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Pedido de Busca de Documento 

Procedimentos para solicitar uma Busca de Documentos através do site do CDT-SP. 

 

1. Abrir o site https://cdtsp.rtdbrasil.org.br e no menu “Serviços On-line”, clicar em “Pedidos” 

 

 

 

2. Se já possuir o cadastro no site CDT-SP, informe seu nº de CPF e a senha, ou clique no botão “Realizar 

meu cadastro” e preencha o formulário com os dados solicitados. 

 

 

https://cdtsp.rtdbrasil.org.br/
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Uma vez realizado o cadastro, será enviada uma mensagem para o e-mail informado para ativar a conta de 

acesso. 

Caso não tenha recebido a mensagem de ativação da conta, verifique nas caixas de Spam, Quarentena, Lixo 

Eletrônico ou semelhantes do seu e-mail e marque o remetente como confiável. 

Para solicitar o reenvio de mensagem de ativação, na tela de pedidos informe seu nº de CPF e a senha 

cadastrada e clique no botão “Entrar”, ao aparecer a mensagem a seguir, clicar no botão “Reenviar email de 

ativação”. 

 

 

3. Ao realizar a identificação, clicar no menu “Busca de Documentos” conforme indicado a seguir: 
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4. Preencha o formulário corretamente com os dados que deseja realizar a Busca de Documento. 

 

 

Se necessário que a Nota Fiscal seja em nome de outra pessoa, selecione a opção indicada na imagem 

anterior e preencha os dados da Pessoa Física ou Pessoa Jurídica para que seja informado na Nota Fiscal. 

 

 

 

Importante: Uma vez clicado no botão “Finalizar”, não será possível editar os dados da Busca de 

Documento. Certifique-se que os critérios informados estão corretos. 
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5. Ao confirmar o pedido de Busca de Documento, será redirecionado para a tela a seguir: 

“Acompanhamento de Pedidos” 

 

 

- Para concluir o seu pedido, selecionar o serviço e clicar no botão “Confirmar e Pagar” 

- O ícone poderá confirmar os detalhes da Busca de Documento 

- O ícone poderá excluir o pedido da Busca de Documento 

 

Importante: Uma vez finalizado o Pedido, não será possível alterar os dados informados. Somente com 

um novo pedido de Busca de Documentos.  

Caso a busca tenha finalidade de abertura de nova Pessoa Jurídica, esta deve ser solicitada junto a Via 

Rápida Empresa. Acesse o site vreredesim.sp.gov.br para obter mais informações. 

 

6. Ao clicar em “Confirmar e Pagar”, será exibido a mensagem de confirmação com o número do seu 

pedido: 

 

file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/vreredesim.sp.gov.br
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Ao confirmar a mensagem com o número do pedido, será redirecionado para a tela de pagamento, 

conforme a imagem a seguir: 

 

- Realizar o pagamento através do aplicativo do seu banco através do QR-Code 

- Realizar o pagamento através da linha PIX 

 

Importante: Após a leitura do QR-Code ou Linha PIX, confirme os dados e valor se estão corretos e 

somente realize os pagamentos através do PIX informado por meio deste acesso. O CDT-SP nunca envia 

os dados PIX para pagamento por nenhum outro meio. 

 

 

Após a realização do pagamento, poderá acompanhar o estado do seu pedido através do menu 

“Acompanhamento de Pedidos”. 
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7. Se precisar visualizar ou gerar o PIX novamente, caso tenha expirado, acessar o menu 

“Acompanhamento de Pedidos”, a aba “Aguardando Pagamentos” clique no nº do pedido que deseja 

visualizar o PIX para efetuar o pagamento. 

 

 

 

 

8. O resultado da Busca contendo as informações apuradas pelos cartórios será enviado para o e-mail 

cadastrado, assim que todos os 10 ofícios da capital responderem, o que deverá ocorrer 

ordinariamente após dois dias contados do pagamento, podendo esse prazo se prolongar.  Verifique 

nas caixas de Spam, Quarentena, Lixo Eletrônico ou semelhantes do seu email e marque o remetente 

como confiável. 

             

 

- Ao clicar no ícone poderá solicitar o reenvio do resultado da Busca de Documento. 


