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- O primeiro a passo para o pedido de certidão pela central
é acessar o site www.rtdbrasil.org.br, e fazer o cadastro no
sistema.
- Para acessar o sistema você clicar no link “CENTRAL
RTDPJ-BR” , como indicado na seta abaixo.

- Ao acessar você deve fazer o cadastro clicando na opção
correspondente ao tipo de acesso. No caso “PESSOA
FÍSICA” OU “EMPRESA/PJ”

- No cadastro da “PESSOA FISICA”, devem ser preenchidos
os dados conforme a tela abaixo.

- No cadastro da “EMPRESA/PJ”, devem ser preenchidos os
dados conforme a tela abaixo.

-Após o cadastro o sistema, o cliente já estará habilitado
para acessar o sistema. Ao retornar a tela de login, basta
inserir os dados cadastrados para acessar o sistema.

- Ao acessar o sistema, para fazer o pedido de certidão,
basta clicar na aba “SERVIÇOS” e selecionar a última opção
“PEDIDO DE CERTIDÃO”.

- No primeiro item de cadastro chamado “TIPO DE
DOCUMENTO”, deve ser preenchida a opção “RCPJ”.

- No segundo e terceiro itens, “UF” e “CIDADE”, devem ser
preenchidos como “MG” e “BELO HORIZONTE”, que é onde
está localizado o cartório.
- No quarto item chamado “CARTÓRIO”, deve ser
selecionada a opção, “Registro Civil das Pessoas Júridicas
de Belo Horizonte”.

- No quinto item “TIPO DE CERTIDÃO”, deve ser feita a
opção pelo tipo de certidão desejada, sendo que, para as
certidões de “INTEIRO TEOR”, deve ser informado na
opção que aparece abaixo, se existe a necessidade ou não
dá emissão de fotócópia do documento para os atos
indicados no pedido.

- No caso das certidões “POR QUESITO”, é necessário que
seja descrito, o mais detalhadamente possível, os atos que
devem constar na certidão. Para isso basta preencher o
campo que aparece abaixo após a seleção desse tipo de
certidão.

- No sexto item “NUMERO DO REGISTRO”, deve ser
informado o(s) número(s) do registro e averbação dos atos
para emissão da certidão. Como se trata de um campo que
aceita palavras também, é possível informar se o ato é um
CONTRATO, ALTERAÇÃO, ATA... entre outras informações,
que ajudem na identificação dos atos.

- No setimo item “DATA REGISTRO”, é preciso preencher a
data da pratica do ato, que sendo pedido na certidão. Não
é obrigatório saber a data exata, pode ser uma data
aproximada. O objetivo dessa informação é apenas facilitar
na identificação do ato.

- Existe ainda a opção de informar somente o ano, ao clicar
no link localizado abaixo do campo com a descrição “Se não
souber a data exata, clique aqui ”. Nesse caso o campo muda a
configuração para receber apenas a informação do ano.

- Após o preenchimento de todas as informação basta
clicar no botão “AVANÇAR”, que o sistema vai gerar o
protocolo e enviar o pedido para o cartório. Na tela onde

será apresentado esse protocolo é possível também fazer a
impressão desse recibo para comprovação, clicando no
botão “IMPRIMIR”, na parte inferior na página.

- Finalizado o pedido é preciso acompanhar a situação na
página de “MEUS PROTOCOLOS”. Para acessar essa area,
basta clicar na opção “MEUS PEDIDOS REALIZADOS”, no
menu lateral ou no link “MAIS INFORMAÇÕES”, localizado
no quadro azul-claro descrito como “PEDIDOS ABERTOS”.

- Na tela “MEUS PROTOCOLOS” é possivel acompanhar
todos os pedidos realizados, fazer o pagamento, responder
as notas devolutivas e excluir os pedidos. Caso queira
acessar mais dados do pedido basta clicar em cima do
número do protocolo.

