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CAPÍTULO I –  APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

O Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC é uma base de gover-
no que tem por finalidade captar, processar, arquivar e disponibilizar dados relativos a regis-
tros de nascimento, casamento, óbito e natimorto, produzidos pelas Serventias de Registro
Civil  das Pessoas Naturais. Com o SIRC, essas atividades passaram a ser realizadas com o
apoio de uma plataforma digital, em um fluxo que conecta os cartórios aos ambientes de go-
verno eletrônico do Estado brasileiro.

Além de contribuir para a erradicação do sub-registro no país, ampliando o exercí-
cio pleno da cidadania, o SIRC permite a promoção de melhorias na prestação dos serviços
públicos, facilitando o acesso a direitos e benefícios sociais. Os dados produzidos pelo Siste-
ma servem como base para a elaboração e planejamento de políticas públicas.

Com a gestão integrada e com segurança da base formada pelas informações en-
viadas pelos cartórios, é possível qualificar outras bases de dados governamentais, subsidiar
políticas públicas e ajudar a coibir fraudes na concessão de benefícios e crimes como falsifica-
ção de documentos.

O SIRC, ao promover o aperfeiçoamento da troca de dados entre as Serventias de
Registro Civil de Pessoas Naturais e o Poder Público, possibilita a interoperabilidade entre os
sistemas dos  Cartórios  e  diversos  cadastros  governamentais,  padroniza os  procedimentos
para envio de dados pelas Serventias ao Poder Executivo Federal e fomenta a realização de
estudos e pesquisas voltadas ao aprimoramento desta atividade.
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CAPÍTULO II –  FORMAS DE ACESSO AO SISTEMA

Tendo em vista a variedade de realidades das Serventias de Registro Civil por todo
o país, o SIRC oferece módulos diferenciados de acesso, conforme descrito a seguir:

MÓDULOS DO SISTEMA

1 SIRC WEB (Internet) Utilizado para incluir, alterar, excluir, cancelar termos e declarar
inexistência de movimento de dados de registros civis de forma
individualizada  por  meio  da  Internet.  Este  módulo  permite,
também, carregar arquivo gerado por meio de sistema próprio
utilizado pelas serventias. 

2 SIRC Carga Utilizado para transmissão de arquivos de dados de registros ci-
vis por meio de um webservice diretamente interligado com sis-
tema próprio da serventia.

3 Central de Envio de 
Registro Civil – CER

Utilizado para recepcionar os dados de registros civis das ser-
ventias integradas às Centrais de Envio de Registros previamen-
te cadastradas no SIRC.

O módulo SIRC WEB (Internet) é acessado através do endereço a seguir:

http://  sirc  .dataprev.gov.br  

Para acessar o SIRC pela internet utilize preferencialmente o navegador de Inter-
net Mozilla Firefox ou, alternativamente, o Google Chrome.
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CAPÍTULO III –  PERMISSÕES E NÍVEIS DE ACESSO

1. PAPÉIS DO USUÁRIO DA SERVENTIA

Aos usuários dos Registros Civis de Pessoas Naturais podem ser atribuídos três ní-
veis de acesso possíveis ao sistema SIRC, chamados de papéis: EXECUTOR, INTERMEDIÁRIO e
CONSULTA.

PAPÉIS DO USUÁRIO DA SERVENTIA

PAPEL NOME NO SISTEMA
NÍVEL DE

PERMISSÃO
ÍCONE NESTE GUIA

EXECUTOR USUARIOSIRC_EXECUTOR Máximo

INTERMEDIÁRIO USUARIOSIRC_INTERMEDIÁRIO Médio

CONSULTA USUARIOSIRC_CONSULTA Mínimo

Inicialmente, o titular do Cartório de Registro Civil recebe permissão do INSS para
acessar o sistema, bem como atribuição como Gestor. A partir de então, cabe ao Titular (ou
Substituto devidamente autorizado) o cadastramento e a atribuição de acesso e papéis aos
demais funcionários de sua Serventia.

Ao acessar o sistema o usuário pode verificar qual papel lhe foi atribuído pelo Ti-
tular ou Substituto da Serventia observando tal informação no canto superior direito da tela:

Visando otimizar a identificação de qual Papel está ou não autorizado a acessar
determinada funcionalidade apresentada, este Guia indica, em cada item, ícones que indicam
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quais dos papéis acima estão autorizados a acessar referida função, conforme os exemplos
abaixo:

Exemplo 1: Todos os papéis estão aptos a acessar a funcionalidade de consulta a registros 
de óbito

Exemplo 2: Somente os papéis EXECUTOR e INTERMEDIÁRIO podem consultar a Situação 
da Serventia por Competência

Exemplo 3: Apenas o papel EXECUTOR tem permissão para excluir registros de casamento

Também é possível consultar, ao final do Guia, a Tabela de Permissões com todas
as funcionalidades do sistema e indicação de quais papéis podem acessá-las.

O gerenciamento de tais acessos são realizados pela internet, por meio do Siste-
ma de Autenticação e Controle de Acessos do INSS (GERID), através de seus módulos GID (Ge-
renciamento  de  Identidades)  e  GPA  (Gestão  de  Permissão  de  Acesso),  conforme  itens
Cadastro de Novo Usuário e Permissão de Novo Usuário, deste Capítulo, respectivamente.

A autorização de acesso aos titulares das serventias é concedida pelo Serviço ou
Seção de Administração de Informações de Segurados – SAIS da Gerência Executiva do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social – INSS da área de abrangência da serventia, utilizando o GE-
RID. As atribuições de autorização e de gestão de acesso e senha são concedidas independen-
temente da presença física do Titular e Substituto da Serventia, pois quem informa os dados
do titular ao SIRC é o webservice do Conselho Nacional de Justiça (órgão competente). Uma
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senha provisória é encaminhada por mensagem de correio eletrônico ao usuário, devendo o
mesmo acessar o sistema e alterar a senha para outra que lhe convenha.

2. CADASTRO DE NOVO USUÁRIO

Para o cadastro de um novo usuário, o Titular (ou seu Substituto) deve, inicial-
mente, acessar o GID (Gerenciamento de Identidades), através do seguinte endereço:

http://geridinss.dataprev.gov.br/gid

Ao acessar o GID, é apresentada a tela a seguir:

Note que são disponibilizadas somente duas opções: “Autenticar” e “Alterar Se-
nha”. O Usuário Externo (Usuário da Serventia) deve clicar sobre Autenticar.

Existem duas formas de autenticação: CPF e senha ou via Certificado Digital.

Na tela de autenticação central, os campos devem ser preenchidos, com os se-
guintes dados:

a) CPF: é o identificador usado por quem acessa os sistemas autenticados e con-
trolados pelo Gerenciamento de Identidades – GERID, assim, cada usuário é
identificado de forma única e inequívoca dentro do sistema;

b) Senha: sequência alfanumérica de uso pessoal e exclusivo criada pelo usuário.
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c) Certificado digital: é possível a autenticação com utilização de certificação digi-
tal.

O certificado deve ser do tipo A3 que atenda aos requisitos da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Os acessos aos sistemas do INSS e SIRC, integrados ao GERID, possuem mecanis-
mo de autenticação (CAPTCHA), realizado por meio de letras e números, que é o mecanismo
que testa os acessos e reforça a segurança.

Dessa forma, após inserir CPF e senha,  digitar os caracteres e/ou números apre-
sentados, e clicar em “Entrar” para acessar o sistema.

A primeira etapa da autenticação no sistema é formada pelo Identificador e Senha
da conta do usuário no GERID e autenticação no Captcha, conforme ilustrado acima. A segun-
da etapa consiste em consultar o aplicativo “Google Authenticator” para que se verifique o
código numérico de 6 dígitos,  que deverá ser preenchido no campo correspondente. Este
código numérico se renova aleatoriamente a cada 30 segundos.
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Para a obter o código numérico de 6 dígitos, o usuário deve instalar o Aplicativo
do “Google Authenticator” em seu celular seguindo as orientações do Guia disponível no por-
tal http://www.sirc.gov.br/static/manuais/guia_duplo_fator_gerid.pdf. 

Na tela inicial, acessar o Menu “Cadastro”, opção “Usuários Externos”:

Em seguida, clicar em “Novo Usuário”:

O Sistema, então, solicita o preenchimento dos seguintes dados:
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a) CPF: Preencher com o CPF do usuário;

b) Nome Completo: Preencher com o nome completo do usuário;

c) E-mail: Informar um e-mail válido de titularidade do usuário (no qual o usuário
receberá a senha provisória);

d) Confirmar e-mail: redigitar o e-mail anteriormente informado;

e) Telefone/Celular: Campos opcionais.

Após o preenchimento de todos os campos, clicar em “Confirmar”.

O sistema retorna a tela a seguir, com mensagem de inserção do usuário com su-
cesso e informa que uma senha temporária foi enviada para o e-mail do usuário:

Note que o usuário é inicialmente inserido com “Situação de Acesso” Inativa. 

Para permitir que o usuário acesse o sistema, é necessário alterar a situação para
Ativa, da seguinte maneira:

Selecione o usuário clicando no círculo à esquerda, e clique no botão “Alterar Si-
tuação”:
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Na próxima tela, na opção “Atualizar situação de acesso do usuário para”, escolha
“Ativo”;

Em “Motivo”, escreva a justificativa para ativação deste usuário.

Clique em “Confirmar”.

O Sistema retorna a mensagem “Alterada a situação do usuário com sucesso” e a
Situação de Acesso é alterada para Ativa. 
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Com isto, o usuário está inserido e ativo. Entretanto, ainda necessita que lhe seja
atribuída uma Permissão de Acesso para conseguir realizar qualquer ação no sistema, confor-
me item a seguir. 

3. PERMISSÃO DE NOVO USUÁRIO

Após inserido via GID, o novo usuário deve necessariamente receber permissão
através do sistema de Gerenciamento de Permissão de Acesso – GPA, momento em que o Ti-
tular ou seu Substituto lhe atribui um dos Papéis apresentados.

Atenção! A ausência de atribuição de papel ao usuário impede seu acesso ao sistema,
ainda que o usuário esteja inserido e ativo no GID.

O Titular ou Substituto da Serventia deve acessar o GPA pelo seguinte endereço:

http://geridinss.dataprev.gov.br/  gpa  

Existem duas formas de autenticação: CPF e senha ou via Certificado Digital.

Os acessos aos sistemas do INSS e SIRC, integrados ao GERID, possuem mecanis-
mo de autenticação (CAPTCHA), realizado por meio de letras e números, que é o mecanismo
que testa os acessos e reforça a segurança.
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Para acesso ao GPA, a primeira etapa da autenticação no sistema é formada pelo
Identificador e Senha da conta do usuário no GERID e autenticação no Captcha, conforme
ilustrado acima. A segunda etapa consiste em consultar o aplicativo “Google Authenticator”
para que se verifique o código numérico de 6 dígitos, que deverá ser preenchido no campo
correspondente. Este código numérico se renova aleatoriamente a cada 30 segundos.

Para a obter o código numérico de 6 dígitos, o usuário deve instalar o Aplicativo
do “Google Authenticator” em seu celular seguindo as orientações do Guia disponível no por-
tal http://www.sirc.gov.br/static/manuais/guia_duplo_fator_gerid.pdf. 

Na tela inicial apresentada, deve-se acessar o menu “Atribuições”, opção “Autori-
zação de acesso”:

Na tela a seguir, clicar em “Novo”:

Em seguida, devem ser preenchidos todos os campos requeridos:
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a) Sistema: SIRC_INSS;

b) Subsistema: SIRC_INTERNET;

c) Papel:  Escolher entre os Papéis  EXECUTOR, INTERMEDIÁRIO ou CONSULTA,
conforme nível de acesso que se desejar atribuir ao usuário;

d) Tipo de Domínio: CNS;

e) Domínio: Preencher com o código CNS da Serventia (seis dígitos);

f) Usuário: CPF do usuário;

g) Data de Validade: Informar a data limite para o acesso. Observar Regras Gerais
para inserção de Datas.;

h) Período de acesso: Selecionar em quais dias da semana o usuário poderá aces-
sar o sistema, bem como se poderá ou não acessar em Feriados;

i) Hora de acesso/Início: Horário inicial permitido para acessar o sistema (forma-
to HH:MM);

j) Hora de acesso/Fim: Horário final permitido para acessar o sistema (formato
HH:MM);

Clicar em “Confirmar”.

Atenção! O Titular ou Substituto não consegue atribuir data de validade de acesso pos-
terior à data de validade de seu próprio acesso.

Ao clicar em “Confirmar”, o sistema apresenta a tela a seguir, com a mensagem
de sucesso.
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4. MANUTENÇÃO DE USUÁRIOS

Tanto no GID (Gerenciamento de Identidades) quanto no GPA (Gestão de Permis-
são de Acesso) o Titular ou Substituto da Serventia deve realizar a manutenção dos usuários
de sua serventia através dos demais botões disponíveis. Seguem alguns exemplos de altera-
ções que podem ser realizadas:

a) Manutenção de usuários no GID:

Permite alterações na situação de inserção e situação de atividade do usuário.

✔ Alterar a Situação do Usuário entre Ativa e Inativa (Botão “Alterar Situação”) -
Útil para bloquear temporariamente o acesso do usuário durante férias e afastamentos;

✔ Alteração de CPF, nome, e-mail e telefones de contato de usuário (Botão “Alte-
rar”);

✔ Exclusão de usuário (Botão “Excluir Usuário”);

✔ Extração de Relatórios. 

b)  Manutenção de usuários no GPA:

Permite alterações na situação de permissão de acesso do usuário.

✔ Atribuir perfil de Acesso ou Gestão a outros usuários (Menu “Atribuições / Atri-
buir Gestões/Autorização de Acesso”);

✔ Atribuir Substituto (Menu “Atribuições / Atribuir Substituto”);

✔ Alterar a data de validade, os dias da semana em que pode acessar, bem como
o horário permitido para acesso;

✔ Excluir o Papel de acesso de um usuário.
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O Usuário Externo tem a possibilidade de alterar sua própria senha de acesso,
caso expirada ou mesmo por questão de segurança. 

https://correio.dataprev.gov.br/troca-senha/

Nos casos em que o usuário não possua a senha atual ou a tenha esquecido, para
recuperar a senha, acesse o endereço eletrônico abaixo, acione a opção "Esqueceu a senha?
Primeiro acesso? Recupere sua senha através do e-mail", e informe o e-mail corporativo (o
mesmo constante da base do Justiça Aberta): 

https://correio.dataprev.gov.br/troca-senha/

Clique no link "Esqueceu a senha? Primeiro acesso? Recupere sua senha através 
do e-mail”:

Logo após, deve preencher os campos “E-mail Corporativo” e “E-mail Particular”
com a mesma informação, ou seja, o endereço de e-mail cadastrado pelo Titular no Justiça
Aberta e clique em “Confirmar Envio de Token”. Serão encaminhadas orientações para redefi-
nição de senha ao e-mail pessoal informado. O usuário deve acessar tais orientações no e-
mail e seguir os procedimentos. 

19



Guia SIRC – Serventias

Atenção! A opção “Confirmar Envio de Token” disponibilizada no Troca Senha não altera
a senha de Certificado Digital.

5. AUTENTICAÇÃO CENTRAL

O módulo SIRC WEB Internet é acessado através do endereço a seguir:

http://  sirc  .dataprev.gov.br  

Após digitar o endereço no navegador o usuário é redirecionado para o Sistema
de Autenticação Central. 

Existem duas formas de autenticação: CPF e senha ou via certificado digital.

Os acessos aos sistemas do INSS e SIRC, integrados ao GERID, possuem mecanis-
mo de autenticação (CAPTCHA), realizado por meio de letras e números, que é o mecanismo
que testa os acessos e reforça a segurança.
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Dessa forma, após inserir CPF e senha, digitar os caracteres e/ou números apre-
sentados, e clicar em “Entrar” para acessar o sistema.

Na tela de autenticação central, os campos devem ser preenchidos, com os se-
guintes dados:

a) CPF: é o identificador usado por quem acessa os sistemas autenticados e con-
trolados pelo Gerenciamento de Identidades – GERID, assim, cada usuário é
identificado de forma única e inequívoca dentro do sistema;

b) Senha: sequência alfanumérica de uso pessoal e exclusivo criada pelo usuário.

c) Certificado digital: é possível a autenticação com utilização de certificação digi-
tal.

O certificado deve ser do tipo A3 que atenda aos requisitos da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Clicar em “Entrar” para acessar o sistema.
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CAPÍTULO IV – REGRAS GERAIS PARA INSERÇÃO DE DADOS

O SIRC possui determinadas regras de validação para a inserção de dados, visando
identificar ou impedir equívocos por parte dos usuários da Serventia.

Como principal orientação, tem-se que os campos devem ser preenchidos somen-
te com o dado a que se refere. Quando um dado é desconhecido, ele deve ser deixado em
branco. 

Quando um campo é deixado em branco, o próprio sistema, internamente, atribui
status de “ignorado” àquele campo. Por outro lado, ao preencher com qualquer palavra de-
terminado campo, o usuário está informando ao sistema, incorretamente, que aquela palavra
é o nome próprio da pessoa a qual o campo se relaciona. Ao escrever “Ignorado” no campo
Nome da Filiação 1, o usuário está informando, ao sistema, que o pai/mãe do registrado
chama-se Ignorado.

Nos itens a seguir temos demais regras a serem atendidas.

 

1. INSERÇÃO DE NOMES

No preenchimento de todos os campos de nomes próprios deve-se ter o cuidado
de informar somente os nomes reais das pessoas envolvidas ou deixá-los em branco, se des-
conhecidos. Palavras como “falecido”, “ignorado”, “desconhecido” não devem ser utilizadas.

Entretanto,  considerando  que  eventualmente  algumas  destas  palavras  podem
efetivamente se tratar de nomes ou partes de nomes de pessoas relacionadas aos registros
civis, o SIRC não impede a inserção, mas somente apresenta alerta ao usuário de que deter -
minada palavra reservada está sendo inserida.

Atenção! Palavras reservadas (ou nomes especiais) são determinadas palavras ou ex-
pressões com alto grau de probabilidade de estarem sendo utilizadas indevidamente.
Assim, o sistema exige do usuário a confirmação do uso daquela palavra (pois, eventu-
almente, seu uso pode estar correto).

São considerados nomes especiais, exigindo confirmação quando usados, os que
contenham as seguintes palavras: “avó”, “avô”, “cadaver”, “cadáver”, “complementos”, “conju-
ge”,  “cônjuge”,  “declarante”,  “desconhecida”,  “desconhecido”,  “esposa”,  “existe”,  “falecida”,
“falecido”, “feto”, “fulana”, “fulano”, “identidade”, “identificada”, “identificado”, “ignorada”,
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“ignorado”, “inexistente”, “informada”, “informado”, “invalida”, “inválida”, “invalido”, “inváli-
do”, “juiz”, “juiza”, “juíza”, “mae”, “mãe”, “marido”, “materna”, “materno”, “mesma”, “mes-
mo”,  “morta”,  “morto”,  “mulher”,  “nacida”,  “naçida”,  “nacido”,  “naçido”,  “não”,  “nascida”,
“nasçida”, “nascido”, “nasçido”, “nassida”, “nassido”, “natimorta”, “natimorto”, “noiva”, “noi-
vo”, “pai”, “paterna”, “paterno”, “recem nacida”, “recém nacida”, “recem nacido”, “recém na-
cido”, “recem nascida”, “recém nascida”, “recem nascido”, “recém nascido”, “recem-nacida”,
“recem-nacido”,  “recém-nacido”,  “recem-nascida”,  “recém-nascida”,  “recem-nascido”,  “re-
cém-nascido”, “recen nascida”, “recén nascida”, “recen nascido”, “recén nascido”, “recen-nas-
cida”, “recén-nascida”, “recen-nascido”, “recén-nascido”, “registro” e “teste”.

Junto à acentuação de letras, o apóstrofo ( ' ) é o outro sinal gráfico aceito em no-
mes, desde que unido a alguma palavra.

Não são aceitos:

✔ Espaços múltiplos;

✔ Algarismos numéricos arábicos; 

✔ Abreviações (palavra terminada por ponto); e 

✔ Símbolos não alfabéticos (exceto apóstrofo contíguo a uma palavra, cedilha e
acentos gráficos).

Atenção!  A Direção Central do INSS tem acesso a uma funcionalidade exclusiva que
permite a inserção de exceções à lista de nomes especiais. O objetivo da inclusão des-
tas exceções é  calibrar o sistema no sentido de excluir dos apontamentos eventuais
combinações frequentes que podem gerar falsos positivos quanto ao uso indevido das
palavras listadas.

Por exemplo: A palavra MAE, quando parte integrante do sobrenome MAEDA, não se
trata de uso indevido. Assim, ao se incluir a palavra “MAEDA” como exceção de nomes
especiais, o SIRC deixará de apontar, na funcionalidade “Registros com Nome Especial”,
a palavra MAEDA – continuando, no entanto, a apontar o uso da palavra MAE quando
sozinho, ou quando associado a outro nome.

Desta forma, quando a Serventia, no uso da ferramenta Registros com Nome Especial,
detectar a presença frequente de apontamentos indevidos de nomes especiais como
parte integrante de um mesmo nome ou sobrenome, deve encaminhar este achado ao
SAIS da Gerência Executiva do INSS de sua abrangência, para verificação da possibilida-
de de demandar à Direção Central a inclusão da palavra como exceção.
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2. INSERÇÃO DE PROFISSÕES

No campo “Profissão da Filiação”, clicar na seta e selecionar a partir da lista exibi-
da. Neste campo, a tabela de referência é a CBO-CNIS (Classificação Brasileira de Ocupações
do Ministério do Trabalho adicionada de códigos exclusivos do INSS). Caso a profissão decla-
rada não seja apresentada na tabela, selecionar a opção “Outros”.

A lista de profissões da classificação brasileira de ocupações pode ser obtida na
página http://www.mtecbo.gov.br e as atividades adicionadas pelo INSS para formar a tabela
CBO-CNIS são as seguintes:

Código Descrição
0001-05 Dona de casa;
0002-05 Síndico de condomínio, quando não remunerado;
0003-05 Brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior;
0004-05 Estudante;
0005-05 Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social;

0006-05
Membro de conselho tutelar  de que trata  o  artigo 132 da  Lei  n.º  8069,  de
13/07/1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de Previdência So-
cial;

0007-05
Bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa de acordo com a Lei nº
6.494 de 1977;

0008-05
Bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, curso de especialização,
pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não
esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social;

0009-05
Presidiário que não exerce atividade remunerada e nem esteja vinculado a qual-
quer regime de Previdência Social;

0010-05
Brasileiro, residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previ-
denciário de país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional.

