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Painel principal
Menu de acesso

Home = Painel principal da Central.
Cadastrar = Painel de cadastro para pessoas física e jurídica.
Contato/Suporte = Para dúvidas ao efetuar o cadastro ou para acessar.
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Cartórios = Mostra o total de cartórios que estão enviando arquivos para a CEI e o total de
arquivos já enviados.

Painel login
Acesso ao painel de login

Digite o CPF/CNPJ se já possuir o cadastro e, em seguida, a senha. Depois clique no botão
Entrar.

Painel senha
Acesso ao painel Esqueci minha senha

O painel a seguir é para o cliente que esqueceu sua senha de acesso. Digite o CFP/CNPJ e
o e-mail cadastrado.

Depois de preenchidos os campos CPF/CPNJ e e-mail, clique no botão Enviar.
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Painel ativação
Acesse o e-mail cadastrado, para o qual será enviado o link de recuperação de senha,
conforme a imagem abaixo:

Painel senha
Acesso ao painel de nova senha
Depois de acessar o link de recuperação de senha irá aparecer a seguinte tela:

Em seguida, clique em Nova Senha e Digite Novamente, depois em Enviar. Aparecerá a
seguinte mensagem:
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Depois clique no menu Home.

E novamente acesse o menu de Login:

Painel de cadastro
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Acesso ao painel de cadastro. Caso não tenha feito o cadastro, basta clicar no botão Cadastrar
no menu de acesso, que irá abrir a tela abaixo:

Painel de confirmação
Se o cadastro foi autorizado irá aparecer a imagem abaixo:
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Painel de ativação de cadastro
Painel de confirmação de cadastramento. A imagem abaixo informa que foi efetuado com
sucesso o seu cadastro, para ativá-lo, basta clicar no link para ativação.

Painel de confirmação de senha para cadastro
Depois de clicar no link de ativação, crie uma senha para ter acesso à CEI:

Painel de senha alterada
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Depois de digitada e confirmada a senha, aparecerá a mensagem abaixo:

Painel de confirmação de cadastro

Caso já tenha feito o cadastro e não recebeu o link para ativação de cadastramento, clique,
conforme indicado na imagem abaixo, que irá aparecer a tela a ser preenchida.

Painel de validação
Painel de envio da validação caso não tenha recebido o link para ativação do cadastramento.
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Painel de ativação
Quando aparecer a mensagem abaixo, foi ativado o cadastro do cliente.

Painel de acesso
Acesso ao cliente depois de efetuado o cadastro.

Painel de crédito
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Depois de feito o cadastro, o primeiro procedimento a ser realizado pelo cliente é solicitar
crédito, clicando no botão Créditos, para fazer as devidas consultas e pedidos, conforme a
imagem abaixo.

Ao clicar em Solicitar crédito, conforme a imagem acima, aparecerá outra janela, como na
imagem abaixo. O valor mínimo de solicitação de crédito é de R$ 10,00. Depois de solicitar o
crédito, é só clicar em Confirmar, que aparecerá uma mensagem informando que o boleto
foi gerado com sucesso. Depois disso vai aparecer a opção Imprimir Boleto, é só clicar nela e
imprimir.

Painel de consulta
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A imagem abaixo explica como consultar um pedido. Se aparecer que existe uma consulta é só
clicar em Ver. Para visualizar os pedidos é necessário ter crédito, caso contrário, terá que clicar
no menu Créditos e solicitar.

Caso não encontrou o que estava procurando irá aparecer a mensagem conforme mostra
abaixo. Basta clicar no botão Solicitar e selecionar a cidade e o cartório que deseja fazer o
pedido.

Painel de pedido
Esta tela serve para consultar os pedidos feitos e verificar seu andamento. Para isso, basta
digitar o código do pedido ou marcar as opções ao lado e clicar em Procurar. Só vai mostrar o
andamento do pedido depois de solicitado algo para o cartório.
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Painel de extrato
Neste painel é apresentado um extrato detalhado da movimentação de créditos e débitos e o
seu saldo disponível.

Alteração de dados
Podem ser alterados os dados cadastrais e a senha, conforme a imagem abaixo.

Painel sair

O botão Sair é utilizado para encerrar a seção.

