
MANUAL CRC-JUD

1- Link para acesso ao sistema

https://sistema.arpensp.org.br/crcjud 

2- Cadastramento dos Magistrados

Na página inicial do link acessado, na lateral direita, aparecerá a mensagem: 

“Para cadastramento de magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Clique Aqui”

Vá ao ícone “Clique Aqui”.

Nesta etapa os magistrados deverão preencher as seguintes informações:

- Nome

- CPF

- Telefone



- Comarca

- Vara

- E-mail

Em seguida, enviar o cadastro.

As informações serão recebidas pelo Suporte da ARPEN/SP que autorizará o acesso ao

sistema, enviando e-mail de confirmação para o mesmo anteriormente cadastrado.

Após  o  recebimento  da  confirmação,  o  magistrado  está  apto  a  acessar  o  sistema,

imprescindivelmente com Certificado Digital.

Obs.: A Arpen-SP possui convênio com outras entidades e o cadastramento é feito

de formas diferentes conforme termo de cooperação, se informe em sua entidade. 



3- Operando o sistema CRC

Feito  o  acesso  com  o  Certificado  Digital,  o  magistrado  visualizará  a  tela  principal,

contendo a quantidade de registros carregados no sistema subdivididos em Nascimentos,

Casamentos, Óbitos, Emancipações, Interdições e Ausências.

Nesta tela também é possível  visualizarmos a quantidade de buscas realizadas pelos

magistrados do Estado de São Paulo e Conveniados.

No menu lateral esquerdo, clicando em “CRC”, serão apresentados alguns novos ícones,

tais  como:  “Buscar Registros /  2ª Via”,  “Pedido de Certidão Manual”,  “Pesquisar

Pedidos  2ª  Vias  Arquivadas”,   “Mandados  Eletrônicos”  e  “Pesquisar  Mandados

Eletrônicos”.



3.1 Buscar Registros /  2ª Via

Através do mecanismo  “Busca”  poderão ser  consultados os registros das Serventias

Extrajudiciais do Estado de São Paulo. Feita a localização, você poderá solicitar o registro

indicado.

3.2 Pedido de 2ª Via de Certidão Manual

Existe um outro método para solicitação de segundas vias de certidão, o qual chamamos

de “Pedido de Certidão Manual”, onde o Magistrado deverá incluir os dados manualmente

na tela da WEB a fim de que o cartório consiga localizar o pedido em seus livros. Para

maior precisão na localização do assento, sugerimos que insira a maior quantidade de

informações possíveis.



3.3 Pesquisar 2ª Via Arquivadas

Nesta  tela  é  possível  localizarmos  os  pedidos  de  certidão  enviados  aos  cartórios

Extrajudiciais do Estado de São Paulo, inserindo dados como: Número do Processo, Data

de Solicitação e/ou Emissão e para maior precisão na localização filtrando pelo status:

Pedidos Atendidos, Rejeitados ou Ambos.



3.4 Mandados Eletrônicos

No  ícone  “Mandados  Eletrônicos”,  deverão  ser  anexados  os  mandados  assinados

digitalmente gerados pelo Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo, “e-SAJ”, informando os dados solicitados.

3.5 Pesquisa de Mandados Eletrônicos

Para consulta dos mandados enviados, você poderá informar dados como: Parte, Tipo 

(Divórcio, Retificação, Separação entre Outros), Status (Cumprido, Em Andamento ou 

Arquivado), Número do Processo e Data do envio.



ATENÇÃO: Existe  ainda  um  outro  menu  na  lateral  esquerda  por  nome

“Administração” onde os Magistrados poderão fazer o cadastro de mais operadores

para o sistema.
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