0011-05
Servidor público, participante de regime próprio de Previdência Social, desde
que em gozo de licença sem vencimento e que, nesta condição, não lhe seja
permitido contribuir para esse regime; (§ 2º do art. 11 do RPS)

0012-05
Sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, na competência
em que não auferir remuneração.

0013-05 Aquele que exerce qualquer tipo de atividade voluntária (não remunerada)

0014-05

Exercente de mandato eletivo, no período de 1º de fevereiro de 1998 a 18 de
setembro de 2004, que, nos termos da Portaria MPS nº 133, de 2 de maio de
2006, solicitou a manutenção da filiação na qualidade de segurado facultativo,
mediante recolhimento complementar das contribuições relativas ao respecti-
vo período, abatendo-se os valores retidos;

0015-05 Empresário

24

http://www.mtecbo.gov.br/


Guia SIRC – Serventias

Código Descrição
0016-05 Professor em Geral
0017-05 Engenheiro em Geral
0018-05 Sem atividade anterior
0019-05 Desempregado

0020-05
Aposentado de qualquer regime Previdenciário nomeado Magistrado Classista
temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral

0021-05 Brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo internacional
0022-05 Médico Residente
0023-05 Membro de Conselho Fiscal de S. A.

0024-05
Presidiário, quando exercer atividade remunerada mediante contrato celebra-
do ou intermediado pelo Presidio

0025-05
Auxiliar Local, brasileiros civis que prestam serviços à União no exterior, em re-
partições governamentais brasileiras

0026-05 Agenciador de Investimento

0027-05
Empregado de Organismos Oficiais Estrangeiros ou Internacionais em funciona-
mento no Brasil

3. INSERÇÃO DE DATAS

Qualquer campo do SIRC WEB que requeira a inserção de uma data, seja ela no
formato DD/MM/AAAA ou MM/AAAA, possui duas formas de entrada deste dado: digitação
normal ou seleção da data mediante clique na figura do calendário logo à direita do campo.

a) Inserção de data em formato DD/MM/AAAA:

Mediante digitação Mediante clique sobre a figura do calendário

b) Inserção de data em formato MM/AAAA:
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Mediante digitação Mediante clique sobre a figura do calendário

4. INSERÇÃO DE ENDEREÇOS

Para informar um endereço no SIRC, preliminarmente devem ser digitados os da-
dos Logradouro, Número, Complemento e Bairro:

Para informar Estado e Município, deve ser seguido o procedimento abaixo:

a) Inicialmente, clicar na seta ao lado de “Selecione a UF” para selecionar a Uni-
dade Federativa desejada:

b) Em seguida, clicar sobre a seta “Selecione o Município” para selecionar a cida-
de desejada:
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Em determinadas situações (como a informação da naturalidade do falecido, por
exemplo), o usuário tem a opção de inserir um município que não conste da listagem apre-
sentada, que se fundamenta na Tabela do IBGE. Isto é necessário, por exemplo, quando um
município foi desmembrado, incorporado ou anexado a outro. Nestes casos, será apresenta-
do o botão “Município não consta na Tabela do IBGE”.

a) Clique sobre o botão “Município não consta na lista do IBGE”:

b) O sistema apresentará o campo  digitável “Naturalidade”,  no qual  o usuário
pode livremente digitar a cidade que não consta na lista do IBGE:

c) Em caso de equívoco, basta clicar sobre o botão “Selecionar município da lista
do IBGE” para retornar à configuração anterior.

Para informar um Endereço no Exterior: 

a) Clicar sobre o botão “Endereço no Exterior” que é disponibilizado, geralmente,
logo acima dos campos para preenchimento de endereço nacional:
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b) Preencher livremente o endereço no exterior na caixa de texto disponibilizada:

c) Em caso de equívoco, clicar sobre “Endereço Nacional” para retornar ao for-
mato anterior e informar endereço dentro do território nacional.
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CAPÍTULO V –  SIRC WEB

Trata-se do módulo mais amplo do SIRC. Por meio dele é possível:

✔ Incluir, alterar e excluir dados de registros civis  on-line, diretamente no siste-
ma;

✔ Declarar ou excluir a declaração de inexistência de movimento;

✔ Justificar ausências termos de registros civis que não foram efetivamente utili-
zados para fins de registro civil (por exemplo, transporte/transposições);

✔ Carregar arquivo gerado por meio de sistema próprio utilizado pelas serventi-
as;

✔ Acessar outros módulos do sistema.

Existem duas formas de acessar alguns módulos de registros civis e envio de ar-
quivos: pela barra de menu superior ou pelo quadro de atalhos.

A página apresentará as funcionalidades de acordo com o perfil  de acesso do
usuário (Papel).

Neste Capítulo serão apresentadas todas as funcionalidades disponíveis no módu-
lo SIRC WEB. 

Na página a seguir  é  possível  consultar  imagem clicável  com  todos  os Menus
expandidos. Clicando-se sobre a funcionalidade desejada pode-se acessar imediatamente a
seção do Guia que orienta sobre a mesma. 
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1. TELA INICIAL COM TODAS AS FUNCIONALIDADES (CLICÁVEL)

A seguir é apresentada a tela inicial do SIRC com todos os menus expandidos.
Mantenha a tecla Control (Ctrl) pressionada e clique sobre o nome da funcionalidade deseja-
da para ser remetido automaticamente ao item deste Guia que trata do assunto escolhido.

Início                 Registros Civis                    Funções de Serventia      Transmissão de Arquivo      Consultas Auxiliares          Ajuda          Sair

Registro de Nascimento

Registro de Casamento

Registro de Óbito

Legado SISOBI

Registros Transladados do
Exterior

Declaração de 
Inexistência de 
Movimento

Justificativa   de   
Ausência dos   T  ermos  

Recibo de Entrega de
Registros Civis por
Mês de Operação

Registros   com Nome  
Especial

Situação da Serventia   por   
Competência

Pendências Consolidadas 
da Serventia

Registros Enviados Fora 
do Prazo

Aviso  s e Comunicações   
de Pendências

Histórico de   Atualizações   
de Registros Civis

Dados   da Serventia  

Autorizar CER para 
Envio de Dados

Situação Cadastral das 
Serventias

Qualidade do 
Preenchimento dos 
Dados Obrigatórios

CPFs Irregulares

Enviar   A  rquivo de   
Movimento

Comprovante  s    e   
Relatórios de 
Transmissão de Arquivo

Relatórios de 
Movimentos com Erro

Consulta de Número de 
Benefício

Consulta Nacional

Justificar Ausência de 
Termos

Consultar Termos 
Faltantes Justificados   ou    
Revertidos

Histórico de Termos 
Faltantes Justificados ou 
Revertidos
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2. MENU REGISTROS CIVIS

Este menu permite acesso aos módulos de nascimento, casamento e óbito para
inserir e manter dados referentes aos registros civis e, ainda, consultar o legado do SISOBI. A
partir da versão 6.4.0, de 27/06/2017, foi incluída a consulta de registos civis do exterior, pos-
sibilitando à serventia que possui o livro tipo 7 (livro E), o controle da sequencialidade de ter -
mos desse livro.

Para consulta, alteração de dados ou exclusão de registros, após pesquisa para lo-
calização do registro, o sistema disponibiliza as opções de “Consultar”, “Alterar” e “Excluir”,
dependendo do perfil de acesso (Papel).

O usuário da serventia pode fazer manutenção e consulta dos registros civis a par-
tir do preenchimento dos campos disponibilizados para seleção na tela inicial no menu “Re-
gistros Civis”, conforme seu perfil de acesso. O menu “Registros Transladados do Exterior”
possibilita apenas a consulta aos registros localizados, mas a alteração ou exclusão é possível
pelo menu do tipo de registro lavrado (nascimento, casamento ou óbito).

As funções de inserção e manutenção são atribuições das serventias.

Pelas funcionalidades de registro de nascimento, casamento e óbito é possível:

✔ Inserir novo registro (normal ou judicial);

✔ Pesquisar dados referentes aos registros;

✔ Manter dados referentes aos registros (alterar ou excluir) e

✔ Excluir registros em lote.
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As funcionalidades do quadro de atalhos  apresentam as  mesmas descritas  no
menu “Registros Civis” da barra de menus. 

2.1. Registro de Nascimento

2.1.1. Inserir Registro de Nascimento

A inserção de um Novo Registro de Nascimento pode ser feita de duas formas:

a) Selecionada a opção “Novo Registro: Nascimento”, no quadro de Atalhos da
tela de início, será apresentada a tela “Novo Registro de Nascimento” com o
quadro “Dados do Acervo” para preenchimento dos números da matrícula; 

b) Ou acessar a opção “Registro de Nascimento” do menu “Registros Civis”, na
barra de menus, e clicar no botão “Inserir Registro de Nascimento”:
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Ao acessar “Novo Registro de Nascimento” (via botão de atalho) ou “Inserir Regis-
tro de Nascimento” (via Menu), será apresentado o quadro “Dados do Acervo” e os campos a
seguir estarão preenchidos automaticamente:

a) O campo “Serventia” com o número do Código Nacional de Serventia – CNS.

b) O campo “TP” – Tipo de Serviço Prestado – com o número 55, que correspon-
de ao tipo de serviço de registro civis das pessoas naturais.
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Quadro Dados do Acervo (Dados da Matrícula)

a) Matrícula: disponibiliza campos para preenchimento de acordo com a legenda
do quadro abaixo:

Serventia
O campo “Serventia” será preenchido automaticamente com o Código Nacional de

Serventia – CNS. O Código Nacional de Serventia – CNS está disponível  no endereço eletrônico
http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta. 

Ac: código que identifica o tipo de acervo
01: Acervo próprio;
02 a 99: Acervos Incorporados ou de unidades interligadas.
Acervos  Incorporados  são  registros  incorporados  de  outra  serventia  até

31/12/2009, dia anterior à implementação do Código Nacional por todos os registradores civis das
pessoas naturais, conforme definido pelo Provimento nº 3, de 17/11/2009, do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ/Corregedoria.

Acervos de Unidades Interligadas são números de acervo diferentes de 01, porém
utilizados  pela  própria  serventia  para  diferenciar  registros  realizados  em  unidades  interligadas
(como é o caso do estado do Rio de Janeiro, no qual a Corregedoria local autorizou que as materni -
dades que fazem registros se utilizam de acervos diferentes das serventias a que estão vinculadas).

Assim, serventias que só possuem acervo próprio e não possuem unidades interli-
gadas devem informar sempre o código 01 no campo “Ac”, ao passo que serventias que possuem
acervos incorporados ou unidades interligadas devem se utilizar, também, dos códigos “Ac” 02 a 99,
conforme o caso. 

Tp: Tipo de serviço prestado
55: corresponde ao tipo de serviço de registro civil das pessoas naturais. É preen-

chido automaticamente.
Ano: ano em que o registro foi efetuado
Número formado por 4 (quatro) dígitos.
T: tipo do livro onde consta o registro
1: Livro A (nascimento);
7: Livro E (registro de nascimento do exterior).
Livro: número do livro de escrituração
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Número formado por 5 (cinco) dígitos.
Fol.: número da folha do livro de escrituração
Número formado por 3 (três) dígitos.
Termo: sequencial do número de registro no livro
Número formado por 7 (sete) dígitos.
Dígito verificador: número de 2 dígitos calculados com base nos números anteri-

ormente informados que compõem a matrícula
As serventias que não possuíam acesso a microcomputador para cálculo do dígito

verificador poderiam à época lançar duas letras X (XX) no campo correspondente, observando as
determinações do Provimento nº 3, de 17/11/2009, do Conselho Nacional de Justiça –CNJ/Correge-
doria. Entretanto, com o Provimento nº 63, de 14/11/2017 que revogou o Provimento nº 3, todas
as matrículas devem ter o dígito verificador devidamente calculado.

Atenção! Após a versão implementada no dia 10/06/2020, o SIRC passou a permitir a
inclusão de registros civis com número de termo igual a outro já existente no sistema,
haja vista a possibilidade de existir acervos com termos repetidos em razão da inobser-
vância da sequencialidade de termos, da renumeração dos termos a partir da Lei n°
6.015/73 e outros motivos devidamente justificados perante a Corregedoria de Justiça. 

Importa observar que não será permitida a inclusão de matrícula exatamente igual à
outra já existente no sistema, ou seja, além do termo, o livro, a folha, o ano e o acervo
também são iguais.

Com isso, a impossibilidade de recepção de informações de anotações, averbações ou
retificações de registros antigos, cujos números de termos são iguais a outro registro
mais recente, foi sanada.

Atenção! No caso de inclusão de registro cujo número de termo encontre-se na situa-
ção “JUSTIFICADO PELA AUSÊNCIA DE TERMO”, o sistema solicitará confirmação quan-
to ao prosseguimento da inclusão e, caso seja confirmado, realizará a reversão auto-
mática do termo justificado como ausente, possibilitando a efetiva inclusão do registro.

Atenção! Na inserção de informações de registros via Sirc Web, na forma on-line (digi-
tação), haverá validação de titularidade do CPF de acordo com as informações digita-
das. Não haverá impedimento de inserção das informações, mas apenas um alerta so-
bre a divergência de dados, se existir.
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Tela Dados Básicos

O sistema apresenta na parte inicial da tela o número da matrícula inserida. Logo
abaixo, apresenta o botão “Alterar para Registro Judicial”, que deve ser clicado em caso de se
tratar  de lavratura  por  Decisão  Judicial  (Veja  item  2.1.2  –  Inserir  Registro  Judicial  de
Nascimento).

 Não se tratando de Registro Judicial, o usuário deve seguir para o quadro abaixo,
chamado “Dados Básicos”. Os campos de preenchimento obrigatório aparecem com as legen-
das  destacadas na cor vermelha e iniciadas  por asterisco (alguns podendo ser  ignorados,
quando não conhecidos, ao avançar a tela).

No caso do registro de nascimento, os campos obrigatórios (não sendo permitido
deixá-los em branco) são: nome, data de nascimento, sexo, data do registro de nascimento,
UF/Município de nascimento, local do nascimento e DNV ou DNV Inexistente. 

a) Nome:  preencher o nome completo da pessoa registrada,  com acentuação,
caso haja. Observar as Regras Gerais para a inserção de   Nomes   – dado obriga-
tório a partir de 18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei nº
13.846/2019; 

b) Data de Nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a data ou digite
a data sem ponto ou barra, conforme Regras Gerais para inserção de   Datas   –
dado obrigatório a partir de 18/06/2019, por força das alterações trazidas
pela Lei nº 13.846/2019; 
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c) Hora de Nascimento: informar hora e minuto;

d) Sexo: clicar na seta e selecione a opção na lista exibida –  dado obrigatório a
partir  de  18/06/2019,  por  força  das  alterações  trazidas  pela  Lei  nº
13.846/2019;

e) Data de Registro do Nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a
data  ou  digitar  a  data  sem  ponto  e  barra,  conforme  Regras  Gerais  para
inserção de Datas;

f) CPF: informar o número de CPF da pessoa registrada – dado obrigatório a par-
tir de 18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

g) UF/Município de Nascimento: clicar na seta e selecionar a unidade federativa
de nascimento a partir da lista exibida, conforme Regras Gerais para Inserção
de Endereços – dado obrigatório a partir de 18/06/2019, por força das altera-
ções trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

No quadro “Local de Nascimento/DNV”, informar:

a) Local de Nascimento: clicar na seta e selecionar a opção a partir da lista que
será exibida, se o nascimento ocorreu em uma unidade de saúde ou fora da
unidade de saúde. Para qualquer opção selecionada, obrigatoriamente, infor-
mar o número da Declaração de Nascido Vivo – DNV ou assinalar a inexistência
dela;

b) DNV: informar o número da declaração de nascido vivo, caso haja; ou

c) DNV inexistente: assinalar este campo em caso de desconhecimento da DNV.

O formulário de DNV é distribuído,  gratuitamente,  às  Secretarias Estaduais  de
Saúde pelo Ministério da Saúde que, por sua vez, repassam aos estabelecimentos de saúde e
Serventias.

No quadro “Gêmeos”, informar:

a) Possui gêmeos: selecionar “Sim” ou “Não”;

b) Quantidade: se informado que possui gêmeos, informar o número total de ir-
mãos, registrados como vivos e como natimortos.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.
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DADOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA REGISTROS DE NASCIMENTO
LEI Nº 13.846/2019 – A PARTIR DE 18/06/2019

TIPO DE 
REGISTRO

DADOS OBRIGATÓRIOS

Nascimento

Do registrado: 
Nome*

CPF
Sexo

Data de nascimento
UF/Município de nascimento

Da filiação: 
Nome completo

CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

*Apesar de o nome do registrado não estar expressamente relacionado naos parágrafos, a Lei menciona que a
“relação  dos  nascimentos,  dos  casamentos,  dos  óbitos  e  dos  natimortos”,  descrita  no  art.  68  da  Lei  n°
8.212/91, refere-se à relação nominal dos registros.

Atenção!  A ausência de qualquer dado obrigatório por lei deve ser justificada através
do preenchimento do campo “Justificativa”, que pode ser realizado no momento da in-
clusão ou alteração do registro, bem como pelas funcionalidades “Pendências Consoli-
dadas da Serventia” e “Qualidade de Preenchimento dos Dados Obrigatórios”, confor-
me itens  Pendências Consolidadas de Registros com Dados Obrigatórios Incompletos
sem Justificativa e Complementar e Justificar registro com informações faltantes.

Atenção! Após a versão implementada no dia 10/06/2020, o SIRC passou a  permitir
que sejam ignorados os campos “Data de nascimento” e “UF/Município de nascimen-
to” com intuito de atender os casos excepcionais de inserção de registros em que tais
informações não tenham sido colhidas à época – geralmente são anteriores à Lei n°
6.015/73 –, possibilitando, assim, a informação de eventuais anotações, averbações ou
retificações.
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Tela Dados de Filiação

O sistema permite inclusão de duas ou mais filiações, atendendo às configurações
familiares da atualidade. Para inserir mais de duas filiações clicar em “Adicionar Filiação” ao
final da página, à esquerda. Para excluir filiações indevidamente acrescentadas, basta clicar
em “Remover Filiação” (será removida a última filiação acrescentada).

Nos quadros “Filiação Nascimento 1” e “Filiação Nascimento 2”, informar:

a) Nome da Filiação: preencher com o nome completo da pessoa referente à filia-
ção  correspondente.  Observar  as  Regras  Gerais  para    i  nserção  de  Nomes   –
dado obrigatório a partir de 18/06/2019, por força das alterações trazidas
pela Lei nº 13.846/2019;

b) Data de Nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a data ou digi-
tar a data sem ponto e barra, conforme Regras Gerais para inserção de Datas.
Utilizar a função “Informar Idade”, se desconhecida a data de nascimento – a
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data de nascimento completa é dado obrigatório a partir de 18/06/2019, por
força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019; 

Atenção! A função “Informar Idade” somente deve ser utilizada nos casos excepcionais
em que a serventia não tem conhecimento da data de nascimento da filiação, visto que
aquela não supre a obrigação imposta pela lei, a qual traz, expressamente, a data de
nascimento como dado obrigatório. Neste caso, mesmo tendo informado a idade da fi-
liação, o responsável pela lavratura do registro deverá inserir a justificativa para a au-
sência do dado obrigatório.

O sistema não permite a entrada de registros civis (nascimento e óbito) com idade “0”
(zero) nos  dados de filiação tanto na entrada via digitação quanto via  webservice. O
SIRC Web solicita confirmação caso o conteúdo informado seja um valor excepcional de
idade, ou seja, maior que 100 (cem) anos.

c) Sexo da Filiação: Selecionar “Masculino” ou “Feminino” – dado obrigatório a
partir  de  18/06/2019,  por  força  das  alterações  trazidas  pela  Lei  nº
13.846/2019;

Atenção! A tela para informação do “Domicílio da Filiação”, referida no item Tela D  ados  
do Domicílio, mais à frente, será disponibilizada somente se houver pelo menos uma
filiação informada.

No quadro “Naturalidade da Filiação”, informar:

a) País de Nascimento: escolher o país na caixa de seleção;

b) Naturalidade: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município de nascimento na lista, confor-
me Regras Gerais para inserção de Endereços –  dado obrigatório a partir de
18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

Se o município não constar na lista apresentada por ser um município com a pos-
sibilidade de ter sido desmembrado, incorporado ou anexado a outro município, clicar em
“Município não consta na lista do IBGE”, informar o nome do município e clicar em “confir-
mar”;

c) Nacionalidade: clicar na seta e selecionar a nacionalidade a partir da lista exi-
bida. Este campo será obrigatório se o nascimento for no exterior.

d) No quadro “Profissão da Filiação”: clicar na seta e selecionar a partir da lista
exibida. Observar as Regras Gerais para inserção de Profissões;

No quadro “Documentos da Filiação”, preencher todos os documentos apresen-
tados conforme cada campo.

Os documentos passíveis de inclusão são:
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a) CPF: preencher com o número do documento – dado obrigatório a partir de
18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

b) NIT: preencher com o Número de Identificação do Trabalhador;

c) RG/Carteira Profissional: preencher o número, UF, órgão e data de emissão;

d) CTPS: preencher com número, série, UF e data de emissão;

e) Título de Eleitor: preencher com o Número e a data de emissão;

Havendo outros documentos a serem inseridos, deve-se clicar sobre “Inserir ou-
tros Documentos”, para expandir este menu:

Neste menu expandido, podem ser preenchidos os seguintes documentos:

a) CNH: preencher com o número e a data da primeira habilitação;

b) RIC: preencher com o registro de identificação civil;

c) Certidão de Nascimento: preencher com a matrícula;

d) RNE: preencher com o número do Registro Nacional de Estrangeiro;

e) Certidão de Reservista: preencher com o número;
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f) Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados: preencher com o número, e fa-
zer uma breve descrição do documento apresentado;

f) Passaporte: preencher com o número do documento, série e data de emissão;

g) Carteira de Marítimo: preencher com o número e data de emissão;

h) Outros: se forem apresentados outros documentos não presentes na lista aci-
ma, preencher com o número, e dar uma breve descrição do documento. É
possível incluir até dois documentos extras.

