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Remessa de Documentos 

Procedimentos para Remessa de Documentos através do site do CDT-SP. 

 

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

 

 

 

2. Se já possuir o cadastro no site CDT-SP, acesse com nº de CPF e senha. Se não tiver cadastro, 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, clique em “Pedidos”, informe nº de CPF e senha e clique 

no botão “Entrar”. Ao aparecer a mensagem abaixo, clique no botão “Reenviar email de ativação”. 

 

 

3. Depois de fazer o login, clique no menu “Remessa de Documentos” conforme indicado a seguir: 

 

 

4. Preencha o formulário corretamente com os dados do Documento que deseja enviar para Registro. 
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Se a Nota Fiscal precisar ser emitida em nome de outra pessoa, selecione a opção indicada na imagem 

anterior e preencha os dados da Pessoa Física ou Pessoa Jurídica que deverão constar na Nota Fiscal. 

 

 

 

Importante: Uma vez clicado no botão “Incluir Documento na Remessa”, não será possível editar os 

dados. Certifique-se que os critérios informados estão corretos. 
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5. Após a inclusão dos documentos para registro, role para o fim da página e clique no botão “Concluir 

Remessa”. Concluída esta etapa, os documentos serão distribuídos pelo CDT-SP para um Cartório de 

RTDPJ de São Paulo, que informará o valor das Custas e Emolumentos. 

 

6. O comprovante (Capa da Remessa) será enviado para o e-mail cadastrado e também ficará disponível 

para impressão quando a remessa for concluída. Depois de imprimir o comprovante da remessa, 

insira o comprovante e o documento a ser registrado num envelope e o deposite no caixa de 

autoatendimento do CDT. 

 

7. Ao final, será exibida a tela a seguir: 
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Em Análise 

Se o documento enviado estiver na aba “Em Análise”, significa que seu documento está em processo de 

distribuição/análise pelo CDT-SP. 

 

Orçamento 

Se o documento enviado estiver na aba “Orçamento”, significa que seu documento já foi distribuído e suas 

custas estão disponíveis para aprovação/pagamento.  

Para concluir o seu pedido, selecione a Remessa de Documento e clique no botão “Confirmar e Pagar” 

Importante: Uma vez finalizado o Pedido, não será possível alterar o arquivo enviado.  

Ao clicar em “Confirmar e Pagar”, será exibida a mensagem de confirmação com o número do seu pedido: 

 

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 por meio do QR-Code PIX 

- 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 PIX gerado tem 

validade de 1 hora. O CDT-SP nunca envia os dados PIX para pagamento por nenhum outro meio.  
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Aguardando Pagamento 

Se o documento enviado estiver na aba “Aguardando Pagamento”, significa que os valores orçados foram 

aprovados, já foi gerado o PIX e estamos aguardando a confirmação do pagamento.  

Se precisar visualizar ou gerar o PIX novamente, clique sobre o nº do pedido. 

 

 

 

Em Andamento 

Se o documento enviado estiver na aba “Em Andamento”, significa que o pagamento foi confirmado e o seu 

documento está em fase de análise final e registro pelo Cartório de RTDPJ de São Paulo. 

 

Irregulares 

Se o documento enviado estiver na aba “Irregulares”, foi identificada alguma inconformidade e o cartório 

efetuou uma Nota de Devolução com as exigências/orientações para correção do documento enviado.  
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Clique no ícone indicado acima para acessar a Nota de Devolução. 

 

 

Após clicar no ícone de irregularidade, será aberta uma janela com as seguintes informações: 

 

 

• Cabeçalho com os dados de Nº Talão e Nº do Cartório; 

• Listagem com todas as Notas de Devoluções e suas respostas para o Cartório; 

• Aba com a “Nota Devolutiva” e opção para “Responder”. 

 

Para responder a Nota Devolutiva, é possível enviar uma mensagem ou um novo arquivo (em .PDF ou .P7S) 

com as correções exigidas pelo Cartório. Clique “Enviar” para concluir o procedimento. 
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Atenção: Caso seja necessário alterar ou corrigir um documento eletrônico, o novo arquivo deverá conter 

as assinaturas eletrônicas dos signatários. 

 

Concluídos 

Se o documento enviado estiver na aba “Concluídos”, significa que o registro foi efetuado e está disponível 

para ser retirado eletronicamente. 

Para realizar o download do documento registrado, basta clicar no ícone . 

 

 