- Ao acessar as informações do pedido é possivel verificar
os dados para contato com o cartório e, caso necessário,
enviar mais informações para detalhamento do pedido
clicando no botão “EDITAR”, em vermelho. Ao clicar nesse
botão, será apresentado um campo para preenchimento
de todas as informação adicionais, que podem ajudar a
identificar o tipo de certidão solicitada. Ao terminar de
preencher, é só clicar no botão “ALTERAR” em azul, para
enviar a informação.

- As informação serão exibidas logo abaixo no botão

- A partir desse momento, o cartório já está analisando o
pedido, para retornar com a resposta o mais breve
possivel.
- Ao responder, o cartório enviará o orçamento inicial do
pedido e uma “NOTA DEVOLUTIVA”, detalhando o tipo de
certidão que será emitida e como será feita o pagamento
do valor total da certidão.

- Para acessar essas informações, basta clicar no número
do protocolo ou no botão sinalizado em amarelo

.

- Ao clicar e acessar o protocolo, será possível ler e
responder a “NOTA DEVOLUTIVA. Para isso, basta clicar no
botão “RESPONDER”, digitar a sua dúvida no campo que
aparecerá na tela e clicar no botão “RESPONDER” para
gravar e enviar ao cartório.

- Caso seja necessário, no momento de responder a “NOTA
DEVOLUTIVA”, é possivel enviar algum documento ou
imagem em anexo, contendo informações que ajude na
identificação do tipo de certidão desejada. * IMPORTANTE:
Não é possivel editar a resposta após a gravação. Para isso
deve-se entrar em contato com a central.

- Após a gravação é possivel verifica-la na coluna de
“RESPOSTA” na mesma linha da “NOTA DEVOLUTIVA”.
- Além disso, é possivel identificar mais abaixo na tela, a
informação do valor a ser pago inicialmente para emissão
da certidão. O mesmo corresponde ao valor enviado pelo
cartório, mais o valor cobrado pela CENTRAL BRASIL, pelo
uso do sistema.

- Solucinada às dúvida, basta fazer o pagamento do valor
inicial, aguardar a informação do valor final do pedido,
fazer o pagamento desse valor complementar e aguardar
o envio da certidão. Lembrando que, esse valor final, já
considera o valor pago inicialmente para o cartório, ou
seja, sem considerar a TAXA DA CENTRAL BRASIL.
- Para efetuar o pagamento, clique no botão sinalizado em
verde , no canto direito da tela.

- SÃO TRÊS FORMAS DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO,
CRÉDITO NA PLATAFORMA E PIX/TRANSFERÊNCIA. Para
selecionar uma delas basta clicar em cima do nome para
expandir as informações.

- Após selecionar uma das opções, confira o valor,
selecione o nome da pessoa para qual será emitida a Nota
Fiscal e clique em Continuar.

- No caso de pagamento via PIX /TRANSFERÊNCIA, após
executar a operação, É OBRIGATÓRIO FAZER O ENVIO DO
COMPROVANTE, clicando na opção “Escolher arquivo”,
conforme indicação abaixo, sob o risco do cartório não
validar o seu pagamento por falta de informações.

Obs: Caso precise que o boleto saia em nome de outra
pessoa ou empresa, basta clicar no link (clique aqui) e
preencher os campos indicados. Se não for necessário,
deixe esses campos em branco.

- Para as duas primeiras opções ao clicar em “CONTINUAR”
será emitido o boleto para pagamento. Na 3ª opção o
protocolo passará para situação “CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO”, onde o Cartório assim que fizer a
identificação da transfência/pix, fará essa confirmação e
iniciará a analise do conteúdo da documentação.
- O prazo para analise e registro da documentação começa
a partir da compensação dos valores. Portanto, nos
pagamentos por boleto é necessário aguardar o prazo para
compensação bancária. Não podemos iniciar nenhuma
analise do conteúdo sem o devido pagamento.
- Se o sistema apresentar alguma mensagem de erro, entre
em contato, primeiramente com a CENTRAL BRASIL, que é
a responsável pelo sistema e poderá solucionar melhor a
situação.