Atenção! Ressalta-se que o CPF é o documento que consta no rol de dados obrigató-
rios por lei, portanto a informação de qualquer outro documento não supre a obriga-
ção legal. Não sendo conhecido o número do CPF, ainda que tenham sido informados
outros documentos, o responsável pela lavratura do registro deverá inserir a justificati-
va para a ausência do dado obrigatório. Não significa que somente o CPF deve ser infor-
mado, sendo que todas as informações contidas no livro de registros devem ser trans-
mitidas ao SIRC.

Atenção! No momento da inserção ou alteração do registro, na forma on-line, o siste-
ma SIRC verificará se o CPF foi informado em duplicidade, em qualquer um dos campos
de documentos. Em caso positivo, não permitirá a duplicidade, retornado mensagem
de erro ao usuário. A duplicidade é verificada apenas nas informações internas do re-
gistro, entre documentos das pessoas envolvidas no registro a ser inserido ou alterado.
O sistema também não permitirá o preenchimento dos campos de número de docu-
mentos apenas com números 0 (zeros), e no caso do CPF, não permitirá inclusão de
dígitos repetidos ou inexistentes na base da RFB.

Por fim, tem-se o quadro “Progenitores”, relativo aos pais da pessoa informada na
Filiação 1:

Deve-se informar:

a) Nome do Progenitor 1: preencher com o nome completo do progenitor 1 refe-
rente à filiação correspondente. Observar as  Regras Gerais para inserção de
Nomes;

b) Sexo (Progenitor 1): informar o sexo do Progenitor 1;

c) Nome do Progenitor 2: preencher com o nome completo do progenitor 2, refe-
rente à filiação correspondente. Observar as  Regras Gerais para inserção de
Nomes;
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d) Sexo (Progenitor 2): informar o sexo do Progenitor 2;

Assim como para filiação, o sistema permite a inclusão de dois ou mais progenito-
res (para cada filiação),  atendendo às  configurações familiares da atualidade.  Para inserir
mais de dois progenitores, clicar em “Adicionar Progenitor” ao final da página. Para excluir
progenitores indevidamente acrescentados, basta clicar em “Remover Progenitor” (será re-
movido o último progenitor acrescentado).

✔ Havendo mais de duas filiações é possível registrá-las clicando no botão “Adici-
onar Filiação” e informando os dados de identificação de forma semelhantes às
filiações 1 e 2 apresentada no item Tela Dados de Filiação e seus subitens acima.

✔ Ao incluir mais de duas filiações é apresentado um novo botão de comando
“Remover  Filiação”,  o  qual  permite remover as  filiações  adicionadas  indevida-
mente.

✔ Será apresentado o mínimo de 2 (duas) filiações para preenchimento. Se des-
conhecida uma ou ambas filiações os campos desconhecidos deverão ficar vazios,
sem preenchimento, e deverão ser confirmados como ignorados na tela seguinte,
após clicar em “Confirmar”, conforme demonstrado no item Tela Confirmação de
Campos Ignorados.

✔ O mesmo vale para progenitores: havendo mais de dois progenitores para uma
filiação, é possível registrá-las clicando no botão “Adicionar Progenitor”. Ao in-
cluir mais de dois progenitores, é apresentado um novo botão de comando “Re-
mover Progenitor”, o qual permite remover os progenitores adicionadas indevida-
mente.

Repetir o mesmo procedimento para o quadro “Filiação Nascimento 2”.

Clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Tela Confirmação de Campos Ignorados

Será  exibida  dentro  quadro  “Dados  Ignorados”  mensagem com  indicação  dos
campos obrigatórios que não foram preenchidos:
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A tela apresenta a informação “Os seguintes dados não foram informados e se-
rão ignorados:”

Se confirmados,  os  campos  obrigatórios  sem preenchimento serão registrados
com o termo “Ignorado”:

Clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Atenção!  Algumas informações apesar de serem obrigatórias poderão ser deixadas em
branco, caso sejam desconhecidas e realmente não constem do livro da lavratura. Após a
digitação de todos os campos, e clicando em “Confirmar”, haverá o pedido de confirmação
se os dados não preenchidos são realmente ignorados.

Atenção! Nunca digite a palavra “Ignorado” (ou qualquer outra) em campos desconheci-
dos, deixe-os em branco. O SIRC atribuirá a informação “Ignorado” automaticamente após
a confirmação.

Tela Dados do Domicílio

Se ao menos uma filiação for informada, após clicar em “Confirmar”, será apre-
sentada tela para informação do domicílio da filiação:
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Atenção! Caso nenhuma filiação seja informada essa tela não será apresentada pelo sis-
tema.

Se o endereço for no exterior, clicar em “Endereço no Exterior”, preencher o cam-
po “Informações do Domicílio no Exterior” e clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento
ao preenchimento:

Para retornar a tela anterior de Domicílio clicar em “Endereço Nacional”.

Atenção! O sistema permite um único domicílio, ainda que haja mais de uma filiação in-
formada. No caso de duas ou mais filiações com pais em domicílios distintos, preencher
preferencialmente o domicílio no qual a criança estabelecerá residência.

Se o endereço for no Brasil preencher os campos a seguir:

a) Logradouro: preencher o logradouro de residência da filiação, com a informa-
ção de av., praça, rua, etc.;

b) Número: preencher com o número da residência;

c) Complemento: preencher com informação de bloco, apartamento, etc.;
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d) Bairro: preencher com o bairro do logradouro;

e) UF/Município: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município na lista, conforme Regras Gerais
para inserção de Endereços.

Clicar no botão “Voltar” para retornar a tela anterior.

Clicar no botão “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento. O siste-
ma verifica se todos os dados do domicílio foram informados e emite mensagem para confir-
mação. Se confirmado, os campos obrigatórios sem preenchimento serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

Tela Dados Gerais – Quadro Anotações, Averbações e Retificações

No quadro “Anotações, Averbações e Retificações” é possível incluir, já durante a
inserção do registro de nascimento, eventuais anotações, averbações e retificações que refe-
rido registro possua. Para isto, basta clicar sobre “Adicionar Anotação”, “Adicionar Averba-
ção”, ou “Adicionar Retificação”, conforme o caso:

Detalhes quanto à inserção de Anotações, Averbações e Retificações em registros
de nascimento podem ser obtidos no item Anotações, Averbações e Retificações em Registros
de Nascimento.

Atenção!  A inserção de registros deve sempre ser acompanhada de todas as  Anota-
ções, Averbações e Retificações que o mesmo possua, visto que as mesmas fazem parte
do seu conjunto de dados.

Tela Dados Gerais – Observações

No quadro Observações é possível  preencher com informações relevantes que
complementem os dados do registro de nascimento, além dos inseridos nos campos anterio-
res.
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Informações Faltantes e Justificativa

No quadro “Informações Faltantes”, o sistema aponta os campos obrigatórios, exi-
gidos pela Lei n° 13.846/2019, que deixaram de ser preenchidos no registro. Com base nessas
informações, o usuário do cartório deve retornar nas telas anteriores e preencher os campos
apontados.

Excepcionalmente, caso um ou mais dados obrigatórios não constem do registro
físico, caberá à serventia justificar as ausências, utilizando a Tabela de Justificativas e/ou o
campo “Descrição da(s)  justificativa(s)”,  disponível  no quadro “Justificativa de Ausência de
Campos Obrigatórios em Lei”:

Atenção! A ausência de qualquer dado obrigatório por lei deve ser justificada através
do preenchimento do campo “Justificativa”, que pode ser realizado no momento da in-
clusão ou alteração do registro, bem como pelas funcionalidades “Pendências Consoli-
dadas da Serventia” e “Qualidade de Preenchimento dos Dados Obrigatórios”, confor-
me item Pendências Consolidadas de Registros com Dados Obrigatórios Incompletos
sem Justificativa e Complementar e Justificar registro com informações faltantes.

Atenção! A Justificativa de ausência de Campos Obrigatórios em Lei somente deve ser
preenchida na situação em que as referidas informações não constem do livro de regis-
tros.

Atenção! A complementação dos dados obrigatórios faltantes ou inclusão de justificati-
va fora do prazo legal, que é de 1 (um) dia útil contado da data de lavratura do registro,
implicará na irregularidade de “Envio Fora do Prazo”, razão pela qual deve a serventia
verificar as pendências diariamente.

Antes de confirmar os dados preenchidos, leia o texto contido no campo abaixo:

O preenchimento completo dos campos permitirá que as políticas públicas sejam
melhores planejadas. A ausência, as informações incompletas ou inexatas produ-

zem efeitos contrários a que o Governo Federal propõe.
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Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Clicar em “Salvar” para concluir a inserção do Registro de Nascimento.

Após a confirmação o sistema retorna para a tela “Manutenção de Registro de
Nascimento” e apresenta aviso com o número de matrícula gerado e o sucesso da inclusão.

O registro de matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-XXX-XXXXXXX-XX foi incluído
com sucesso.

2.1.2. Inserir Registro Judicial de Nascimento

A inserção de um Registro Judicial de Nascimento inicia-se da mesma forma que a
inserção de um Registro Normal de Nascimento, ou seja, primeiramente devem ser seguidos
os passos do item Quadro   Dados do Acervo (Dados da Matrícula)  .

Na tela “Novo Registro de Nascimento – Dados Básicos”, o sistema apresenta  o
botão “Alterar para Registro Judicial”, que deve ser clicado para a inserção de Registro Judi-
cial:
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Após o botão “Alterar para Registro Judicial”  ser clicado, os quadros da tela de
“Dados Básicos” alteram-se para recepcionar as informações relativas à decisão judicial que
determinou a lavratura do Registro de Nascimento. 

São exigidos como dados obrigatórios:

a) Número do Processo Judicial;

b) Data da Sentença, conforme Regras Gerais para inserção de Datas;

c) Data do Registro de Nascimento,  conforme  Regras Gerais para inserção de
Datas.

Devem ser preenchidos também, no quadro “Dados Judiciais”, os campos:

a) Nome do Juizado que Expediu o Mandado;

b) Nome do Juiz; e

c) Data do Trânsito em Julgado, conforme Regras Gerais para inserção de Datas.

Note que à direita do número da matrícula do registro que está sendo inserido
surge a informação “(Judicial)”, indicando tratar-se, a partir de então, de uma inserção deste
tipo de registro: 
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O preenchimento dos demais dados do registro segue as mesmas diretrizes da in-
serção de registros não judiciais, conforme Inserir Registro de Nascimento, dispensando-se,
no entanto, a necessidade de confirmação de dados não preenchidos ao final de cada tela,
além de não apontar a falta de preenchimento de campos obrigatórios por lei, nem apresen-
tar campo de justificativa. A ausência dos dados está previamente justificada pelo cunho judi-
cial.

2.1.3. Pesquisar Registros de Nascimento

A funcionalidade de Pesquisa a Registros de Nascimento pertencentes ao acervo
da Serventia do próprio usuário pode ser acessada de duas formas:

a) Mediante  o botão “Consulta/Manutenção:  Nascimento”  do quadro de ata-
lhos, utilizando-se do quadro “Pesquisa de Registro de Nascimento”; 
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b) Ou a partir do menu “Registros Civis” opção “Registro de Nascimento”, utili-
zando-se o segundo quadro, chamado “Pesquisa de Registro de Nascimento”:

Para o usuário de Papel CONSULTA, o botão de atalho “Consulta/Manutenção:
Nascimento” chama-se apenas “Consulta: Nascimento”, tendo em vista que a este usuário
não é permitida manutenção de Registros (Alterações ou Exclusões), conforme imagem a se-
guir:
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Ambas opções direcionam o usuário para a tela “Manutenção de Registro de Nas-
cimento”, na qual o segundo quadro, chamado “Pesquisa de Registro de Nascimento”, permi-
te a realização de pesquisa de registros por determinados parâmetros.

Atenção! A Pesquisa apresentada neste item, localiza apenas Registros de Nascimento
pertencentes ao acervo da própria Serventia do usuário. Para pesquisar registros de
outras Serventias, o usuário deve utilizar a Consulta Nacional, conforme orientações do
item   5  .2 –   Consulta Nacional  .   

Tela Pesquisa de Registro de Nascimento
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No quadro “Pesquisa de Registro de Nascimento” pode-se efetuar consultas pe-
los seguintes parâmetros:

a) Matrícula: digitar o número da matrícula ou qualquer dos campos, como por
exemplo, apenas o termo;

b) Intervalo de Termos: informar o Termo Inicial e o Termo Final;

c) Intervalo de Datas de Nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data sem ponto ou barra;

d) Nome: preencher com o nome completo;

e) Nome da Filiação: preencher com o nome completo da filiação;

f) Tipo de Documento das Filiações e Número: clicar na seta e selecionar o tipo
de documento e digitar o número do documento.

Atenção! Para os parâmetros “Nome” e “Nome da Filiação”, há possibilidade de efetu-
ar a busca exata ou por aproximação. 

Na busca exata, a sistema retornará somente os nomes iguais ao digitado, desconside-
rando espaços em excesso, caracteres especiais – p. ex., acentos, cedilhas, apóstrofos
etc –, e preposições – p. ex., “de”, “da”, “e” etc. 

Na busca por aproximação, que será realizada quando selecionada a opção “busca por
aproximação”, o sistema retornará todos os resultados que tenham similaridade fonéti-
ca com o que foi digitado, desconsiderando, também, espaços em excesso, caracteres
especiais e preposições, além de letras diferentes que possuam o mesmo som, p. ex.,
Souza/Sousa, Andreia/Andréa, Mattos/Matos etc.
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O recurso “Filtros avançados” disponibiliza pesquisa pelos seguintes parâmetros:

a) Intervalo de Datas de Registro do Nascimento: clicar na figura do calendá-
rio e selecionar a data inicial e final ou digitar a data de registro (lavratura)
sem ponto ou barra;

b) Intervalo de Datas de Inserção do Nascimento no SIRC: clicar na figura de
calendário e selecionar a data inicial e final ou digitar a data da inserção do
registro sem ponto ou barra; 

c) DNV: preencher com o número da declaração de nascido vivo;

d) CPF do registrado: preencher com o número do CPF;

e) UF/Município de Nascimento:  clicar na seta e selecionar a unidade da fe-
deração a partir da lista exibida. Em seguida, selecionar o município na lis-
ta, conforme Regras Gerais para inserção de Endereços.

f) GEX(UO): clicar na seta e selecionar a Gerência-Executiva desejada;

g) Registros Judiciais: selecionar entre as opções de “Somente judiciais”, “Não
judiciais” ou “Inclusive os judiciais”;

h) Origem: clicar na seta e selecionar, na lista, a origem dos dados;

i) Captação: clicar na seta e selecionar, na lista, a forma de captação;

j) Usuário Inserção: informar o usuário da inserção do registro;

k) Critérios de Auditoria/Sistema: clicar na seta e selecionar entre as opções
disponíveis na lista;

l) Intervalo de Data da Anotação: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data da Anotação sem ponto ou barra;

m) Motivo da Anotação: clicar na seta e selecionar entre as opções disponíveis
na lista;

n) Matrícula: digitar o número da matrícula;

o) Intervalo de Data da Averbação: clicar na figura do calendário e selecionar
a data inicial e final ou digitar a data da Averbação sem ponto ou barra;

p) Motivo da Averbação: clicar na seta e selecionar entre as opções disponí-
veis na lista;

q) Intervalo de Data do Motivo: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data do Motivo da Averbação sem ponto ou
barra;

r) Intervalo de Data da Retificação: clicar na figura do calendário e selecionar
a data inicial e final ou digitar a data da Retificação sem ponto ou barra;
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s) Número do Processo Judicial: digitar o número do processo judicial;

t) Intervalo de Data da Sentença: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data da sentença sem ponto ou barra;

u) Justificativas de Campos Obrigatórios não Preenchidos: selecionar um dos
Critérios de busca entre “Independente de justificativas”, “Todas as infor-
mações selecionas (E)” ou “Pelo menos uma das informações selecionadas
(OU)”.

Clicar em “Buscar” para visualizar o resultado da consulta.

Clicar em “Limpar” para apagar os dados inseridos.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior. 
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Atenção! Para obter um melhor resultado deve-se informar o maior número possível de
dados nessa tela. Todos os dados informados serão utilizados na busca. 

O resultado da pesquisa é apresentado em forma de Tabela, cujas colunas são:
Matrícula, Data de Inserção, Data do Registro, Data do Nascimento, Nome, Origem, Captação
e “Consultar”. Ao clicar sobre o nome da coluna, o resultado apresentado é reordenado em
ordem  crescente/decrescente.  Podem  haver  também  as  opções  de  “Alterar”,  “Excluir”  e
“Marcar/Desmarcar Todos” para Exclusão em Lote,  dependendo do perfil  do usuário  que
acessou o sistema:

Atenção! Na tela em questão, as colunas “Origem” e “Captação” referem-se à versão
de  inserção do registro.  Por  exemplo:  constando na coluna “Origem” a informação
“Serventia” e, na coluna “Captação”, a informação “Arquivo”, entende-se que a inserção
do registro foi efetuada pelo cartório, utilizando o Webservice/Arquivo. Em outras fun-
cionalidades (telas), essas colunas podem referenciar outras ações, tais como altera-
ções, exclusões etc.

2.1.4. Consultar os Dados de um Registro de Nascimento
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Na linha correspondente ao registro que deseja consultar, clique sobre a opção
“Consultar”:

 

A tela  “Consulta Registro de Nascimento” será exibida,  contendo os seguintes
quadros do Registro:

a) Versão: identifica a versão selecionada do registro que está sendo exibida, in-
clusive com a data de inserção da respectiva versão. A visualização padrão é
dos dados atuais, mas é possível selecionar a visualização de dados anteriores,
conforme orientações mais à frente neste mesmo item;

b) Informações faltantes:  indica os campos obrigatórios em lei não preenchidos,
bem como se houve justificativa no caso de ausência de informações. O texto
sobre os dados faltantes possui fundo amarelo. Caso a serventia inclua justifi-
cativa para a ausência desses dados, o fundo ficará com a cor azul, além de exi-
bir a palavra “Justificado” após a descrição dos dados faltantes;

c) Serventia: descreve o nome da serventia, e, logo abaixo, traz a descrição da
Gerência Executiva do INSS, o código da unidade orgânica o município e a UF
da serventia a que a serventia está vinculada;

d) Matrícula: traz a matrícula do registro e a identificação individualizada de cada
campo dessa matrícula;
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e) Dados do Registro: apresenta os dados constantes no cadastro do registro de
acordo com a versão selecionada.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela com o resultado da pesquisa.

Para consultar outras versões do registro, basta clicar  sobre a seta ao lado do
campo “Outras versões”, escolher a data da versão desejada e clicar sobre “Visualizar”:
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Após o comando “Visualizar”,  o Sistema apresenta todos os dados do Registro
presentes naquela versão.

Esta tela apresenta, em seu início, a data e hora da versão selecionada, a origem
do envio das informações do registro, qual o CPF ou CNPJ que inseriu ou alterou a versão e a
forma de captação. Abaixo, no quadro “Alterações da versão selecionada”, informa quais cam-
pos foram modificados, qual é a informação atual (“Valor Atualizado”) e qual era a informa-
ção na versão imediatamente anterior (“Histórico”):
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Para registros sem nenhuma alteração o sistema informa a mensagem “Registro
selecionado não possui alterações”:

2.1.5. Alterar um Registro de Nascimento

Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Alterar” na linha cor-
respondente ao registro que deseja alterar:
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O registro será inteiramente exibido na tela “Editar Registro de Nascimento”, com
todos os campos editáveis:

61



Guia SIRC – Serventias

O botão “Alterar para Registro Judicial” aparece no início da tela, permitindo ao
usuário realizar tal alteração, se for o caso. 

A inclusão de Anotações, Averbações e Retificações em registros já presentes no
SIRC é realizada mediante o comando de alteração, no quadro “Anotações, Averbações e Re-
tificações”, através do uso dos botões “Adicionar Anotação”, “Adicionar Averbação” ou “Adi-
cionar Retificação”:
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Detalhes quanto à inserção de Anotações, Averbações e Retificações em registros
de nascimento podem ser obtidos no item 2.1.7 -  Anotações, Averbações e Retificações em
Registros de Nascimento.

O sistema exibe, ainda, alerta sobre os campos obrigatórios por lei não preenchi-
dos – os campos exibidos referem-se a última versão salva do registro –, além de disponibili-
zar campo próprio para inclusão de justificativa para a ausência dos dados:

Atenção! Caso seja encaminhado um arquivo com as informações pelo cartório sem a
justificativa, posteriormente a justificativa inserida (em outra versão), o SIRC sobrepõe
essa informação pela que foi versão encaminhada pelo arquivo, excluindo a justificati-
va. Assim quando do envio de uma versão nova por qualquer meio de envio, a justifica-
tiva também deve ser encaminhada.

Após as alterações desejadas, as validações serão realizadas nos campos com os
mesmos critérios da inserção, portanto, exigindo o preenchimento de campos obrigatórios ou
a confirmação de campos ignorados deixados em branco. 

Se confirmados, os campos obrigatórios não informados serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

Atenção! No momento da inserção ou alteração do registro, na forma on-line, o siste-
ma SIRC verificará se o CPF foi informado em duplicidade, em qualquer um dos campos
de documentos. Em caso positivo, não permitirá a duplicidade, retornado mensagem
de erro ao usuário. A duplicidade é verificada apenas nas informações internas do re-
gistro, entre documentos das pessoas envolvidas no registro a ser inserido ou alterado.
O sistema também não permitirá o preenchimento dos campos de número de docu-
mentos apenas com números 0 (zeros), e no caso do CPF, não permitirá inclusão de
dígitos repetidos ou inexistentes na base da RFB.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para finalizar a alteração.

Após o comando “Salvar”, o sistema retornará à tela de pesquisa, emitindo a se-
guinte mensagem de sucesso com relação à alteração realizada: 

O registro da matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-XXX-XXXXXXX-XX foi alterado
com sucesso.
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Atenção! Não é possível alterar o número da matrícula. Caso algum número da matrí-
cula tenha sido informado erroneamente será necessária a exclusão do registro no SIRC
e a inserção do registro com a matrícula correta.

