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1.

Como acessar o serviço de certidão online

Para entrar na CRC-MG (Central de Registro Civil de Minas Gerais), basta acessar
registrocivilminas.org.br e realizar um cadastro informando alguns dados e criando um usuário e senha.

o

link:

Tela de entrada do sistema

2.

Consultando um registro na Central

A consulta pode ser feita através de vários filtros disponíveis, nem todos são obrigatórios .
Os filtros disponíveis para a consulta são:







Município (onde o registro foi feito);
Cartório (onde o registro foi feito);
Tipo da certidão (Nascimento, Casamento ou óbito);
Ano do Registro (ano em que o registro foi feito);
Ano do Fato (ano em que aconteceu o fato. Ano do nascimento, ano do casamento ou ano do óbito);
Nome das partes;

Após a inclusão dos dados nos filtros de pesquisa, basta clicar no botão “Buscar Certidão”.
O resultado será apresentado abaixo na tela de consulta.
Importante: Nos filtros “Município” e “Cartório” existem as opções “Todos Municípios” e “Todos os Cartórios” que
poderão ser utilizados para ampliar a busca.
Se o registro desejado esteja presente na lista apresentada o cidadão poderá solicitar a certidão, caso contrário
o cidadão poderá solicitar a certidão através de formulário eletrônico, indicando o cartório para qual deseja
encaminhar o formulário e o máximo de informações para facilitar a localização do registro por parte do cartório.
Abaixo seguem as telas de busca, retorno e do formulário eletrônico:
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Tela de consulta de registro

Tela Resultado da consulta de registro
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Tela com opção para pedido por formulário eletrônico

Tela do formulário eletrônico

3.

Suporte ao usuário

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de TI do Recivil através do telefone ou e-mail
abaixo:
Telefone: (31) 2129-6000 opção 03 (três).
E-mail: informatica@recivil.com.br
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