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1.

Certidão Online no Cartosoft

O sistema Cartosoft, a partir da versão 3.0.38, unificou o formato do arquivo de certidão online para os
pedidos de cartórios mineiros e pedidos de outros estados. No novo formato, tanto o selo do cartório que envia o
arquivo quanto o selo do cartório que realiza a impressão da certidão serão impressos. Além disso, não há mais
necessidade de utilizar um assinador digital, tais como o ARISP ou BrySign. A assinatura digital será feita no
momento da geração do arquivo através do próprio sistema Cartosoft, sendo necessário que o certificado digital
esteja conectado ao computador.

Tela de certidão online unificada

O sistema ainda mantém a opção de impressão de arquivos gerados no formato antigo para o caso de
cartórios cujo sistema ainda não esteja atualizado.

Tela de impressão no formato antigo

Também foi disponibilizado através da versão 3.0.38 uma opção para responder pedidos de certidão
através da CRC Arpen SP sem a necessidade de preencher o formulário de certidão. Isto se dá através da
geração de um arquivo pelo Cartosoft que pode ser importado no momento de responder o pedido de certidão.
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Tela de geração do arquivo para CRC ARPEN SP

2.

Gerando arquivo de Certidão Online Unificado

Realize a busca pelo registro desejado e dê duplo clique sobre ele ou pressione enter.

Com o registro aberto, confira os dados e realize a selagem eletrônica. Em seguida clique no botão "Certidão
On-line" na parte inferior da tela.
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Atenção: verifique se o selo digital está selecionado antes de gerar o arquivo.

Ao clicar neste botão o sistema apresenta a tela para geração de certidão online. Informe os dados do cartório
solicitante e do pedido e em seguida clique em "Gerar Arquivo".
Atenção: Necessário que o certificado digital esteja conectado ao computador para gerar o arquivo
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O sistema irá solicitar o certificado digital para assinatura do arquivo.
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O arquivo gerado se encontra na pasta "C:\Cartosoft\Virtual|Exporta".

3.

Gerando arquivo de Certidão Online para CRC ARPEN SP

Realize a busca pelo registro desejado e dê duplo clique sobre ele ou pressione enter.

Clique no botão "Certidão On-line".
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Na tela de geração do arquivo, selecione a aba "CRC - ARPEN SP" e clique em "Gerar Arquivo".

O arquivo é gerado na pasta "C:\Cartosoft\Virtual\Exporta".
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3.1.

Envio dos arquivos

Os arquivos serão importados na Central de Informações do Registro Civil, cujo acesso somente poderá ser
feito com o uso do certificado digital.
Para logar no sistema e ter acesso ao módulo o oficial ou funcionário deverá acessar o link:
https://sistema.registrocivil.org.br/portal/ com o seu certificado digital já conectado no computador.
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