2.1.6. Excluir Registros de Nascimento

O usuário tem a opção de excluir um único registro por vez ou realizar a exclusão
de vários registros em um único comando.

Exclusão de um único Registro de Nascimento

Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Excluir” na linha cor-
respondente ao registro que deseja excluir:

O sistema apresentará a tela a seguir, com dados básicos do Registro a ser excluí-
do e a pergunta:

Confirmar a exclusão do registro civil de matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-
XXX-XXXXXXX-XX?
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Clicar em “Confirmar Exclusão” para excluir o registro.

Clicar em “Cancelar” para retornar a tela anterior.

Ao se comandar “Confirmar Exclusão”, o sistema retornará à tela inicial, apresen-
tando a mensagem de sucesso da exclusão:

O registro de matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-XXX-XXXXXXX-XX foi excluído
com sucesso.

Atenção! Somente haverá exclusão do registro se houver erro na informação da matrí-
cula ou se a matrícula for inexistente. 

Nos casos de decisão judicial de cancelamento, nulidade ou anulação do registro, deve
ser informada a averbação  de cancelamento, nulidade ou anulação. Com a inclusão
dessa averbação, o Sirc exclui o registro automaticamente e justifica a ausência desse
termo na sequencialidade. 

Exclusão de vários Registros de Nascimento

O usuário pode, também, realizar a exclusão de mais de um Registro de Nasci-
mento  em  único comando. Para tanto, basta selecionar, na coluna “Marcar/Desmarcar” os
registros que pretende excluir:
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Em seguida, o usuário deve clicar sobre o botão “Excluir Selecionados”, na última
linha da tabela:

Ao comandar  “Excluir Selecionados” o sistema apresentará nova tela com a se-
guinte mensagem:

Essa ação resultará na exclusão de XX registros.

E, logo abaixo, a lista de registros selecionados para serem excluídos.

Clique em “Confirmar Exclusão” para finalizar a exclusão.
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Clique em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Após confirmar a exclusão, o sistema apresentará a tela a seguir, com mensagem
de confirmação do número de registros excluídos:

XX registros foram excluídos com sucesso.

Caso o usuário desejar excluir todos os registros apresentados na tela de pesqui-
sa, basta clicar em “Todos”, logo após “Marcar/Desmarcar”, assim, todos os registros listados
serão automaticamente selecionados: 
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Em seguida, o usuário deve clicar em “Excluir Selecionados” e, na próxima tela,
em “Confirmar Exclusão”, tal como orientado anteriormente.

Atenção! Somente haverá exclusão do registro se houver erro na informação da matrí-
cula ou se a matrícula for inexistente.

Nos casos de decisão judicial de cancelamento, nulidade ou anulação do registro, deve
ser informada a averbação  de cancelamento, nulidade ou anulação. Com a inclusão
dessa averbação, o Sirc exclui o registro automaticamente e justifica a ausência desse
termo na sequencialidade. 

2.1.7. Anotações, Averbações e Retificações em Registros de Nascimento 

A partir de 18/06/2019, data da publicação da Lei nº 13.846/2019 (que alterou o
artigo 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991) tornou-se obrigatório o envio das averba-
ções,  anotações e  retificações registradas na Serventia, no prazo de até um dia útil, autori-
zando-se que o envio ocorra em até cinco dias úteis no caso de Municípios que não dispõem
de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet.

Averbação é qualquer ato ou fato que modifique o conteúdo de um registro. O
Oficial de Registro Civil deve realizar a averbação à margem direita do assento, espaço reser-
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vado especificamente para o ato. Alguns casos podem ser realizados diretamente no Cartório
de Registro Civil, mas outros exigem decisão judicial para serem completados.

São exemplos de averbações possíveis em Registros de Nascimento (Livro 1) ou de
Registros de Nascimento Transladados do Exterior (Livro 7), entre outros:

✔ Reconhecimento de filiação;

✔ Alteração de nome ou sobrenome do registrado;

✔ Alteração de nome ou sobrenome paterno ou materno;

✔ Alteração de nome e sexo;

✔ Cancelamento do registro;

✔ Mudança de prenome ou qualquer alteração de nome;

✔ Destituição e suspensão de poder familiar;

✔ Concessão de guarda e tutela;

✔ Exclusão de maternidade ou paternidade;

✔ Reconhecimento de paternidade ou maternidade;

✔ Anotação de CPF;

✔ Filiação socioafetiva;

Atenção! A averbação de  adoção será informada como averbação de cancelamento
para indicar a invalidade da certidão, mas sem necessidade de mencionar qualquer ter-
mo relativo à adoção.

Anotação, diferentemente da averbação, dispensa a necessidade de solicitação da
parte e é feita sempre que há um registro subsequente ao registro anterior, como forma de
atualização da vida civil do cidadão. Bons exemplos são as anotações do casamento no regis-
tro de nascimento e do óbito nos registros de nascimento e casamento.

Retificação é o ato de corrigir algum erro presente no registro, como erros de gra-
fia. Na maioria dos casos, o erro é de fácil evidência e comprovação e, por isso, a retificação
pode ser solicitada pelo próprio registrado, diretamente em cartório. 

A inclusão de anotações, averbações e retificações em registros de nascimento
pode ser feita, atualmente, de duas formas:

a) No momento da inclusão do registro de nascimento, para registros que ainda
não estejam presentes no SIRC: por esta opção o usuário, durante o processo
de inserção de um novo registro de nascimento ao sistema, já pode inserir to-
das as anotações, averbações e retificações que o mesmo possui, na tela “Da-
dos Gerais – Anotações, Averbações e Retificações” do fluxo de inclusão do re-
gistro.
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b) Via Alterar Registros, para os registros que já estão no SIRC: se lavrada uma
anotação, averbação e retificação para um registro que já se encontra inserido
no SIRC, o usuário deverá inseri-la através da opção “Alterar Registro”.

Por qualquer uma destas vias o usuário acessa o quadro “Anotações, Averbações
e Retificações”, através do qual pode inserir um destes três tipos mediante os botões de Adi-
cionar apresentados:

Atenção! A Lei nº 13.846/2019 tornou obrigatório o envio das averbações, anotações e
retificações registradas na Serventia  a partir de 18/06/2019, data de sua publicação.
Decorre da obrigação do envio da referida averbação, anotação ou retificação o envio
do respectivo registro, mesmo os mais antigos, visto que inexiste a possibilidade de en-
viar somente a averbação, anotação ou retificação. Assim, independente da data de la-
vratura do registro, todas as averbações, anotações e retificações registradas no livro
da Serventia a partir de 18/06/2019 devem ser informadas no SIRC.

Atenção! A inclusão de um registro antigo deve ser feita com todas as averbações, ano-
tações e retificações que possua, uma vez que estas são parte integrante do registro. 

Atenção! Em se tratando de averbação protegida por sigilo judicial, na inclusão da aver-
bação no SIRC, a serventia deverá selecionar a opção “Outros” no campo “Motivo” e in-
formar que se trata de Sigilo Judicial no campo “Complemento”, inserindo o campo que
foi  atualizado em decorrência da referida averbação. Por exemplo,  caso se trate de
averbação sobre “alteração de sexo”, e seja classificado como sigilosa, deve ser inserido
como motivo “Outros”, entretanto, deve ser atualizado o campo do sexo no referido re-
gistro no SIRC.

Atenção! A inclusão de averbação com motivo “Cancelamento” já dispara  comando
automático para exclusão e justificativa da ausência do termo, não sendo necessário
utilizar a funcionalidade “Justificar Ausência de Termos”, disponível no Menu “Funções
de Serventia”.

70



Guia SIRC – Serventias

Anotações em Registros de Nascimento

Para inserir uma Anotação, ao clicar no botão “Adicionar Anotação” surge o qua-
dro “Anotação 1”:

Para anotações em registros de nascimento devem ser informados os seguintes
dados:

a) Data da Anotação: Data em que a anotação foi realizada na serventia. Obser-
var Regras Gerais para inserção de Datas;

b) Motivo: Escolher entre os motivos: 

✔ Casamento;

✔ Óbito;

✔ Nulidade, anulação, separação, restabelecimento conjugal ou divórcio;

✔ Emancipação;

✔ Interdição;

✔ Ausência;

✔ Morte Presumida; ou

✔ Outros.

c) Matrícula: Informar a  matrícula relacionada à anotação, caso exista. No caso
de registros sem matrícula, os dados da certidão anotada podem ser digitados
no campo “Complemento”.

Para incluir mais anotações, clique novamente sobre “Adicionar Anotação”. Po-
dem ser inseridas simultaneamente quantas anotações forem necessárias, as quais serão to-
das apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Anotação 1, Anotação 2, etc).
Também é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais anotações, apertar o botão “Remover
Anotação” no rodapé da anotação a ser cancelada.
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Caso a inserção da anotação seja realizada em conjunto com a inserção do regis-
tro de nascimento, o usuário deve preencher o campo Observações e Salvar o registro.

Caso a inserção da anotação seja realizada via Alteração do registro de nascimen-
to, basta salvar as alterações ao final da tela.

Ao consultar o registro, a anotação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma anotação já salva, utilizar a
opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Anotação” no rodapé da anotação a ser ex-
cluída, e salvar o registro.

Averbações em Registros de Nascimento

Para inserir uma averbação, clicar no botão “Adicionar Averbação” e o sistema
apresenta o quadro “Averbação 1”:
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Para averbações em registros de nascimento, deve-se informar os dados a seguir:

a) Data da Averbação: Data em que a averbação foi realizada no livro da Serven-
tia. Observar Regras Gerais para inserção de Datas;

b) Motivo: Escolher entre:

✔ Reconhecimento de filiação;

✔ Alteração de Nome e sobrenome do registrado;

✔ Alteração do sobrenome paterno ou materno em virtude de casamento ou uni-
ão estável;

✔ Alteração de nome e sexo;

✔ Cancelamento;

✔ Destituição e suspensão do poder familiar;

✔ Concessão de guarda e tutela;

✔ Exclusão de paternidade ou maternidade;

✔ Reconhecimento de paternidade ou maternidade em ação de investigação;

✔ Anotação de CPF;

✔ Filiação socioafetiva;

 ou

✔ Outros.

c) Data do Motivo: Data da ocorrência do fato que enseja a averbação (No caso
alteração do nome será a data que foi alterado o nome, por exemplo). Na mai-
oria das vezes coincide com a data da averbação. Observar Regras Gerais para
inserção de Datas;

d) Número do Processo Judicial: Informar o número do processo judicial caso a
averbação decorra deste tipo de ação;

e) Data da Sentença: informar a data da sentença judicial caso a averbação de-
corra deste tipo de ação. Observar Regras Gerais para inserção de Datas.

Para incluir mais averbações, clique novamente sobre “Adicionar Averbação”. Po-
dem ser inseridas simultaneamente quantas averbações forem necessárias, as quais serão to-
das apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Averbação 1, Averbação 2, etc).
Também é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais averbações,  utilizar o botão “Remover
Averbação” no rodapé da averbação a ser cancelada.
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Caso a inserção da averbação seja realizada em conjunto com a inserção do regis-
tro de nascimento, o usuário deve preencher o campo Observações e Salvar o registro.

Caso a inserção da averbação seja realizada via Alteração do registro de nasci-
mento, basta salvar as alterações ao final da tela.

Ao consultar o registro, a averbação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma averbação já salva, utilizar a
opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Averbação” no rodapé da averbação a ser
excluída, e salvar o registro.

Atenção! A averbação de  adoção será informada como averbação de cancelamento
para indicar a invalidade da certidão, mas sem necessidade de mencionar qualquer ter-
mo relativo à adoção.

Atenção! No momento da informação da averbação deve ser informado o respectivo
campo que foi alterado em decorrência da averbação, se for o caso. Por exemplo, se foi
informada averbação de alteração de sobrenome, deve ser alterado o campo nome do
registrado.

Atenção! A inclusão de averbação com motivo “Cancelamento” já dispara  comando
automático para exclusão e justificativa da ausência do termo, não sendo necessário
utilizar a funcionalidade “Justificar Ausência de Termos”, disponível no Menu “Funções
de Serventia”.
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Retificações em Registros de Nascimento

Para inserir uma retificação, clicar no botão “Adicionar Retificação”  e o sistema
apresenta o quadro “Retificação 1”:

Atenção! Retificação é o ato de alterar uma ou mais informações no registro da Serven-
tia. Para a simples correção de erro de digitação (a informação está incorreta apenas no
SIRC, mas correta no registro da Serventia) basta alterar o campo correspondente, não
sendo necessária a inclusão de uma Retificação. 

Para retificações em registros de nascimento  deve-se informar os dados a seguir:

a) Data da Retificação: Data em que a retificação foi efetivamente realizada na
serventia. Observar Regras Gerais para inserção de Datas;

b) Número do Processo Judicial:  Informar o número do processo judicial caso a
Retificação decorra deste tipo de ação;

c) Data da Sentença: informar a data da sentença judicial caso a retificação de-
corra deste tipo de ação. Observar Regras Gerais para inserção de Datas.

Para incluir mais retificações, clique novamente sobre “Adicionar Retificação”. Po-
dem ser inseridas simultaneamente quantas retificações forem necessárias, as quais serão to-
das apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Retificação 1, Retificação 2,
etc). Também é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais retificações,  utilizar o botão “Remover
Retificação” no rodapé da anotação a ser cancelada.
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Atenção! Tal como alertado pela mensagem em fundo azul, a Retificação deve ser obri-
gatoriamente acompanhada da alteração do(s) campos(s) que retificar, ou então, deve-
se informar, no campo Complemento, o motivo de não ter sido alterado nenhum cam-
po. O sistema não permite salvar a inclusão da Retificação sem a realização de uma des-
tas duas ações.

Caso a inserção da retificação seja realizada em conjunto com a inserção do regis-
tro de nascimento, o usuário deve preencher o campo Observações e salvar o registro.

Caso a inserção da retificação seja realizada via Alteração do registro de nasci-
mento basta salvar as alterações ao final da tela no botão ‘Salvar’.

Ao consultar o registro, a retificação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma retificação já salva, utilizar a
opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Retificação” no rodapé da retificação a ser
excluída, e salvar o registro.

Atenção! A inclusão, alteração ou exclusão de anotações, averbações e retificações está
disponível no SIRC WEB (módulo on-line) desde 25/06/2019 e, via  WebService (arqui-
vo), desde 09/04/2020. Para encaminhamento via WebService, a serventia deve obser-
var as adequações do layout do arquivo de envio, conforme dicionário de dados dispo-
nibilizado no Manual de Recomendações Técnicas.
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2.2. Registro de Casamento

2.2.1. Inserir Registro de Casamento

A inserção de um Novo Registro de Casamento pode ser feita de duas formas:

a) Selecionada a opção “Novo Registro de Casamento”, no quadro de Atalhos da
tela de início, será apresentada a tela “Novo Registro de Casamento” com o
quadro “Dados do Acervo” para preenchimento dos números da matrícula; 
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b) Ou acessar a opção “Registro de Casamento” do menu “Registros Civis”, na
barra de menus, e clicar no botão “Inserir Registro de Casamento”:

Ao acessar “Novo Registro de Casamento” (via botão de atalho) ou “Inserir Regis-
tro de Casamento” (via Menu), será apresentado o quadro “Dados do Acervo” e os campos a
seguir estarão preenchidos automaticamente:

a) O campo “Serventia” com o número do Código Nacional de Serventia – CNS.

b) O campo “TP” – Tipo de Serviço Prestado – com o número 55, que correspon-
de ao tipo de serviço de registro civis das pessoas naturais.
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Quadro Dados do Acervo (Dados da Matrícula)

a) Matrícula: disponibiliza campos para preenchimento de acordo com a legenda
do quadro abaixo:

Serventia
O campo “Serventia” será preenchido automaticamente com o Código Nacional de Ser-

ventia  –  CNS.  O  CNS  está  disponível  no  endereço  eletrônico
http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta. 

Ac: código que identifica o tipo de acervo
01: Acervo próprio;
02 a 99: Acervos Incorporados ou de unidades interligadas.
Acervos Incorporados  são registros incorporados de outra serventia até 31/12/2009,

dia anterior à implementação do Código Nacional por todos os registradores civis das pessoas naturais,
conforme definido pelo Provimento nº 3, de 17/11/2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ/Corre-
gedoria.

Acervos de Unidades Interligadas são números de acervo diferentes de 01, porém utili-
zados pela própria serventia para diferenciar registros realizados em unidades interligadas (como é o
caso do estado do Rio de Janeiro, no qual a Corregedoria local autorizou que as maternidades que fazem
registros utilizam-se de acervos diferentes das serventias a que estão vinculadas).

Assim, serventias que só possuem acervo próprio e não possuem unidades interligadas
devem informar sempre o código 01 no campo “Ac”, ao passo que serventias que possuem acervos in-
corporados ou unidades interligadas devem se utilizar, também, dos códigos “Ac” 02 a 99, conforme o
caso. 

Tp: Tipo de serviço prestado
55: corresponde ao tipo de serviço de registro civil das pessoas naturais. É preenchido

automaticamente.
Ano: ano em que o registro foi efetuado
Número formado por 4 (quatro) dígitos.
T: tipo do livro onde consta o registro
2: Livro B (casamento civil)
3: Livro B-Auxiliar (casamento religioso com efeito civil)
7: Livro E (registro de casamento do exterior).
Livro: número do livro de escrituração
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Número formado por 5 (cinco) dígitos.
Fol.: número da folha do livro de escrituração
Número formado por 3 (três) dígitos.
Termo: sequencial do número de registro no livro
Número formado por 7 (sete) dígitos.
Dígito verificador: número de 2 dígitos calculados com base nos números anterior-

mente informados que compõem a matrícula
As serventias que não possuíam acesso a microcomputador para cálculo do dígito verifi-

cador poderiam à época lançar duas letras X (XX) no campo correspondente, observando as determina-
ções do Provimento nº 3, de 17/11/2009, do Conselho Nacional de Justiça –CNJ/Corregedoria. Entretan-
to, com o Provimento nº 63, de 14/11/2017 que revogou o Provimento nº 3, todas as matrículas devem
ter o dígito verificador devidamente calculado.

Atenção! Após a versão implementada no dia 10/06/2020, o SIRC passou a permitir a
inclusão de registros civis com número de termo igual a outro já existente no sistema,
haja vista a possibilidade de existir acervos com termos repetidos em razão da inobser-
vância da sequencialidade de termos, da renumeração dos termos a partir da Lei n°
6.015/73 e outros motivos devidamente justificados perante a Corregedoria de Justiça. 

Importa observar que não será permitida a inclusão de matrícula exatamente igual à
outra já existente no sistema, ou seja, além do termo, o livro, a folha, o ano e o acervo
também são iguais.

Com isso, a impossibilidade de recepção de informações de anotações, averbações ou
retificações de registros antigos, cujos números de termos são iguais a outro registro
mais recente, foi sanada.

Atenção! No caso de inclusão de registro cujo número de termo encontre-se na situa-
ção “JUSTIFICADO PELA AUSÊNCIA DE TERMO”, o sistema solicitará confirmação quan-
to ao prosseguimento da inclusão e, caso seja confirmado, realizará a reversão auto-
mática do termo justificado como ausente, possibilitando a efetiva inclusão do registro.

Atenção! Na inserção de informações de registros via Sirc Web, na forma on-line (digi-
tação), haverá validação de titularidade do CPF de acordo com as informações digita-
das. Não haverá impedimento de inserção das informações, mas apenas um alerta so-
bre a divergência de dados, se existir.
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Tela Dados Básicos do Casamento Civil – Livro 2

A seguir temos as orientações relativas à inserção de um Registro de Casamento
Civil – Livro 2:

O sistema apresenta na parte inicial da tela o número da matrícula inserida e, na
linha seguinte, a expressão “Casamento Civil”. Logo abaixo, apresenta o botão “Alterar para
Registro Judicial”, que deve ser utilizado quando se tratar de lavratura de Casamento Civil por
Decisão Judicial, conforme orientações do item Inserir Registro Judicial de Casamento.

 Não se tratando de Registro Judicial, o usuário deve seguir para o quadro abaixo,
chamado “Dados Casamento”. 

Os campos de preenchimento obrigatório aparecem com as legendas destacadas
na cor vermelha e iniciadas por asterisco. O sistema não permite que o campo “Data de Re-
gistro do Casamento” seja deixado em branco (confirmá-lo como ignorado).

Devem ser preenchidos os demais dados, se conhecidos:

a) Data em Cujas Notas foi Tomada a Escritura Antenupcial: caso tenha sido rea-
lizada escritura antenupcial, clicar na figura do calendário e selecionar a data
ou digite a data sem ponto ou barra. Esta data deverá ser menor que a data de
publicação dos proclamas e menor que a data do registro. Observar as Regras
Gerais para inserção de Datas;

b) Serventia em Cujas Notas foi Tomada a Escritura Antenupcial: caso tenha sido
realizada uma escritura antenupcial, informar o CNS da serventia na qual hou-
ve a escrituração;

c) Data de publicação dos Proclamas: clicar na figura do calendário e selecionar a
data ou digite a data sem ponto ou barra. Esta data deverá ser menor que a
data de registro. Os proclamas são um aviso de casamento que o oficial publica
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em um jornal e na serventia, por 15 (quinze) dias, visando obter informações
sobre a existência de algum tipo de impedimento para a celebração. Observar
as Regras Gerais para inserção de Datas;

d) Data de Celebração do Casamento: clicar na figura do calendário e selecionar
a data em que foi celebrado o casamento ou digite a data sem ponto ou barra.
Campo obrigatório. A data de celebração do casamento deverá ser menor ou
igual à data de registro. Observar as Regras Gerais para inserção de Datas;

e) Data de Registro do Casamento: clicar na figura do calendário e selecionar a
data ou digite a data sem ponto ou barra. Campo obrigatório. A data de regis-
tro de casamento deverá ser maior ou igual à data da celebração do casamen-
to. Observar procedimento de inserção de   Datas  ;

f) Regime de Casamento: clicar na seta e selecionar na lista exibida uma das op-
ções (Comunhão Parcial, Comunhão Universal, Participação Final Aquestos ou
Separação de Bens).

Clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Tela Dados Básicos do Casamento Religioso para Efeitos Civis – Livro 3

A seguir temos as orientações relativas à inserção de um Registro de Casamento
Religioso para Efeitos Civis – Livro 3:
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O sistema apresenta na parte inicial da tela o número da matrícula inserida e, na
linha seguinte, a expressão “Casamento Religioso para Efeitos Civis”. Logo abaixo, apresenta
o botão “Alterar para Registro Judicial”, que deve ser utilizado quando se se tratar de lavratu-
ra de Casamento Civil  por Decisão Judicial,  conforme orientações do item  Inserir Registro
Judicial de Casamento.   Não se tratando de Registro Judicial, o usuário deve seguir para o
quadro abaixo, chamado “Dados Casamento”. 

Os campos de preenchimento obrigatório aparecem com as legendas destacadas
na cor vermelha e iniciadas por asterisco. O sistema não permite que o campo “Data de Re-
gistro do Casamento” seja deixado em branco (confirmá-lo como ignorado).

Devem ser preenchidos os demais dados, se conhecidos:

a) Data em Cujas Notas foi Tomada a Escritura Antenupcial: caso tenha sido rea-
lizada escritura antenupcial, clicar na figura do calendário e selecionar a data
ou digite a data sem ponto ou barra. Esta data deverá ser menor que a data de
publicação dos proclamas e menor que a data do registro. Observar as Regras
Gerais para inserção de   D  atas  ;  

b) Serventia em Cujas Notas foi Tomada a Escritura Antenupcial: caso tenha sido
realizada uma escritura antenupcial, informar o CNS da serventia na qual hou-
ve a escrituração;

c) Data de publicação dos Proclamas: clicar na figura do calendário e selecionar a
data ou digite a data sem ponto ou barra. Esta data deverá ser menor que a
data de registro. Os proclamas são um aviso de casamento que o oficial publica
em um jornal e na serventia, por 15 (quinze) dias, visando obter informações
sobre a existência de algum tipo de impedimento para a celebração. Observar
as Regras Gerais para inserção de   D  atas  ;  

d) Data de Celebração do Casamento: clicar na figura do calendário e selecionar
a data em que foi celebrado o casamento ou digite a data sem ponto ou barra.
Campo obrigatório. A data de celebração do casamento deverá ser menor ou
igual à data de registro. Observar as Regras Gerais para inserção de   D  atas  ;  

e) Data de Registro do Casamento: clicar na figura do calendário e selecionar a
data ou digite a data sem ponto ou barra. Campo obrigatório. A data de regis-
tro de casamento deverá ser maior ou igual à data da celebração do casamen-
to. Observar as Regras Gerais para inserção de   D  atas  ;  

f) Regime de Casamento: clicar na seta e selecionar na lista exibida uma das op-
ções (Comunhão Parcial, Comunhão Universal, Participação Final Aquestos ou
Separação de Bens).
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Como se trata de inserção de Registro de Casamento Religioso para Efeitos Civis
(Livro 3), deverão ser também informados os dados do quadro “Dados do Casamento Religio-
so para Efeitos Civis”, se conhecidos:

g) Qualidade do Celebrante: preencher com o tipo de celebrante. Ex.: padre, pas-
tor, etc.;

h) Descrição do Local: preencher com a descrição do local onde foi realizado o
evento. Ex.: igreja, residência, outros;

i) Nome do Celebrante: preencher com nome do celebrante. Observar as Regras
Gerais para inserção de   N  omes;  

j) Município do Local:  clicar na seta e selecionar a unidade federativa de nasci-
mento  a  partir  da  lista  exibida,  conforme Regras  Gerais  para  Inserção  de
Endereços 

Clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

 

Tela Dados do Primeiro Cônjuge

O Sistema solicita, inicialmente, os dados do Primeiro Cônjuge, conforme apre-
sentamos a seguir:

[...]

84



Guia SIRC – Serventias

a) Nome: preencher com nome completo do primeiro cônjuge, com acentuação,
se houver. Observar as Regras Gerais para inserção de Nomes – dado obrigató-
rio  a  partir  de  18/06/2019,  por  força  das  alterações  trazidas  pela  Lei  nº
13.846/2019; 

b) Nome Pós-Casamento: preencher com o nome completo do primeiro cônjuge,
após o casamento. Observar as Regras Gerais para inserção de Nomes;

c) Profissão:  clicar  na  seta  e  selecionar  a  opção na lista  exibida. Observar  as
Regras Gerais para inserção de   Profissões  ;  

d) Sexo: clicar na seta e selecionar a opção na lista exibida – dado obrigatório a
partir  de  18/06/2019,  por  força  das  alterações  trazidas  pela  Lei  nº
13.846/2019;

e) Data de Nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a data ou digi-
tar a data sem ponto ou barra. Caso o ano de nascimento não seja localizado
na lista exibida será necessário digitar a data.  Observar  Regras Gerais  para
inserção de Datas – dado obrigatório a partir de 18/06/2019, por força das al-
terações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

No quadro “Naturalidade”, informar:

a) País de nascimento: clicar na seta e selecionar o país de nascimento do primei-
ro cônjuge a partir da lista exibida;

b) Naturalidade: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município de nascimento na lista, confor-
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me Regras Gerais para inserção de Endereços –  dado obrigatório a partir de
18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

Se o município não constar na lista apresentada, por ser um município com a pos-
sibilidade de ter sido desmembrado, incorporado ou anexado a outro município, clicar em
“Município não consta na lista do IBGE”, informar o nome do município e  confirmar;

c) Nacionalidade: clicar na seta e selecionar a nacionalidade do primeiro cônjuge
a partir da lista exibida. Este campo será obrigatório se o nascimento for no ex-
terior.

No quadro “Documentos”, preencher todos os documentos do Primeiro Cônjuge
conforme cada campo.

Os documentos passíveis de inclusão são:

a) CPF: preencher com o número do documento – dado obrigatório a partir de
18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

b) NIT:  preencher com o Número de Identificação do Trabalhador –  informação
obrigatória a partir de 18/06/2019,  se disponível,  por força das alterações
trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

c) Carteira de Identidade/Profissional: preencher o número, UF, órgão e data de
emissão – informação obrigatória a partir de 18/06/2019, se   disponível  , por
força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

d) CTPS: preencher com número, série, UF e data de emissão – informação obri-
gatória a partir de 18/06/2019, se   disponível  , por força das alterações trazi-
das pela Lei nº 13.846/2019;

e) Título de Eleitor: preencher com o Número e a data de emissão – informação
obrigatória a partir de 18/06/2019,  se disponível,  por força das alterações
trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

Havendo outros documentos a serem inseridos, deve-se clicar sobre “Inserir ou-
tros Documentos”, para expandir este menu:
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Neste menu expandido, podem ser preenchidos os seguintes documentos:

a) CNH: preencher com o número e a data da primeira habilitação;

b) RIC: preencher com o registro de identificação civil;

c) RNE: preencher com o número do Registro Nacional de Estrangeiro;

d) Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados: preencher com o número, e fa-
zer uma breve descrição do documento apresentado;

f) Passaporte: preencher com o número do documento, série e data de emissão.

Atenção! Ressalta-se que o CPF é o documento que consta no rol de dados obrigatórios
por lei, portanto a informação de qualquer outro documento não supre a obrigação le-
gal. Não sendo conhecido o número do CPF, ainda que tenham sido informados outros
documentos, o responsável pela lavratura do registro deverá inserir a justificativa para a
ausência do dado obrigatório. Não significa que somente o CPF deve ser informado,
sendo que todas as informações contidas no livro de registros devem ser transmitidas
ao SIRC.

Atenção! No momento da inserção ou alteração do registro, na forma on-line, o siste-
ma SIRC verificará se o CPF foi informado em duplicidade, em qualquer um dos campos
de documentos. Em caso positivo, não permitirá a duplicidade, retornado mensagem
de erro ao usuário. A duplicidade é verificada apenas nas informações internas do re-
gistro, entre documentos das pessoas envolvidas no registro a ser inserido ou alterado.
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O sistema também não permitirá o preenchimento dos campos de número de docu-
mentos apenas com números 0 (zeros), e no caso do CPF, não permitirá inclusão de
dígitos repetidos ou inexistentes na base da RFB.

Clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Após a digitação das informações conhecidas e o clique em “Confirmar”, haverá o
pedido de confirmação se os dados não preenchidos são realmente ignorados:

Se confirmado, os campos obrigatórios não informados serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

DADOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA REGISTROS DE CASAMENTO
LEI Nº 13.846/2019 – A PARTIR DE 18/06/2019

TIPO DE 
REGISTRO

DADOS OBRIGATÓRIOS
DADOS 

OBRIGATÓRIOS, 
ACASO DISPONÍVEIS

Casamento

Dos cônjuges: 

Nome*
CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

PIS/PASEP/NIT
Número de benefício

RG
Título de eleitor

CTPS

*Apesar de o nome do registrado não estar expressamente relacionado naos parágrafos, a Lei menciona
que a “relação dos nascimentos, dos casamentos, dos óbitos e dos natimortos”, descrita no art. 68 da Lei
n° 8.212/91, refere-se à relação nominal dos registros.

Atenção!  A ausência de qualquer dado obrigatório por lei deve ser justificada através
do preenchimento do campo “Justificativa”, que pode ser realizado no momento da in-
clusão ou alteração do registro, bem como pelas funcionalidades “Pendências Consoli-
dadas da Serventia” e “Qualidade de Preenchimento dos Dados Obrigatórios”, confor-
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me itens  Pendências Consolidadas de Registros com Dados Obrigatórios Incompletos
sem Justificativa e Complementar e Justificar registro com informações faltantes.

Tela Dados Básicos – Primeiro Cônjuge

Aqui são solicitadas informações de domicílio e residência do primeiro cônjuge, e,
se houver, do casamento anterior:

Em “Casamento Anterior”, informar:

a) Nome do Cônjuge Precedente: nome do cônjuge do casamento anterior.  Ob-
servar as Regras Gerais para inserção de Nomes  ;  

b) Data da Dissolução do Casamento Anterior: clicar na figura do calendário e se-
lecionar a data de dissolução do casamento anterior ou digite a data sem pon-
to ou barra. Caso o ano do casamento não seja localizado na lista exibida, opte
pela digitação da data. Observar as Regras Gerais para inserção de   Datas  ;  

Em “Domicílio e Residência”, informar:

a) Logradouro: preencher o logradouro de residência do primeiro cônjuge com a
informação de avenida, praça, rua, etc.;

b) Número: preencher com o número da residência;

c) Complemento: preencher com informação de bloco, apartamento, etc.;

d) Bairro: preencher com o bairro do logradouro;
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e) UF/Município: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município na lista, conforme Regras Gerais
para inserção de Endereços.

Se o endereço do primeiro cônjuge for no exterior, clicar no botão “Endereço no
Exterior” e preencher o campo “Informações do Domicilio no Exterior”. Em seguida, clicar em
“Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Para retornar a tela anterior de Domicílio e Residência do Primeiro Cônjuge clicar
em “Endereço Nacional”.

Clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Após a digitação dos campos conhecidos, e clicando em “Confirmar”, haverá o pe-
dido de confirmação se os dados não preenchidos são realmente ignorados.

Se confirmado, os campos obrigatórios não informados serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

Tela Dados de Filiação do Primeiro Cônjuge

Nesta tela, o sistema solicita os dados de Filiação do Primeiro Cônjuge. O sistema
informa ao usuário, no início da tela, qual é o nome do primeiro Cônjuge digitado, logo após a
expressão “Novo Registro de Casamento – Dados da Filiação do Cônjuge: XXXX XXXXX”, con-
forme tela a seguir:
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Tanto para o quadro Filiação 1 quanto para o quadro Filiação 2 devem ser infor-
mados os seguintes dados:

a) Nome da filiação:  preencher com o nome completo da filiação do primeiro
cônjuge. Observar as Regras Gerais para inserção de Nomes  ;  

b) Sexo da filiação: clicar na seta e selecionar a opção na lista exibida. Caso seja
preenchido o nome, necessariamente deve preencher este campo;

c) Data de nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a data ou digi-
tar a data sem ponto ou barra. Caso o ano do nascimento não seja localizado
na lista exibida, será necessário digitar a data. Observar as Regras   Gerais para  
inserção de   Datas  ;  

d) Data de óbito: clicar na figura do calendário e selecionar a data ou digitar a
data sem ponto ou barra. Caso o ano do óbito não seja localizado na lista exibi -
da será necessário digitar a data. Observar as Regras Gerais para inserção de
Datas  ;  

No quadro “Naturalidade”, informar:

a) País de nascimento: clicar na seta e selecionar o país de nascimento da filiação
do primeiro cônjuge a partir da lista exibida;

b) Naturalidade: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município de nascimento na lista. Se nasci-
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do no Brasil, o campo naturalidade é informação obrigatória. Se a naturalidade
for ignorada continuar o preenchimento e confirmar ao final. Se o município
não constar na lista apresentada, clicar em “Município não consta na lista do
IBGE”,  informar  o  nome  do  município  e  clicar  em  confirmar.  Observar  as
Regras Gerais para inserção de Endereços;

c) Nacionalidade: clicar na seta e selecionar a nacionalidade da filiação do pri-
meiro cônjuge a partir da lista exibida. Este campo será obrigatório se o nasci-
mento tiver sido no exterior.

No quadro “Domicílio e Residência”, informar:

a) Logradouro: preencher o logradouro de residência da Filiação do primeiro côn-
juge com a informação de avenida, praça, rua, etc.;

b) Número: preencher com o número da residência;

c) Complemento: preencher com informação de bloco, apartamento, etc.;

d) Bairro: preencher com o bairro do logradouro;

e) UF/Município: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município na lista, conforme Regras Gerais
para inserção de Endereços.

Se o endereço da Filiação do primeiro cônjuge for no exterior, clicar no botão “En-
dereço no Exterior” e preencher o campo “Informações do Domicilio no Exterior”. Em segui-
da, clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

O sistema permite inclusão de duas ou mais filiações, atendendo as configurações
familiares da atualidade. Para inserir mais de duas filiações clicar em “Adicionar Filiação” ao
final da página. Para excluir filiações indevidamente acrescentadas, basta clicar em “Remover
Filiação” (será removida a última filiação acrescentada).

Após a digitação de todos os campos e o clique em “Confirmar”, haverá o pedido
de confirmação para ignorar os dados não preenchidos.

Se confirmados, os campos obrigatórios não informados serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

Tela Dados do Segundo Cônjuge

Tal como em Tela Dados do Primeiro Cônjuge, devem ser informados para o Se-
gundo Cônjuge:

a) Nome: preencher com nome completo do segundo cônjuge, com acentuação,
se houver. Observar as Regras Gerais para inserção de   N  omes   – dado obrigató-
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rio  a  partir  de  18/06/2019,  por  força  das  alterações  trazidas  pela  Lei  nº
13.846/2019;

b) Nome Pós-Casamento: preencher com o nome completo do segundo cônjuge,
após o casamento. Observar as Regras Gerais para inserção de   N  omes  ;  

c) Profissão:  clicar  na  seta  e  selecionar  a  opção na lista  exibida. Observar  as
Regras Gerais para inserção de   Profissõe  s  ;  

d) Sexo: clicar na seta e selecionar a opção na lista exibida – dado obrigatório a
partir  de  18/06/2019,  por  força  das  alterações  trazidas  pela  Lei  nº
13.846/2019;

e) Data de Nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a data ou digi-
tar a data sem ponto ou barra. Caso o ano de nascimento não seja localizado
na lista exibida será necessário digitar a data.  Observar  Regras Gerais  para
inserção de   D  atas   – dado obrigatório a partir de 18/06/2019, por força das al-
terações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

No quadro “Naturalidade”, informar:

a) País de nascimento: clicar na seta e selecionar o país de nascimento do segun-
do cônjuge a partir da lista exibida;

b) Naturalidade: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município de nascimento na lista, confor-
me Regras Gerais para inserção de Endereços –  dado obrigatório a partir de
18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

Se o município não constar na lista apresentada por ser um município com a pos-
sibilidade de ter sido desmembrado, incorporado ou anexado a outro município, clicar em
“Município não consta na lista do IBGE”, informar o nome do município e confirmar;

c) Nacionalidade: clicar na seta e selecionar a nacionalidade do segundo cônjuge
a partir da lista exibida. Este campo será obrigatório se o nascimento for no ex-
terior.

No quadro “Documentos”, preencher todos os documentos do Segundo Cônjuge
conforme cada campo.

Os documentos passíveis de inclusão são:

a) CPF: preencher com o número do documento – dado obrigatório a partir de
18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

b) NIT:  preencher com o Número de Identificação do Trabalhador –  informação
obrigatória a partir de 18/06/2019,  se disponível,  por força das alterações
trazidas pela Lei nº 13.846/2019;
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c) Carteira de Identidade/Profissional: preencher o número, UF, órgão e data de
emissão – informação obrigatória a partir de 18/06/2019, se   disponível  , por
força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

d) CTPS: preencher com número, série, UF e data de emissão – informação obri-
gatória a partir de 18/06/2019, se   disponível  , por força das alterações trazi-
das pela Lei nº 13.846/2019;

e) Título de Eleitor: preencher com o número e a data de emissão – informação
obrigatória a partir de 18/06/2019,  se disponível,  por força das alterações
trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

Havendo outros documentos a serem inseridos, deve-se clicar sobre “Inserir ou-
tros Documentos”, para expandir este menu, no qual podem ser preenchidos os seguintes do-
cumentos:

a) CNH: preencher com o número e a data da primeira habilitação;

b) RIC: preencher com o registro de identificação civil;

c) RNE: preencher com o número do Registro Nacional de Estrangeiro;

d) Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados: preencher com o número, e fa-
zer uma breve descrição do documento apresentado;

f) Passaporte: preencher com o número do documento, série e data de emissão;

Atenção! Ressalta-se que o CPF é o documento que consta no rol de dados obrigatórios
por lei, portanto a informação de qualquer outro documento não supre a obrigação le-
gal. Não sendo conhecido o número do CPF, ainda que tenham sido informados outros
documentos, o responsável pela lavratura do registro deverá inserir a justificativa para a
ausência do dado obrigatório. Não significa que somente o CPF deve ser informado,
sendo que todas as informações contidas no livro de registros devem ser transmitidas
ao SIRC.

Clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Após a digitação das informações conhecidas e o clique em “Confirmar”, haverá o
pedido de confirmação se os dados não preenchidos são realmente ignorados.

Se confirmado, os campos obrigatórios não informados serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

DADOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA REGISTROS DE CASAMENTO
LEI Nº 13.846/2019 – A PARTIR DE 18/06/2019

TIPO DE DADOS OBRIGATÓRIOS DADOS 
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REGISTRO
OBRIGATÓRIOS, 

ACASO DISPONÍVEIS

Casamento

Dos cônjuges: 

Nome*
CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

PIS/PASEP/NIT
Número de benefício

RG
Título de eleitor

CTPS

*Apesar de o nome do registrado não estar expressamente relacionado naos parágrafos, a Lei menciona
que a “relação dos nascimentos, dos casamentos, dos óbitos e dos natimortos”, descrita no art. 68 da Lei
n° 8.212/91, refere-se à relação nominal dos registros.

Atenção!  A ausência de qualquer dado obrigatório por lei deve ser justificada através
do preenchimento do campo “Justificativa”, que pode ser realizado no momento da in-
clusão ou alteração do registro, bem como pelas funcionalidades “Pendências Consoli-
dadas da Serventia” e “Qualidade de Preenchimento dos Dados Obrigatórios”, confor-
me itens Pendências Consolidadas de Registros com Dados Obrigatórios Incompletos
sem Justificativa e Complementar e Justificar registro com informações faltantes.

Tela Dados Básicos – Segundo Cônjuge

Tal como em Tela Dados Básicos – Primeiro Cônjuge, devem ser informados para o
segundo cônjuge:

Em “Casamento Anterior”:

a) Nome do Cônjuge Precedente: nome do cônjuge do casamento anterior.  Ob-
servar as Regras Gerais para inserção de Nomes  .  

b) Data da Dissolução do Casamento Anterior: clicar na figura do calendário e se-
lecionar a data de dissolução do casamento anterior ou digite a data sem pon-
to ou barra. Caso o ano do casamento não seja localizado na lista exibida, opte
pela digitação da data. Observar as Regras Gerais para inserção de   Datas  .  

Em “Domicílio e Residência”, informar:

a) Logradouro: preencher o logradouro de residência do segundo cônjuge com a
informação de avenida, praça, rua, etc.;

b) Número: preencher com o número da residência;

c) Complemento: preencher com informação de bloco, apartamento, etc.;

d) Bairro: preencher com o bairro do logradouro;
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e) UF/Município: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município na lista, conforme Regras Gerais
para inserção de Endereços.

Se o endereço do segundo cônjuge for no exterior, clicar no botão “Endereço no
Exterior” e preencher o campo “Informações do Domicilio no Exterior”. Em seguida, clicar em
“Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Para retornar a tela anterior de Domicílio e Residência do segundo cônjuge clicar
em “Endereço Nacional”.

Clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Após a digitação dos campos conhecidos, e clicando em “Confirmar”, haverá o pe-
dido de confirmação se os dados não preenchidos são realmente ignorados.

Se confirmado, os campos obrigatórios não informados serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

Tela Dados de Filiação do Segundo Cônjuge

Tal como na  Tela Dados de Filiação do Primeiro Cônjuge devem ser informados
para o segundo cônjuge, tanto para o quadro Filiação 1 quanto para o quadro Filiação 2, os
seguintes dados:

a) Nome da filiação:  preencher com o nome completo da filiação do  segundo
cônjuge. Observar as Regras Gerais para inserção de Nomes;

b) Sexo da filiação: clicar na seta e selecionar a opção na lista exibida. Caso seja
preenchido o nome, necessariamente deve preencher este campo;

c) Data de nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a data ou digi-
tar a data sem ponto ou barra. Caso o ano do nascimento não seja localizado
na lista exibida, será necessário digitar a data. Observar as Regras Gerais para
inserção de   Datas  ;  

d) Data de óbito: clicar na figura do calendário e selecionar a data ou digitar a
data sem ponto ou barra. Caso o ano do óbito não seja localizado na lista exibi -
da será necessário digitar a data. Observar as Regras Gerais para inserção de
Datas  ;  

No quadro “Naturalidade”, informar:

a) País de nascimento: clicar na seta e selecionar o país de nascimento da filiação
do primeiro cônjuge a partir da lista exibida;
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b) Naturalidade: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município de nascimento na lista. Se a na-
turalidade for ignorada continuar o preenchimento e confirmar ao final. Se o
município não constar na lista apresentada, clicar em “Município não consta na
lista do IBGE”, informar o nome do município e clicar em confirmar. Observar
as Regras Gerais para inserção de   Endereços  ;  

c) Nacionalidade: clicar na seta e selecionar a nacionalidade da filiação do pri-
meiro cônjuge a partir da lista exibida. Este campo será obrigatório se o nasci-
mento tiver sido no exterior.

