Erro 429 - Editor de texto - Ao fazer a leitura de uma certidão
Online

Solução:
Baixe os componentes do Livro E.
Confira em anexo a tela do Erro 429 - Editor de texto - Ao fazer a leitura de uma certidão
Online. Baixar Correções de Versões e Componentes do Livro E do site Recivil (
http://www.recivil.com.br/correcao-de-versoes.html ).

Status agurdando Análise de Averbação

Ao entrar no Web CRC certidão solicitada a minha serventia e verificar a seguinte mensagem
(Aguardando análise de averbação).
O Cartório deverá responder ao pedido se a "averbação" ou não se caso
Caso SIM
Marcando a opção sim e neste momento será mostrado na tela o valor da certidão mais o valor
de envio e o valor de cada averbação contida nesse registro.
Caso NÃO
Será cobrado somente o valor do documento e mais o valor do boleto gerado (taxa prefixada)
O status no módulo CRC mudará de Analise de Averbação para “Aguardado pagamento“. O
Cartório ao qual foi solicitado o registro deverá aguardar a realização do pagamento ao Recivil
2
Procart Sistemas - todos os direitos reservados - 2016

que repassará o valor pago via deposito bancário. Assim que o pagamento do boleto for
efetuado o status mudara para “ Aguardando análise de pagamento Recivil “.

O Cartório poderá enviar o arquivo para ser impresso pois o pagamento será feito pelo Recivil
não precisando o mesmo aguardar a mudança do status para "Boleto pago" pois o boleto já foi
pago pelo cidadão ao Recivil que já estará depositando o valor na conta do Cartório que irá
enviar o arquivo para ser impresso em outra serventia.

Erro ao assinar digitalmente um documento: Com o Assinador
Bry-Singer
Ao assinar digitalmente um documento de certidão on-line e der a seguinte mensagem de erro:
O Certificado Digital possui inconformidades. Devemos clicar no botão LCR e instalar para depois
pedir para atualizar lista de certificados e continuar o processo de assinatura normalmente.
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