1O oficial deverá cadastrar a serventia no sistema Justiça Aberta do CNJ através do
site: http://www.cnj.jus.br/corregedoria/seguranca/?d=index&a=index&f=index.
Aqueles já cadastrados, devem seguir ao item 2.
2- No Justiça Aberta, o registrador deverá aderir ao Sistema Interligado, acessando o
endereço abaixo: https://www.cnj.jus.br/corporativo/, e seguindo os seguintes
passos:
a) Clicar em Serventia Extrajudial (como figura abaixo)

b) Em seguida, clicar em Informar Dados/ Produtividade (conforme figura
abaixo)

c) Abrirá uma janela como a demonstrada abaixo, nela o registrador deverá
marcar SIM no item Aderiu ao Sistema Interligado. Em seguida o registrador
deverá salvar a tela. (conforme mostra a figura abaixo)

d) Na sequência, o registrador deverá imprimir o comprovante de cadastro,
clicando no link: http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/?

e) Em seguida, no campo referente ao estado de MG, clicar sobre o número que
aparece na coluna “Registradores Civis Vinculados ao Sistema Interligado”.

f) Por fim, o registrador deverá salvar em formato de pdf a página onde
aparece a identificação do cartório, e encaminhar para a Corregedoria Geral
de Justiça de Minas Gerais através do malote digital no link
http://www.cnj.jus.br/malotedigital/login.jsf.
O registrador deverá encaminhar ainda uma cópia do comprovante de
cadastro para o e-mail informatica@recivil.com.br (como figura abaixo).

3- Após seguir corretamente os passos acima demonstrados, a serventia está
devidamente cadastrada no Sistema Interligado, a próxima etapa é com a
maternidade.
O cartório deverá firmar um convênio com a maternidade, que deverá adquirir um
computador, impressora e scanner, e disponibilizar acesso à internet. Cópia deste
convênio também deve ser encaminhada para a Corregedoria-Geral de Justiça de
Minas
Gerais
através
do
malote
digital
no
link
http://www.cnj.jus.br/malotedigital/login.jsf e para o Recivil através do e-mail
informática@recivil.com.br.

4- O cartório deverá designar ainda um funcionário para ficar na Unidade Interligada, e
que será o responsável por enviar a documentação para a serventia onde os pais
desejarem realizar o registro.

5- O Recivil entrará em contato para agendar um treinamento sobre o funcionamento do
sistema.
6- Após o Recivil cadastrar o cartório no sistema, a Unidade Interligada já estará apta
para funcionar.
Os registradores que tiverem dúvidas ou dificuldades em aderir ao Sistema, podem
entrar em contato com o Departamento de Tecnologia da Informação do Recivil
através do telefone (31) 2129 6000 ou pelo e-mail informatica@recivil.com.br.