No quadro “Domicílio e Residência”, informar:

a) Logradouro: preencher o logradouro de residência da Filiação do segundo côn-
juge com a informação de avenida, praça, rua, etc.;

b) Número: preencher com o número da residência;

c) Complemento: preencher com informação de bloco, apartamento, etc.;

d) Bairro: preencher com o bairro do logradouro;

e) UF/Município: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município na lista, conforme Regras Gerais
para inserção de Endereços.

Se o endereço da Filiação do segundo cônjuge for no exterior, clicar no botão “En-
dereço no Exterior” e preencher o campo “Informações do Domicilio no Exterior”. Em segui-
da, clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

O sistema permite inclusão de duas ou mais filiações, atendendo as configurações
familiares da atualidade. Para inserir mais de duas filiações clicar em “Adicionar Filiação” ao
final da página. Para excluir filiações indevidamente acrescentadas, basta clicar em “Remover
Filiação” (será removida a última filiação acrescentada).

Após a digitação de todos os campos e o clique em “Confirmar”, haverá o pedido
de confirmação para ignorar os dados não preenchidos.

Se confirmados, os campos obrigatórios não informados serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

Tela Dados Gerais – Quadro Anotações, Averbações e Retificações

No quadro “Anotações, Averbações e Retificações” é possível incluir, já durante a
inserção do registro de casamento, eventuais anotações, averbações e retificações que referi-
do registro possua. Para isto, basta clicar sobre  “Adicionar Anotação”, “Adicionar Averbação”,
ou “Adicionar Retificação”, conforme o caso:
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Detalhes quanto à inserção de Anotações, Averbações e Retificações em registros
de casamento podem ser obtidos no item Anotações, Averbações e Retificações em Registros
de Casamento.

Atenção! A inserção de registros deve sempre ser acompanhada da de todas as Anota-
ções, Averbações e Retificações que o mesmo possua, visto que as mesmas fazem parte
do seu conjunto de dados.

Tela Dados Gerais – Observações

No quadro Observações é possível preencher com informações relevantes que 
complementem os dados do registro de nascimento, além dos inseridos nos campos anterio-
res.

Informações Faltantes e Justificativa

No quadro “Informações Faltantes”, o sistema aponta os campos obrigatórios, exi-
gidos pela Lei n° 13.846/2019, que deixaram de ser preenchidos no registro. Com base nessas
informações, o cartório deve retornar nas telas anteriores e preencher os campos apontados. 
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Excepcionalmente, caso um ou mais dados obrigatórios não constem do registro
físico, caberá à serventia justificar as ausências, utilizando a Tabela de Justificativas e/ou  o
campo “Descrição da(s)  justificativa(s)”,  disponível  no quadro “Justificativa de Ausência de
Campos Obrigatórios em Lei”:

Atenção! A ausência de qualquer dado obrigatório por lei deve ser justificada através
do preenchimento do campo “Justificativa”, que pode ser realizado no momento da in-
clusão ou alteração do registro, bem como pelas funcionalidades “Pendências Consoli-
dadas da Serventia” e “Qualidade de Preenchimento dos Dados Obrigatórios”, confor-
me item Pendências Consolidadas de Registros com Dados Obrigatórios Incompletos
sem Justificativa e Complementar e Justificar registro com informações faltantes.

Atenção! A Justificativa de ausência de Campos Obrigatórios em Lei somente deve ser
preenchida na situação em que as referidas informações não constem do livro de regis-
tros.

Atenção! A complementação dos dados obrigatórios faltantes ou inclusão de justificati-
va fora do prazo legal – 1 (um) dia útil contado da data de lavratura do registro – impli-
cará na irregularidade de “Envio Fora do Prazo”, razão pela qual deve a serventia verifi-
car as pendências diariamente.
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Atenção! Caso seja encaminhado um arquivo com as informações pelo cartório sem a
justificativa, posteriormente a justificativa inserida (em outra versão), o SIRC sobrepõe
essa informação pela que foi versão encaminhada pelo arquivo, excluindo a justificati-
va. Assim quando do envio de uma versão nova por qualquer meio de envio, a justifica-
tiva também deve ser encaminhada.

Antes de confirmar os dados preenchidos, leia o texto contido no campo abaixo:

O preenchimento completo dos campos permitirá que as políticas públicas sejam
melhores planejadas. A ausência, as informações incompletas ou inexatas produ-

zem efeitos contrários a que o Governo Federal propõe.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Clicar em “Salvar” para concluir a inserção do Registro de Casamento.

Após a confirmação o sistema retorna para a tela “Manutenção de Registro de Ca-
samento” e emite aviso sobre o registro com o número de matrícula gerado e o sucesso da in-
clusão.

O registro de matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-XXX-XXXXXXX-XX foi incluído
com sucesso.
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2.2.2. Inserir Registro Judicial de Casamento

A inserção de um Registro Judicial de Casamento (Seja Livro 2 ou Livro 3) inicia-se
da mesma forma que a inserção de um Registro Normal de Casamento, ou seja, preliminar-
mente devem ser seguidos os passos do Quadro Dados do Acervo do Item Inserir Registros de
Casamento. 

Na tela “Novo Registro de Casamento – Dados Básicos”, o sistema o botão “Alte-
rar para Registro Judicial”, que deve ser   utilizado   para a inserção de Registro Judicial  :

Após o botão “Alterar para Registro Judicial”  ser clicado, os quadros da tela de
“Dados Básicos” alteram-se para recepcionar as informações relativas à decisão judicial que
determinou a lavratura do Registro de Casamento. 

São exigidos como dados obrigatórios:

a) Número do Processo Judicial;

b) Data da Sentença, conforme as Regras Gerais para inserção de   Datas  ;  

c) Data do Registro de Casamento, conforme as Regras Gerais para inserção de
Datas  ;  
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Devem ser preenchidos também, no quadro “Dados Judiciais”, os campos:

a) Nome do Juizado que Expediu o Mandado;

b) Nome do Juiz; e

c) Data do Trânsito em Julgado,  conforme as  Regras Gerais  para inserção de
Datas  .  

Note que à direita do número da matrícula do registro que está sendo inserido
surge a informação “(Judicial)”, indicando tratar-se, a partir de então, de uma inserção deste
tipo de registro: 

O preenchimento dos demais dados do registro segue as mesmas diretrizes da in-
serção de registros não judiciais, conforme Inserir Registro de Casamento, dispensando-se, no
entanto, a necessidade de confirmação de dados não preenchidos ao final de cada tela, além
de não apontar a falta de preenchimento de campos obrigatórios por lei  nem apresentar
campo de justificativa. A ausência dos dados estão previamente justificados.
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2.2.3. Pesquisar Registros de Casamento

A funcionalidade Pesquisa a Registros de Casamento pertencentes ao acervo da
Serventia do próprio usuário pode ser acessada de duas formas:

a) Mediante o botão “Consulta/Manutenção: Casamento” do quadro de atalhos,
utilizando-se do quadro “Pesquisa de Registro de Casamento”:

b) Ou a partir do menu “Registros Civis” opção “Registro de Casamento”, utili-
zando-se o segundo quadro, chamado “Pesquisa de Registro de Casamento”:

103



Guia SIRC – Serventias

Para o usuário de Papel CONSULTA, o botão de atalho “Manutenção/Consulta de
Registro de Casamento” chama-se apenas “Consulta Registro de Casamento”, tendo em vista
que a este usuário não é permitida manutenção de Registros (Alterações ou Exclusões), con-
forme tela a seguir:

Ambas opções direcionam o usuário para a atela “Manutenção de Registro de Ca-
samento”, na qual o segundo quadro, chamado “Pesquisa Registro de Casamento”, permite a
realização de pesquisa de registros por determinados parâmetros:
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Atenção! A pesquisa, apresentada neste item, localiza apenas Registros de Casamento
pertencentes ao acervo da própria Serventia do usuário. Para pesquisar registros de
outras Serventias, o usuário deve utilizar a Consulta Nacional, conforme orientações do
Consulta Nacional.

Tela Pesquisa de Registros de Casamento

No quadro “Pesquisa de Registro de Casamento” pode-se efetuar consultas pelos
seguintes parâmetros:

a) Matrícula:  digitar o número da matrícula completo ou qualquer dos campos,
como por exemplo, apenas o termo;

b) Intervalo de Termos: informar o Termo Inicial e o Termo Final

c) Intervalo de Datas de Casamento: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data sem ponto ou barra;

d) Nome do cônjuge: digitar o nome completo de um dos cônjuges;

e) Nome da Filiação do Cônjuge: digitar o nome completo da filiação.

Atenção! Para os parâmetros “Nome do Cônjuge” e “Nome da Filiação do Cônjuge”, há
possibilidade de efetuar a busca exata ou por aproximação. 
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Na busca exata, a sistema retornará somente os nomes iguais ao digitado, desconside-
rando espaços em excesso, caracteres especiais – p. ex., acentos, cedilhas, apóstrofos
etc –, e preposições – p. ex., “de”, “da”, “e” etc. 

Na busca por aproximação, que será realizada quando selecionada a opção “busca por
aproximação”, o sistema retornará todos os resultados que tenham similaridade fonéti-
ca com o que foi digitado, desconsiderando, também, espaços em excesso, caracteres
especiais e preposições, além de letras diferentes que possuam o mesmo som, p. ex.,
Souza/Sousa, Andreia/Andréa, Mattos/Matos etc.

O recurso “Filtros avançados” disponibiliza pesquisa pelos seguintes parâmetros:

a) Intervalo de Datas de Registro do Casamento: clicar na figura do calendário e
selecionar a data inicial e final ou digitar a data de registro (lavratura) sem pon-
to ou barra. Caso o ano do casamento não seja localizado na lista exibida será
necessário digitar a data;
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b) Intervalo de Datas de Inserção do Casamento no SIRC: informar as datas de
início e fim, digitando apenas os números, sem pontuação, ou selecionando as
datas nos calendários dos campos para pesquisar por período de registros de
casamento inseridos no SIRC (disponível a partir da versão 6 do SIRC);

c) UF/Município de Casamento:  clicar na seta e selecionar a unidade da federa-
ção a partir da lista exibida. Em seguida, selecionar o município na lista, confor-
me Regras Gerais para inserção de Endereços.

d) Registros Judiciais: selecionar entre as opções de “Somente judiciais”, “Não ju-
diciais” ou “Inclusive os judiciais”;

e) Origem: clicar na seta e selecionar, na lista, a origem dos dados;

f) Captação: clicar na seta e selecionar, na lista, a forma de captação;

g) Usuário Inserção: informar o usuário da inserção do registro;
h) Critérios de Auditoria/Sistema: clicar na seta e selecionar entre as opções dis-

poníveis na lista;

i) Intervalo de Data da Anotação: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data da Anotação sem ponto ou barra;

j) Motivo da Anotação: clicar na seta e selecionar entre as opções disponíveis na
lista;

k) Matrícula (anotação): no caso da anotação, poderá filtrar pelo número da ma-
trícula que originou a anotação, p. ex., no caso de anotação de óbito, poderá
filtrar pela matrícula do registro de óbito;

l) Intervalo de Data da Averbação: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data da Averbação sem ponto ou barra;

m)Motivo da Averbação: clicar na seta e selecionar entre  as opções disponíveis
na lista;

n) Intervalo de Data do Motivo: clicar na figura do calendário e selecionar a data
inicial e final ou digitar a data do Motivo da Averbação sem ponto ou barra;

o) Intervalo de Data da Retificação: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data da Retificação sem ponto ou barra;

p) Número do Processo Judicial: digitar o número do processo judicial;

q) Intervalo de Data da Sentença: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data da sentença sem ponto ou barra;

r) Justificativas de Campos Obrigatórios não Preenchidos: selecionar um dos Cri-
térios de busca entre “Independente de justificativas”, “Todas as informações
selecionas (E)” ou “Pelo menos uma das informações selecionadas (OU)”.
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Clicar em “Buscar” para visualizar o resultado da consulta.

Clicar em “Limpar” para apagar os dados inseridos.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior. 

Atenção! Para obter um melhor resultado deve-se informar o maior número possível de
dados nessa tela. Todos os dados informados serão utilizados na busca. 

O resultado da Pesquisa é apresentado em forma de Tabela, cujas colunas são:
Matrícula, Data de Inserção, Data do Registro, Data Celebração, Nome do Primeiro Cônjuge,
Nome do Segundo Cônjuge, Origem, Captação e “Consultar”. Ao clicar sobre o nome da colu-
na, o resultado apresentado é reordenado em ordem crescente/decrescente. Podem haver
também as  opções de “Alterar”,  “Excluir”  e  “Marcar/Desmarcar  Todos” para Exclusão em
Lote, dependendo do perfil do usuário logado:

Atenção! Na tela em questão, as colunas “Origem” e “Captação” referem-se à versão
de  inserção do registro.  Por  exemplo:  constando na coluna “Origem” a informação
“Serventia” e, na coluna “Captação”, a informação “Arquivo”, entende-se que a inserção
do registro foi efetuada pelo cartório, utilizando o Webservice/Arquivo. Em outras fun-
cionalidades (telas), essas colunas podem referenciar outras ações, tais como altera-
ções, exclusões etc.
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2.2.4. Consultar os Dados de um Registro de Casamento

Na linha correspondente ao registro que deseja consultar, clique em “Consultar”.

A tela “Consulta Registro de Casamento” será exibida, contendo os seguintes qua-
dros do Registro:

a) Versão: identifica a versão selecionada do registro que está sendo exibida, in-
clusive com a data de inserção da respectiva versão. A visualização padrão é
dos dados atuais, mas é possível selecionar a visualização de dados anteriores,
conforme orientações mais à frente neste mesmo item;

b) Informações faltantes: indica aos campos obrigatórios em lei não preenchidos,
bem como se houve justificativa no caso de ausência de informações. O texto
sobre os dados faltantes possui fundo amarelo. Caso a serventia inclua justifi-
cativa para a ausência desses dados, o fundo ficará com a cor azul, além de exi -
bir a palavra “Justificado” após a descrição dos dados faltantes;

c) Serventia: descreve o nome da serventia, e, logo abaixo, traz a descrição da
Gerência Executiva do INSS, o código da unidade orgânica o município e a UF
da serventia a que a serventia está vinculada;

d) Matrícula: traz a matrícula do registro e a identificação individualizada de cada
campo dessa matrícula;

e) Dados do Registro: apresenta os dados constantes no cadastro do registro de
acordo com a versão selecionada.
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[…]
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Clicar em “Voltar” para retornar a tela com o resultado da pesquisa.

Para consultar outras versões do registro, basta clicar  sobre a seta ao lado do
campo “Outras versões”, escolher a data da versão desejada e clicar sobre “Visualizar”:
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Após o comando “Visualizar”,  o Sistema apresenta todos os dados do Registro
presentes naquela versão.

Esta tela apresenta, em seu início, a data e hora da versão selecionada, a origem
do envio das informações do registro, qual o CPF ou CNPJ que inseriu ou alterou a versão e a
forma de captação. Abaixo, no quadro “Alterações da versão selecionada”, informa quais cam-
pos foram modificados, qual é a informação atual (“Valor Atualizado”) e qual era a informa-
ção na versão imediatamente anterior (“Histórico”):

Para registros sem nenhuma alteração o sistema informa a mensagem “Registro
selecionado não possui alterações”.

2.2.5. Alterar um Registro de Casamento

Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Alterar” na linha cor-
respondente ao registro que deseja alterar:
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O registro será inteiramente exibido na tela “Editar Registro de Casamento”, com
todos os campos editáveis:

O botão “Alterar para Registro Judicial” aparece no início da tela, permitindo ao
usuário realizar tal alteração, se for o caso. 
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A inclusão de Anotações, Averbações e Retificações em registros já presentes no
SIRC é realizada mediante o comando de alteração, no quadro “Anotações, Averbações e Re-
tificações”, através do uso dos botões “Adicionar Anotação”, “Adicionar Averbação” ou “Adi-
cionar Retificação”:

Detalhes quanto à inserção de Anotações, Averbações e Retificações em registros
de casamento podem ser obtidos no item Anotações, Averbações e Retificações em Registros
de Casamento.

O sistema exibe, ainda, alerta sobre os campos obrigatórios por lei não preenchi-
dos – os campos exibidos referem-se a última versão do registro salva –, além de disponibili-
zar campo próprio para inclusão de justificativa para a ausência dos dados.

Após as alterações desejadas, as validações serão realizadas nos campos com os
mesmos critérios da inserção, portanto, exigindo o preenchimento de campos obrigatórios ou
a confirmação de campos ignorados deixados em branco. 

Se confirmados, os campos obrigatórios não informados serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

Atenção! No momento da inserção ou alteração do registro, na forma on-line, o siste-
ma SIRC verificará se o CPF foi informado em duplicidade, em qualquer um dos campos
de documentos. Em caso positivo, não permitirá a duplicidade, retornado mensagem
de erro ao usuário. A duplicidade é verificada apenas nas informações internas do re-
gistro, entre documentos das pessoas envolvidas no registro a ser inserido ou alterado.
O sistema também não permitirá o preenchimento dos campos de número de docu-
mentos apenas com números 0 (zeros) e no caso do CPF, não permitirá inclusão de dígi -
tos repetidos ou inexistentes na base da RFB.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para finalizar a alteração.
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Após o comando “Salvar”, o sistema retornará à tela de pesquisa, emitindo a se-
guinte mensagem de sucesso com relação à alteração realizada: 

O registro da matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-XXX-XXXXXXX-XX foi alterado
com sucesso.

Atenção! Não é possível alterar o número da matrícula. Caso algum número da matrí-
cula tenha sido informado erroneamente será necessária a exclusão do registro no SIRC
e a inserção do registro com a matrícula correta.

Atenção! Decorre da informação acima a impossibilidade de se alterar um Registro de
Casamento Civil para Casamento Religioso com Efeito Civil, visto que o número do livro
compõe o número da matrícula.

2.2.6. Excluir Registros de Casamento

O usuário tem a opção de excluir um único registro por vez ou realizar a exclusão
de vários registros em um único comando:

Exclusão de um único Registro de Casamento

Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Excluir” na linha cor-
respondente ao registro que deseja excluir:
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O sistema apresentará a tela a seguir, com dados básicos do Registro a ser excluí-
do e a pergunta “Confirmar Remoção do Registro de Casamento?”:

Clicar em “Cancelar” para retornar a tela anterior.

Clicar em “Confirmar Exclusão” para excluir o registro.

Ao se comandar “Confirmar Exclusão”, o sistema retornará à tela inicial, apresen-
tando a mensagem de sucesso da exclusão:

O registro de matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-XXX-XXXXXXX-XX foi excluído
com sucesso.
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Atenção! Somente haverá exclusão do registro se houver erro na informação da matrí-
cula ou se a matrícula for inexistente.

Nos casos de decisão judicial de cancelamento, nulidade ou anulação do registro, deve
ser informada a averbação  de cancelamento, nulidade ou anulação. Com a inclusão
dessa averbação, o Sirc exclui o registro automaticamente e justifica a ausência desse
termo na sequencialidade. 

Exclusão de vários Registros de Casamento

O usuário pode, também, realizar a exclusão de mais de um Registro de Casamen-
to em um único comando. Para tanto, basta selecionar, na coluna “Marcar/Desmarcar” os re-
gistros que pretende excluir:

Em seguida, o usuário deve clicar sobre o botão “Excluir Selecionados”, na última
linha da tabela:
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Ao comandar  “Excluir Selecionados” o sistema apresentará nova tela com a se-
guinte mensagem:

Essa ação resultará na exclusão de XX registros.

E, logo abaixo, a lista de registros selecionados para serem excluídos.

Clique em “Confirmar Exclusão” para finalizar a exclusão dos registros.

Clique em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Após confirmar a exclusão, o sistema apresentará a tela a seguir, com mensagem
de confirmação do número de registros excluídos:

XX registros foram excluídos com sucesso.
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Caso o usuário desejar excluir todos os registros apresentados na tela de pesqui-
sa, basta clicar em “Todos”, logo após “Marcar/Desmarcar”, assim, todos os registros listados
serão automaticamente selecionados: 

Em seguida, o usuário deve clicar em “Excluir Selecionados” e, na próxima tela,
em “Confirmar Exclusão”, tal como orientado acima.

Atenção! Somente haverá exclusão do registro se houver erro na informação da matrí-
cula ou se a matrícula for inexistente.

Nos casos de decisão judicial de cancelamento, nulidade ou anulação do registro, deve
ser informada a averbação  de cancelamento, nulidade ou anulação. Com a inclusão
dessa averbação, o Sirc exclui o registro automaticamente e justifica a ausência desse
termo na sequencialidade. 
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2.2.7. Anotações, Averbações e Retificações em Registros de Casamento 

A partir de 18/06/2019, data da publicação da Lei nº 13.846/2019 (que alterou o
artigo 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991) tornou-se obrigatório o envio das averba-
ções,  anotações e  retificações registradas na Serventia, no prazo de até um dia útil, autori-
zando-se que o envio ocorra em até cinco dias úteis no caso de Municípios que não dispõem
de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet.

Averbação é qualquer ato ou fato que modifique o conteúdo de um registro. O
Oficial de Registro Civil deve realizar a averbação à margem direita do assento, espaço reser-
vado especificamente para o ato. Alguns casos podem ser realizados diretamente no Cartório
de Registro Civil, mas outros exigem decisão judicial para serem completados.

Anotação, diferentemente da averbação, dispensa a necessidade de solicitação da
parte e é feita sempre que há um registro subsequente ao registro anterior, como forma de
atualização da vida civil do cidadão. Bons exemplos são as anotações do casamento no regis-
tro de nascimento e do óbito nos registros de nascimento e casamento.

