou 

entrem em contato com o IRTDPJMinas para solucionar o problema. 