Retificação é o ato de corrigir algum erro presente no registro, como erros de gra-
fia. Na maioria dos casos, o erro é de fácil evidência e comprovação e, por isso, a retificação
pode ser solicitada pelo próprio registrado, diretamente em cartório. 

A inclusão de anotações, averbações e retificações em registros de  casamento
pode ser feita, atualmente, de duas formas:

a) No momento da inclusão do registro de casamento, para registros que ainda
não estejam presentes no SIRC: por esta opção o usuário, durante o processo
de inserção de um novo registro de casamento ao sistema, já pode inserir to-
das as anotações, averbações e retificações que o mesmo possui, na tela “Da-
dos Gerais – Anotações, Averbações e Retificações” do fluxo de inclusão do re-
gistro.

b) Via Alterar Registros, para os registros que já estão no SIRC: se lavrada uma
anotação, averbação e retificação para um registro que já se encontra inserido
no SIRC, o usuário deverá inseri-la via opção “Alterar Registro”.

Por qualquer uma destas vias o usuário acessa o quadro “Anotações, Averbações
e Retificações”, através do qual pode inserir um destes três tipos mediante os botões de Adi-
cionar apresentados:
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Atenção! A Lei nº 13.846/2019 tornou obrigatório o envio das averbações, anotações e
retificações registradas na Serventia  a partir de 18/06/2019, data de sua publicação.
Decorre da obrigação do envio da referida averbação, anotação ou retificação o envio
do respectivo registro, mesmo os mais antigos, visto que inexiste a possibilidade de en-
viar somente a averbação, anotação ou retificação. Assim, independente da data de la-
vratura do registro, todas as averbações, anotações e retificações registradas no livro
da Serventia a partir de 18/06/2019 devem ser informadas no SIRC.

Atenção! A inclusão de um registro antigo deve ser feita com todas as averbações, ano-
tações e retificações que possua, uma vez que estas são parte integrante do registro. 

Atenção! Em se tratando de averbação protegida por sigilo judicial, na inclusão da aver-
bação no SIRC, a serventia deverá selecionar a opção “Outros” no campo “Motivo” e in-
formar que se trata de Sigilo Judicial no campo “Complemento”, inserindo o campo que
foi  atualizado em decorrência da referida averbação. Por exemplo,  caso se trate de
averbação sobre “alteração de sexo”, e seja classificado como sigilosa, deve ser inserido
como motivo “Outros”, entretanto, deve ser atualizado o campo do sexo no referido re-
gistro no SIRC.

Atenção! A inclusão de averbação com motivo “Cancelamento” já dispara  comando
automático para exclusão e justificativa da ausência do termo, não sendo necessário
utilizar a funcionalidade “Justificar Ausência de Termos”, disponível no Menu “Funções
de Serventia”.

Anotações em Registros de Casamento

Para inserir uma Anotação, ao clicar no botão “Adicionar Anotação”, surge o qua-
dro “Anotação 1”:
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Para anotações em registros de casamento devem ser informados os seguintes
dados:

a) Data da Anotação: Data em que a anotação foi realizada no livro da serventia.
Observar as Regras Gerais para inserção de Datas;

b) Motivo: Escolher entre os motivos: 

✔ Nascimento;

✔ Óbito;

✔ Interdição;

✔ Ausência;

✔ Morte Presumida; ou 

✔ Outros.

c) Matrícula: Informar a  matrícula relacionada à anotação, caso exista. No caso
de registros sem matrícula, os dados da certidão anotada podem ser digitados
no campo “Complemento”.

Para incluir mais anotações, clique novamente sobre “Adicionar Anotação”. Po-
dem ser inseridas simultaneamente quantas anotações forem necessárias, as quais serão to-
das apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Anotação 1, Anotação 2, etc).
Também é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais anotações, basta apertar o botão “Re-
mover Anotação” no rodapé da anotação a ser cancelada.

Caso a inserção da anotação seja feita em conjunto com a inserção do registro de
casamento, o usuário deve preencher o campo Observações e Salvar o registro.

Caso a inserção da anotação seja feita via Alteração do registro de casamento bas-
ta salvar as alterações ao final da tela.

Ao consultar o registro, a anotação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma anotação já salva, utilizar a
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opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Anotação” no rodapé da anotação a ser ex-
cluída, e salvar o registro.

Averbações em Registros de Casamento

Para inserir  uma averbação,  ao clicar  no botão “Adicionar Averbação”, surge o
quadro “Averbação 1”:

Para averbações em registros de casamento devem ser informados os seguintes
dados:

a) Data da Averbação: Data em que a averbação foi realizada no livro da Serven-
tia. Observar Regras Gerais para inserção de Datas;

b) Motivo: Escolher entre:

✔ Separação;

✔ Divórcio;

✔ Anulação;

✔ Nulidade;

✔ Anotação de CPF;

✔ Conversão de separação em divórcio;

✔ Alteração de regime de bens;

✔ Restabelecimento de sociedade conjugal; ou

✔ Outros.

c) Data do Motivo: Data da ocorrência do fato que enseja a averbação (No caso
de conversão de separação em divórcio será a data desta conversão, por exem-
plo).  Na maioria  das  vezes  coincide com a data da averbação.  Observar  as
Regras Gerais para inserção de Datas;

d) Número do Processo Judicial: Informar o número do processo judicial caso a
averbação decorra deste tipo de ação;
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e) Data da Sentença: informar a data da sentença judicial caso a averbação de-
corra deste tipo de ação. Observar as Regras Gerais para inserção de Datas;

Para incluir mais averbações, clique novamente sobre “Adicionar Averbação”. Po-
dem ser inseridas simultaneamente quantas averbações forem necessárias, as quais serão to-
das apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Averbação 1, Averbação 2, etc).

Também é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais averbações, apertar o botão “Remover
Averbação” no rodapé da averbação a ser cancelada.

Caso a inserção da averbação seja feita em conjunto com a inserção do registro de
casamento, o usuário deve preencher o campo Observações e Salvar o registro.

Caso a inserção da averbação seja via Alteração do registro de casamento, basta
salvar as alterações ao final da tela.

124



Guia SIRC – Serventias

Ao consultar o registro, a averbação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma averbação já salva, utilizar a
opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Averbação” no rodapé da averbação a ser
excluída, e salvar o registro.

Atenção! A inclusão de averbação com motivo “Cancelamento” já dispara  comando
automático para exclusão e justificativa da ausência do termo, não sendo necessário
utilizar a funcionalidade “Justificar Ausência de Termos”, disponível no Menu “Funções
de Serventia”.

Retificações em Registros de Casamento

Para inserir uma retificação,  ao clicar no botão “Adicionar Retificação”,  surge o
quadro “Retificação 1”:

Atenção! Retificação é o ato de alterar uma ou mais informações no registro da Serven-
tia. Para a simples correção de erro de digitação (a informação está incorreta apenas no
SIRC, mas correta no registro da Serventia) basta alterar o campo correspondente, não
sendo necessária a inclusão de uma Retificação. 

Para retificações em registros de casamento devem ser informados os seguintes
dados:

a) Data da Retificação: Data em que a retificação foi efetivamente realizada na
serventia. Observar as Regras Gerais para inserção de Datas;

b) Número do Processo Judicial:  Informar o número do processo judicial caso a
retificação decorra deste tipo de ação;

c) Data da Sentença: informar a data da sentença judicial caso a retificação de-
corra deste tipo de ação. Observar as Regras Gerais para inserção de Datas;
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Para incluir mais retificações, clique novamente sobre “Adicionar Retificação”. Po-
dem ser inseridas simultaneamente quantas retificações forem necessárias, as quais serão to-
das apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Retificação 1, Retificação 2,
etc). Também é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais retificações, apertar o botão “Remover
Retificação” no rodapé da retificação a ser cancelada.

Atenção! Tal como alertado pela mensagem em fundo azul, a Retificação deve ser obri-
gatoriamente acompanhada da alteração do(s) campos(s) que retificar, ou então, deve-
se informar, no campo Complemento, o motivo de não ter sido alterado nenhum cam-
po. O sistema não permite salvar a inclusão da Retificação sem a realização de uma des-
tas duas ações.

Caso a inserção da retificação seja feita em conjunto com a inserção do registro
de casamento, o usuário deve preencher o campo Observações e salvar o registro.

Caso a inserção da retificação seja feita via Alteração do registro de casamento
basta salvar as alterações ao final da tela.

Ao consultar o registro, a retificação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma retificação já salva, utilizar a
opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Retificação” no rodapé da retificação a ser
excluída, e salvar o registro.

Atenção! A inclusão, alteração ou exclusão de anotações, averbações e retificações está
disponível no SIRC WEB (módulo on-line) desde 25/06/2019 e, via  WebService (arqui-
vo), desde 09/04/2020. Para encaminhamento via WebService, a serventia deve obser-
var as adequações do layout do arquivo de envio, conforme dicionário de dados dispo-
nibilizado no Manual de Recomendações Técnicas.
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2.3. Registro de Óbito ou Natimorto

2.3.1. Inserir Registro de Óbito ou Natimorto

A inserção de um Novo Registro de Óbito pode ser feita de duas formas:

a) Selecionada a opção “Novo Registro de Óbito”, no quadro de Atalhos da tela
de início, será apresentada a tela “Novo Registro de Óbito” com o quadro “Da-
dos do Acervo” para preenchimento dos números da matrícula:
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b) Ou acessar a opção “Registro de Óbito” do menu “Registros Civis”, na barra de
menus, e clicar no botão “Inserir Registro de Óbito”:

 

Ao acessar “Novo Registro de Óbito” (via botão de atalho) ou “Inserir Registro de
Óbito” (via Menu), será apresentado o quadro “Dados do Acervo” e os campos a seguir esta-
rão preenchidos automaticamente:

a) O campo “Serventia” com o número do Código Nacional de Serventia – CNS.

b) O campo “TP” – Tipo de Serviço Prestado – com o número 55, que correspon-
de ao tipo de serviço de registro civis das pessoas naturais.
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Tela Dados do Acervo (Dados da Matrícula)

a) Matrícula: disponibiliza campos para preenchimento de acordo com a legenda
do quadro abaixo:

Serventia
O campo “Serventia” será preenchido automaticamente com o Código Naci-

onal  de  Serventia  –  CNS.  O  CNS  está  disponível  no  endereço  eletrônico
http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta. 

Ac: código que identifica o tipo de acervo
01: Acervo próprio;
02 a 99: Acervos Incorporados ou de unidades interligadas.
Acervos  Incorporados  são  registros  incorporados  de  outra  serventia  até

31/12/2009, dia anterior à implementação do Código Nacional por todos os registradores
civis das pessoas naturais, conforme definido pelo Provimento nº 3, de 17/11/2009, do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ/Corregedoria.

Acervos de Unidades Interligadas são números de acervo diferentes de 01,
porém utilizados pela própria serventia para diferenciar registros realizados em unidades
interligadas (como é o caso do estado do Rio de Janeiro, no qual a Corregedoria local auto-
rizou que as maternidades que fazem registros utilizam-se de acervos diferentes das ser-
ventias a que estão vinculadas).

Assim, serventias que só possuem acervo próprio e não possuem unidades
interligadas devem informar sempre o código 01 no campo “Ac”, ao passo que serventias
que possuem acervos incorporados ou unidades interligadas devem se utilizar, também,
dos códigos “Ac” 02 a 99, conforme o caso. 

Tp: Tipo de serviço prestado
55: corresponde ao tipo de serviço de registro civil das pessoas naturais. É

preenchido automaticamente.
Ano: ano em que o registro foi efetuado
Número formado por 4 (quatro) dígitos.
T: tipo do livro onde consta o registro
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4: Livro C (óbito)
5: Livro C-Auxiliar (registro de natimorto)
7: Livro E (registro de óbito do exterior)
Livro: número do livro de escrituração
Número formado por 5 (cinco) dígitos.
Fol.: número da folha do livro de escrituração
Número formado por 3 (três) dígitos.
Termo: sequencial do número de registro no livro
Número formado por 7 (sete) dígitos.
Dígito verificador: número de 2 dígitos calculados com base nos números

anteriormente informados que compõem a matrícula
As serventias que não possuíam acesso a microcomputador para cálculo do

dígito verificador poderiam à época lançar duas letras X (XX) no campo correspondente,
observando as determinações do Provimento nº 3, de 17/11/2009, do Conselho Nacional
de Justiça –CNJ/Corregedoria. Entretanto, com o Provimento nº 63, de 14/11/2017 que re-
vogou o Provimento nº 3, todas as matrículas devem ter o dígito verificador devidamente
calculado.

Atenção! Após a versão implementada no dia 10/06/2020, o SIRC passou a permitir a
inclusão de registros civis com número de termo igual a outro já existente no sistema,
haja vista a possibilidade de existir acervos com termos repetidos em razão da inobser-
vância da sequencialidade de termos, da renumeração dos termos a partir da Lei n°
6.015/73 e outros motivos devidamente justificados perante a Corregedoria de Justiça. 

Importa observar que não será permitida a inclusão de matrícula exatamente igual à
outra já existente no sistema, ou seja, além do termo, o livro, a folha, o ano e o acervo
também são iguais.

Com isso, a impossibilidade de recepção de informações de anotações, averbações ou
retificações de registros antigos, cujos números de termos são iguais a outro registro
mais recente, foi sanada.

Atenção! No caso de inclusão de registro cujo número de termo encontre-se na situa-
ção “JUSTIFICADO PELA AUSÊNCIA DE TERMO”, o sistema solicitará confirmação quan-
to ao prosseguimento da inclusão e, caso seja confirmado, realizará a reversão auto-
mática do termo justificado como ausente, possibilitando a efetiva inclusão do registro.

Atenção! Na inserção de informações de registros via Sirc Web, na forma on-line (digi-
tação), haverá validação de titularidade do CPF de acordo com as informações digita-
das. Não haverá impedimento de inserção das informações, mas apenas um alerta so-
bre a divergência de dados, se existir.
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Tela Dados Básicos

O sistema apresenta na parte inicial da tela o número da matrícula inserida. Logo
abaixo, apresenta o botão “Alterar para Registro Judicial”, que deve ser utilizado em caso de
se tratar de lavratura por Decisão Judicial, conforme item Inserir Registro Judicial de Óbito ou
Natimorto.

 Não se tratando de Registro Judicial, o usuário deve seguir para o quadro abaixo,
chamado “Dados Básicos”. Os campos de preenchimento obrigatório aparecem com as legen-
das  destacadas na cor vermelha e iniciadas  por asterisco (alguns podendo ser  ignorados,
quando não conhecidos, ao avançar a tela). 

Devem ser informados, se conhecidos:

a) Nome: preencha com o nome completo da pessoa registrada, com acentuação,
caso  haja.  Observar  as  Regras  Gerais  para  inserção  de    N  omes   –  dado
obrigatório para o óbito e natimorto a partir de 18/06/2019, por força das
alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;
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b) Data de Nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a data ou digi-
te a data sem ponto ou barra.  Outra opção é clicar em “Informar Idade” e
preencher o campo informando a idade do falecido. Se o falecido tiver 100
(cem) anos ou mais será solicitada a confirmação da informação. Observar as
Regras  Gerais  para  inserção  de    Datas   –  dado  obrigatório  para  o  óbito  e
natimorto a partir de 18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei
nº 13.846/2019;

Atenção! A função “Informar Idade” somente deve ser utilizada nos casos excepcionais
em que a serventia não tem conhecimento da data de nascimento do falecido, visto
que aquela não supre a obrigação imposta pela lei, a qual traz, expressamente, a data
de nascimento como dado obrigatório. Neste caso, mesmo tendo informado a idade do
falecido, o responsável pela lavratura do registro deverá inserir a justificativa para a au-
sência do dado obrigatório.

Nos registros de Natimortos – livro 5, a data de nascimento não deve ser anterior ao
óbito. A idade do registrado sempre deverá ser “0” (zero).

c) Sexo: clicar na seta e selecionar a opção na lista exibida –  dado obrigatório
para o óbito e natimorto a partir de 18/06/2019, por força das alterações tra-
zidas pela Lei nº 13.846/2019;

d) Raça/Cor: clicar na seta e selecionar a opção na lista exibida;

e) Estado Civil: clicar na seta e selecionar na lista exibida.

No quadro “Naturalidade do Falecido”, informar:

a) País de Nascimento: clicar na seta e selecionar o país de nascimento do faleci-
do;

b) Naturalidade: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município de nascimento na lista, confor-
me Regras Gerais para inserção de Endereços –  dado obrigatório a partir de
18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

Se o município não constar na lista apresentada pois pode ter sido desmembrado,
anexado ou incorporado a outro município,  clicar  em “Município  não consta na lista  do
IBGE”, informar o nome do município e clicar em confirmar;

c) Nacionalidade: clicar na seta e selecionar a nacionalidade a partir da lista exi-
bida. Este campo será obrigatório se o nascimento tiver sido no exterior.

d) No campo “Profissão”: clicar na seta e selecione a partir da lista exibida (exce-
to para natimorto). Observar Regras Gerais para inserção de   Profissões  ;  

No quadro “Domicílio e Residência do Falecido”, informar:
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a) Logradouro: preencher o logradouro de residência do falecido com a informa-
ção de avenida, praça, rua, etc.;

b) Número: preencher com o número da residência;

c) Complemento: preencher com informação de bloco, apartamento, etc.;

d) Bairro: preencher com o bairro do logradouro;

e) UF/município: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município na lista, conforme Regras Gerais
para inserção de Endereços.

Se o endereço for no exterior clique em “Endereço no Exterior”, preencher o cam-
po “Informações do Domicilio no Exterior” e clicar em “Confirmar” para prosseguir com o
preenchimento.

Para retornar a tela anterior de “Domicilio e Residência do Falecido” clicar em
“Endereço Nacional”.

Clicar em “Confirmar” para prosseguir.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

DADOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA REGISTROS DE ÓBITO E DE NATIMORTO
LEI Nº 13.846/2019 – A PARTIR DE 18/06/2019

TIPO DE 
REGISTRO

DADOS OBRIGATÓRIOS
DADOS 

OBRIGATÓRIOS, 
ACASO DISPONÍVEIS

Óbito

Do falecido: 

Nome*
CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

PIS/PASEP/NIT
Número de benefício

RG
Título de eleitor

CTPS

Natimorto
Do registrado: 

-

Da filiação: 
Nome completo

CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

Do registrado**: 
Nome*

CPF
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

*Apesar de o nome do registrado não estar expressamente relacionado naos parágrafos, a Lei menciona
que a “relação dos nascimentos, dos casamentos, dos óbitos e dos natimortos”, descrita no art. 68 da Lei
n° 8.212/91, refere-se à relação nominal dos registros.

** No texto legal, o CPF, o Sexo, a Data e a Naturalidade do registrado são obrigatórios para o natimorto,
no entanto, em razão das várias exceções existentes, optou-se por não exigir esses dados de forma obri-

gatória no SIRC.
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Atenção!  A ausência de qualquer dado obrigatório por lei deve ser justificada através
do preenchimento do campo “Justificativa”, que pode ser realizado no momento da in-
clusão ou alteração do registro, bem como pelas funcionalidades “Pendências Consoli-
dadas da Serventia” e “Qualidade de Preenchimento dos Dados Obrigatórios”, confor-
me itens Pendências Consolidadas de Registros com Dados Obrigatórios Incompletos
sem Justificativa e Complementar e Justificar registro com informações faltantes.

Tela Dados do Óbito

a) Data do Óbito: clicar na figura do calendário e selecionar a data do óbito ou di-
gitar a data sem ponto ou barra. Caso o ano do óbito não seja localizado na lis -
ta exibida será necessário digitar a data. Caso tenha sido lavrado apenas com o
ano do óbito ou mês e ano, deve-se deixar o campo em branco e incluir a data
em “observações” na última tela. Observar as Regras Gerais   para inserção de  
Datas  ;  

b) Hora do Óbito: informar a hora e minuto (do óbito);
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c) Data do Registro do Óbito: clicar na figura do calendário e selecionar a data da
lavratura do óbito ou digitar a data sem ponto ou barra. Caso o ano do óbito
não seja localizado na lista exibida será necessário digitar a data. O sistema não
permite que se deixe em branco a referida data. Observar as  Regras Gerais
para inserção de   Datas  ;  

d) Número da Declaração de Óbito: informar o número da declaração de óbito
(DO).

No quadro “Local de Falecimento/Sepultamento”, informar:

a) Tipo do Local de Falecimento: clicar na seta e selecionar na lista exibida: “Hos-
pital”, “Outros Serviços de Saúde”, “Domicílio”, “Via Pública” ou “Outros”;

b) Nome do Local de Falecimento: preencher o nome do local do falecimento.

No quadro “Endereço do Local de Falecimento”, informar:

a) Logradouro: preencher o logradouro do local de falecimento com a informação
de avenida, praça, rua, etc.;

b) Número: preencher com o número do logradouro;

c) Complemento: preencher com informação de bloco, apartamento, etc.;

d) Bairro: preencher com o bairro do logradouro;

e) UF/Município: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município na lista, conforme Regras Gerais
para inserção de Endereços.

Se o endereço for no exterior clicar em “Endereço no Exterior”, preencher o cam-
po “Informações do Domicílio no Exterior” e clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento
ao preenchimento.

Para retornar à tela anterior de “Endereço do Local de Falecimento” clicar em
“Endereço Nacional”.

No campo Local do Sepultamento, informar o local do sepultamento: nome do lo-
cal, endereço, município, UF, etc.

No quadro “Causa da Morte”, informar:

a) Tipo de Morte: clicar na seta e selecionar a partir da lista exibida entre “Natu-
ral” ou “Violenta”;

b) Causa Conhecida: descrever a causa da morte;

c) Nome do Atestante Primário: preencher com o nome completo do atestante
(médico que atestou o falecimento).

Clicar em “Confirmar” para prosseguir com o preenchimento.

Clicar em “Voltar” para retornar à tela anterior.
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Tela Dados de Filiação

O sistema permite inclusão de duas ou mais filiações, atendendo as configurações
familiares da atualidade. Para inserir mais de duas filiações clicar em “Adicionar Filiação” ao
final da página. Para excluir filiações indevidamente acrescentadas, basta clicar em “Remover
Filiação” (será removida a última filiação acrescentada).

Nos quadros “Filiação 1” e “Filiação 2”, informar:

a) Nome da Filiação: preencher com o nome completo da pessoa referente à filia-
ção correspondente. Observar  Regras Gerais para inserção de   Nomes   –  dado
obrigatório para o registro de natimorto a partir de 18/06/2019, por força
das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;
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b) Data de Nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a data ou digi-
tar a data sem ponto ou barra. Caso o ano de nascimento não seja localizado
na lista exibida será necessário digitar a data.  Observar  Regras Gerais    para  
inserção de Datas – dado obrigatório para o registro de natimorto a partir de
18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

Atenção! O sistema não permite a entrada de registros civis (nascimento e óbito) com
idade “0” (zero) nos dados de filiação tanto na entrada via digitação quanto via web-
service. O SIRC Web solicita confirmação caso o conteúdo informado seja um valor ex-
cepcional de idade, ou seja, maior que 100 (cem) anos.

c) Sexo  da  Filiação:  Selecionar  “Masculino”  ou  “Feminino”–  dado  obrigatório
para o registro de natimorto a partir de 18/06/2019, por força das alterações
trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

O nome e o sexo da filiação sempre devem ser informados em conjunto, sendo
campos obrigatórios e necessários quando conhecidos.

No quadro “Naturalidade da Filiação”, informar:

a) País de Nascimento: escolher o país na caixa de seleção;

b) Naturalidade: clicar na seta e selecionar a unidade da federação a partir da lis-
ta exibida. Em seguida, selecionar o município de nascimento na lista. O campo
naturalidade é obrigatório para nascidos no Brasil. Se a naturalidade for desco-
nhecida, é possível continuar o preenchimento e confirmar ao final como “ig-
norada”. Observar Regras Gerais para inserção de   Endereços   – dado obrigató-
rio para o registro de natimorto a partir de 18/06/2019, por força das altera-
ções trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

Se o município não constar na lista apresentada por ser um município com a pos-
sibilidade de ter sido desmembrado, incorporado ou anexado a outro município, clicar em
“Município não consta na lista do IBGE”, informar o nome do município e clicar em “confir-
mar”;

c) Nacionalidade: clicar na seta e selecionar a nacionalidade a partir da lista exi-
bida. Este campo será obrigatório se o nascimento for no exterior.

d) No campo “Profissão da Filiação”: clicar na seta e selecionar a partir da lista
exibida. Observar Regras Gerais para inserção de   Profissões  ;  

No quadro “Documentos da Filiação de Óbito”, preencher todos os documentos
da filiação conforme cada campo.

Os documentos passíveis de inclusão são:
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a) CPF: preencher com o número do documento – dado obrigatório para o regis-
tro de natimorto a partir de 18/06/2019, por força das alterações trazidas
pela Lei nº 13.846/2019;

b) NIT: preencher com o Número de Identificação do Trabalhador;

c) Carteira de Identidade/Profissional: preencher o número, UF, órgão e data de
emissão;

d) CTPS: preencher com número, série, UF e data de emissão;

e) Título de Eleitor: preencher com o Número e a data de emissão;

Havendo outros documentos a serem inseridos, deve-se clicar sobre “Inserir ou-
tros Documentos”, para expandir este menu:

Neste menu expandido, podem ser preenchidos os seguintes documentos:

a) CNH: preencher com o número e a data da primeira habilitação;

b) RIC: preencher com o registro de identificação civil;

c) RNE: preencher com o número do Registro Nacional de Estrangeiro;

d) Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados: preencher com o número, e fa-
zer uma breve descrição do documento apresentado;

f) Passaporte: preencher com o número do documento, série e data de emissão;
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Atenção!  É extremamente importante o registro das informações das Filiações e res-
pectivos sexos, pois o nome da mãe (Filiação do Sexo Feminino) é um dos principais da-
dos utilizados para a cessação de benefícios pelos sistemas do INSS. A ausência de in-
formação deste dado, impedirá eventual cessação de benefícios, e a Serventia estará,
inadvertidamente, colaborando para a possibilidade de futuros recebimentos indevi-
dos.

Tela Dados Complementares

No quadro “Documentos do Falecido”, preencher todos os documentos apresen-
tados conforme cada campo:

Os documentos passíveis de inclusão são:

a) CPF: preencher com o número do documento – dado obrigatório para o regis-
tro de óbito a partir de 18/06/2019, por força das alterações trazidas pela Lei
nº 13.846/2019;
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b) NIT:  preencher com o número de identificação do trabalhador – informação
obrigatória para o registro de óbito a partir de 18/06/2019, se   disponível  , por
força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

c) RG/ Carteira Profissional: preencher o número, UF, órgão e data de emissão  –
informação obrigatória para o registro de óbito a partir de 18/06/2019,  se
disponível, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

d) CTPS: preencher com número, série, UF e data de emissão – informação obri-
gatória para o registro de óbito a partir de 18/09/2019, se disponível, por for-
ça das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019;

e) Título de Eleitor: preencher com o número e a data de emissão – informação
obrigatória para o registro de óbito a partir de 18/06/2019, se disponível, por
força das alterações trazidas pela Lei nº 13.846/2019.

Atenção! Ressalta-se que o CPF é o documento que consta no rol de dados obrigató-
rios por lei, portanto a informação de qualquer outro documento não supre a obriga-
ção legal. Não sendo conhecido o número do CPF, ainda que tenham sido informados
outros documentos, o responsável pela lavratura do registro deverá inserir a justificati-
va para a ausência do dado obrigatório. Isso não significa que somente o CPF deve ser
informado, sendo que todas as informações contidas no livro de registros devem ser
transmitidas ao SIRC.

Atenção! No momento da inserção ou alteração do registro, na forma on-line, o siste-
ma SIRC verificará se o CPF foi informado em duplicidade, em qualquer um dos campos
de documentos. Em caso positivo, não permitirá a duplicidade, retornado mensagem
de erro ao usuário. A duplicidade é verificada apenas nas informações internas do re-
gistro, entre documentos das pessoas envolvidas no registro a ser inserido ou alterado.
O sistema também não permitirá o preenchimento dos campos de número de docu-
mentos apenas com números 0 (zeros) e no caso do CPF, não permitirá inclusão de dígi -
tos repetidos ou inexistentes na base da RFB.

Atenção! Em que pese a Lei nº 13.846/2019 tenha trazido a obrigatoriedade de apre-
sentação do CPF para o Natimorto, o SIRC dispensa a obrigatoriedade deste documen-
to, visto que normalmente não são atribuídos CPF aos  Natimortos, bem como outros
documentos, profissão, estado civil e número de benefício.
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Havendo outros documentos a serem inseridos, deve-se clicar sobre “Inserir ou-
tros Documentos”, para expandir este menu:

Neste menu expandido, podem ser preenchidos os seguintes documentos:

a) CNH: preencher com o número e a data da primeira habilitação;

b) RIC: preencher com o registro de identificação civil;

c) Certidão de Nascimento: preencher com a matrícula;

d) RNE: preencher com o número do Registro Nacional de Estrangeiro;

e) Certidão de Reservista: preencher com o número;
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f) Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados: preencher com o número, e fa-
zer uma breve descrição do documento apresentado;

f) Passaporte: preencher com o número do documento, série e data de emissão;

g) Carteira de Marítimo: preencher com o número e data de emissão;

h) Outros: se forem apresentados outros documentos não presentes na lista aci-
ma, preencher com o número, e dar uma breve descrição do documento. É
possível incluir até dois documentos extras.

É  extremamente importante a informação do CPF do falecido, bem como dos
demais documentos do falecido, que tenham sido apresentados e lavrados no registro de
óbito.

No campo “Era Eleitor”, clicar na seta e selecione “Sim” ou “Não”.

Atenção! No preenchimento dos documentos do falecido nunca incluir documentos
do declarante. Este é um equívoco comum, que provoca diversos problemas para o de-
clarante do óbito.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Clicar em “Confirmar” para dar prosseguimento ao preenchimento.

Tela Dados de Benefícios Previdenciários
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Nesta tela o usuário deve localizar eventuais benefícios do Regime Geral de Previ-
dência Social de titularidade do falecido e incluí-los no registro de óbito, a fim de dar cumpri -
mento ao disposto pelo §3º do artigo 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que é obri-
gatório, se disponível, a inserção do número de benefício previdenciário ou assistencial no
caso de a pessoa falecida ser titular de qualquer benefício pago pelo INSS. 

Conforme o atual Regime Geral de Previdência Social brasileiro, existe a possibili-
dade do(a) falecido(a) ser titular de mais de um benefício previdenciário (por exemplo, Apo-
sentadoria e Pensão por Morte). Desta forma, todos os benefícios de titularidade do falecido
deverão ser inseridos.

Atenção! A informação do(s) número(s) de benefício de titularidade do falecido evita
que haja recebimentos indevidos após o óbito, o que se traduz tanto em segurança
para a Registrador Civil quanto para os Cofres Públicos.

a) Inserções mediante sugestão do próprio sistema:

Com base nas informações digitadas nas telas anteriores e batimentos com a base
de dados do INSS, o sistema pode retornar sugestões de benefícios que podem ser de titulari -
dade do falecido, no quadro “Sugestões de benefícios para este registro”:

Na lista de sugestões, o sistema destaca em vermelho aqueles dados que não co-
incidiram totalmente com os dados informados no registro. No exemplo acima, apenas o be-
nefício da linha 5 tem titular com mesma data de nascimento do falecido que está sendo re-
gistrado, e, ainda assim, não houve coincidência com o CPF e nome da mãe informados. 

Atenção! A divergência (destaque em vermelho) pode ocorrer tanto por dados diferen-
tes, quanto por ausência de inserção daquele dado nas telas anteriores.

Caso o usuário tenha dúvidas quanto à real titularidade do benefício, deve clicar
em “Consultar” ao final da linha correspondente ao benefício para o qual deseja ver os de-
mais dados. Será apresentado pelo sistema o quadro “Detalhamento do Benefício”:
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Clique em “Voltar” para retornar à tela de inserção de benefícios previdenciários.

Caso o usuário, ao analisar as informações prestadas pelo declarante e as infor-
mações divergentes retornadas pelo sistema, conclua que o benefício digitado realmente per-
tencia ao titular, deve clicar sobre “Confirmar adição”. O número do benefício digitado será
inserido no campo “Benefícios Incluídos”:

Em caso de inclusão indevida de benefícios, clicar sobre o número do benefício e,
em seguida, no botão “Remover Benefício Selecionado”. 

Caso  o  sistema não  localize  nenhuma sugestão  automática  de  benefício,  será
apresentada a mensagem:
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Nenhuma sugestão de benefício foi encontrada para o registro de óbito informa-
do.

b) Inserção mediante beneficio(s) informado(s):

Caso os familiares apresentem número(s) de benefício(s) previdenciário(s) do fa-
lecido, o usuário deve digitá-los no campo “Número do Benefício” e, em seguida, “Adicio-
nar”. O sistema realizará batimento entre os dados do falecido informados nas telas anterio-
res e os dados cadastrais presentes  na base do INSS, retornando, no quadro “Dados diver-
gentes”, os dados que não coincidem:

Caso o usuário, ao analisar as informações prestadas pelo declarante e as infor-
mações divergentes retornadas pelo sistema, conclua que o benefício digitado realmente per-
tencia ao titular, basta clicar sobre “Confirmar adição”. O número do benefício digitado será
inserido no campo “Benefícios Incluídos”.
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Atenção! É importante confirmar se o número do benefício digitado realmente é de ti-
tularidade do falecido, visto que a inserção do número no registro provocará a suspen-
são dos pagamentos.

Em caso de inclusão indevida de benefícios, clicar sobre o número do benefício e,
em seguida, no botão “Remover Benefício Selecionado”. 

c) Busca Avançada:

Na tela “Novo Registro de Óbito – Dados de Benefícios Previdenciários” o usuá-
rio pode, ainda, realizar outras pesquisas a fim de localizar eventuais benefícios previdenciá-
rios em nome do falecido. Para tanto, deve clicar no botão “Busca Avançada”:
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Ao acessar a opção “Busca Avançada”, o sistema apresentará um quadro com tal
nome, contendo dois quadros: “Consulta por nome” e “Consulta por Documentos”:
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a) Consulta por Nome:

Na Consulta por Nome, o usuário deve, necessariamente, preencher o Nome do
Titular e mais um dado: Data de Nascimento ou Nome da Mãe.

Caso os três dados sejam preenchidos, o sistema considera a Data de Nascimento
como segundo filtro.

Clique em “Consultar” para realizar a pesquisa.

O sistema retorna o resultado dos benefícios que correspondam aos parâmetros
informados em uma tabela com as colunas “Nome Beneficiário”, Data de Nascimento”, “CPF”,
Número do Benefício”, “NIT” e “Nome da mãe”:

Na lista de sugestões, o sistema destaca em vermelho aqueles dados que não co-
incidiram totalmente com os dados informados no registro. No exemplo acima, apenas a data
de nascimento informada nas telas anteriores coincide com a informação presente na base de
dados do INSS.

Atenção! A divergência (destaque em vermelho) pode ocorrer tanto por dados diferen-
tes, quanto por ausência de inserção daquele dado nas telas anteriores.

Caso o usuário tenha dúvidas quanto à real titularidade do benefício, deve clicar
em “Consultar” ao final da linha correspondente ao benefício para o qual deseja ver os de-
mais dados. Será apresentado pelo sistema o quadro “Detalhamento do Benefício”:

148



Guia SIRC – Serventias

Clique em “Voltar” para retornar à tela de inserção de benefícios previdenciários.

Na tela da “Busca Avançada”, caso o usuário, ao analisar as informações prestadas
pelo declarante e as informações divergentes retornadas pelo sistema, conclua que o benefí-
cio localizado realmente pertence ao titular falecido, deve clicar sobre a caixa da coluna “Se-
lecionar” nas linhas dos benefícios desejados e, em seguida, clicar no botão “Adicionar Bene-
fícios”. Os números dos benefícios selecionados serão inseridos no campo “Benefícios Incluí-
dos”.
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Clique em “Confirmar” para finalizar o procedimento de inserção.

Clique em “Voltar” para retornar à tela anterior.

b) Consulta por Documentos:

Já a Consulta por Documentos responde por pesquisa apenas por um tipo de do-
cumento por vez: Pode-se informar Número do benefício, CPF ou NIT:

O usuário deve inserir apenas um dos documentos e clicar no botão “Consultar”
ao lado do campo preenchido. O sistema retornará todos os benefícios previdenciários da
base de dados do INSS possuem o documento informado:

O sistema retorna o resultado dos benefícios que correspondam aos parâmetros
informados em uma tabela com as colunas “Nome Beneficiário”, Data de Nascimento”, “CPF”,
Número do Benefício”, “NIT” e “Nome da mãe”:
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Na lista de resultados, o sistema destaca em vermelho aqueles dados que não co-
incidiram totalmente com os dados informados no registro. 

Atenção! A divergência (destaque em vermelho) pode ocorrer tanto por dados diferen-
tes, quanto por ausência de inserção daquele dado nas telas anteriores.

Caso o usuário tenha dúvidas quanto à real titularidade do benefício, deve clicar
em “Consultar” ao final da linha correspondente ao benefício para o qual deseja ver os de-
mais dados. Será apresentado pelo sistema o quadro “Detalhamento do Benefício”:

Clique em “Voltar” para retornar à tela de inserção de benefícios previdenciários.

Na tela da “Busca Avançada”, caso o usuário, ao analisar as informações prestadas
pelo declarante e as informações divergentes retornadas pelo sistema, conclua que o benefí-
cio localizado pertence realmente ao titular falecido, deve clicar sobre a caixa da coluna “Se-
lecionar” nas linhas dos benefícios desejados e, em seguida, clicar no botão “Adicionar Bene-
fícios”. Os números dos benefícios selecionados serão inseridos no campo “Benefícios Incluí-
dos”.

Caso não seja localizado na base de dados do INSS nenhum benefício previdenciá-
rio para o documento inserido, o sistema retorna a mensagem:

Benefício não encontrado.
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Clique em “Fechar Busca Avançada” para voltar à tela de inserção de benefício
pelo número.

Clique em “Confirmar” para finalizar a tela e inserir os benefícios presentes no
campo “Benefícios inseridos”.

Clique em “Voltar” para retornar à tela anterior.

Tela Declarante
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No quadro “Declarante” informar:

a) Nome do declarante: digitar o nome completo da pessoa que declarou o óbito.
Devem ser seguidas as Regras Gerais para inserção de Nomes;

No quadro “Documentos do Declarante” informar:

Os documentos passíveis de inclusão são:

a) CPF: preencher com o número do documento;

b) NIT: preencher com o número de identificação do trabalhador;

c) RG/ Carteira Profissional: preencher o número, UF, órgão e data de emissão;

d) CTPS: preencher com número, série, UF e data de emissão;

e) Título de Eleitor: preencher com o número e a data de emissão;

Havendo outros documentos a serem inseridos, deve-se clicar sobre “Inserir ou-
tros Documentos”, para expandir este menu:
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Neste menu expandido, podem ser preenchidos os seguintes documentos:

a) CNH: preencher com o número e a data da primeira habilitação;

b) RIC: preencher com o registro de identificação civil;

c) Certidão de Nascimento: preencher com a matrícula;

d) RNE: preencher com o número do Registro Nacional de Estrangeiro;

e) Certidão de Reservista: preencher com o número;

f) Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados: preencher com o número, e fa-
zer uma breve descrição do documento apresentado;

g) Passaporte: preencher com o número do documento, série e data de emissão;

h) Carteira de Marítimo: preencher com o número e data de emissão;

i) Outros: se forem apresentados outros documentos, não presentes na lista aci-
ma, preencher com o número, e dar uma breve  descrição do documento. É
possível incluir até dois documentos extras. 

Atenção!  No preenchimento destes campos incluir  somente informações sobre o  decla-
rante, nunca do falecido.

Clicar em “Confirmar” para prosseguir.

Clicar em “Voltar” para retornar à tela anterior.

Tela dados de Anotação, Averbação e Retificação

No quadro “Anotações, Averbações e Retificações” é possível incluir, já durante a
inserção do registro de óbito, eventuais anotações, averbações e retificações que referido re-
gistro possua. Para isto, basta clicar sobre  “Adicionar Anotação”, “Adicionar Averbação”, ou
“Adicionar Retificação”, conforme o caso:
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Detalhes quanto à inserção de Anotações, Averbações e Retificações em registros
de óbito podem ser obtidos no item Anotações, Averbações e Retificações em Registros    de  
Óbito  .  

Atenção! A inserção de registros deve sempre ser acompanhada da de todas as Anota-
ções, Averbações e Retificações que o mesmo possua, visto que as mesmas fazem parte
do seu conjunto de dados.
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Observações

Observações: preencher com informações relevantes que complementem os da-
dos do registro de óbito, além dos inseridos nos campos anteriores.

Informações Faltantes e Justificativa

No quadro “Informações Faltantes”, o sistema aponta os campos obrigatórios, exi-
gidos pela Lei n° 13.846/2019, que deixaram de ser preenchidos no registro. Com base nessas
informações, o cartório deve retornar nas telas anteriores e preencher os campos apontados.

Excepcionalmente, caso um ou mais dados obrigatórios não constem do registro
físico, caberá à serventia justificar as ausências, utilizando  a Tabela de Justificativas e/ou  o
campo “Descrição da(s)  justificativa(s)”,  disponível  no quadro “Justificativa de Ausência de
Campos Obrigatórios em Lei”:
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Atenção! A ausência de qualquer dado obrigatório por lei deve ser justificada através
do preenchimento do campo “Justificativa”, que pode ser realizado no momento da in-
clusão ou alteração do registro, bem como pelas funcionalidades “Pendências Consoli-
dadas da Serventia” e “Qualidade de Preenchimento dos Dados Obrigatórios”, confor-
me item Pendências Consolidadas de Registros com Dados Obrigatórios Incompletos
sem Justificativa e Complementar e Justificar registro com informações faltantes.

Atenção! A Justificativa de ausência de Campos Obrigatórios em Lei somente deve ser
preenchida na situação em que as referidas informações não constem do livro de regis-
tros.

Atenção! A complementação dos dados obrigatórios faltantes ou inclusão de justificati-
va fora do prazo legal – 1 (um) dia útil contado da data de lavratura do registro – impli-
cará na irregularidade de “Envio Fora do Prazo”, razão pela qual deve a serventia verifi-
car as pendências diariamente.

Atenção! Caso seja encaminhado um arquivo com as informações pelo cartório sem a
justificativa, posteriormente a justificativa inserida (em outra versão), o SIRC sobrepõe
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essa informação pela que foi versão encaminhada pelo arquivo, excluindo a justificati-
va. Assim quando do envio de uma versão nova por qualquer meio de envio, a justifica-
tiva também deve ser encaminhada.

Confirmação de Dados

Confirmação de Dados:  antes de confirmar os dados preenchidos, leia o texto
contido no campo abaixo:

A ausência das informações exigidas ou a prestação de informações inexatas ou
fora dos prazos previstos na regulamentação em vigor, constituem infrações sujei-

tas à multa por descumprimento da obrigação não tributária.

Clicar em “Salvar” para concluir a inserção do registro de óbito.

Clicar em “Voltar” para retornar para tela anterior.

Após a digitação de todos os campos e o clique em “Salvar”, confirmar se os da-
dos não preenchidos são realmente ignorados.

Se confirmados, os campos obrigatórios não informados serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

Após a confirmação o sistema retorna para a tela “Manutenção de Registro de
Óbito” e emite mensagem sobre o registro com o número de matrícula gerado e o sucesso da
inclusão.

O registro de matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-XXX-XXXXXXX-XX foi incluído
com sucesso.

Atenção! Nunca digite a palavra “Ignorado” (ou qualquer outra) em campos desconhe-
cidos: deixe-os em branco. O SIRC atribuirá a informação “Ignorado” automaticamente
após a confirmação.
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2.3.2. Inserir Registro Judicial de Óbito ou Natimorto

A inserção de um Registro Judicial de Óbito inicia-se da mesma forma que a inser-
ção de um Registro Normal de Óbito, ou seja, primeiramente devem ser seguidos os passos
da Tela dados Básicos da Matrícula do item   Inserir Registro de Óbito.  

Na tela “Novo Registro de Óbito – Dados Básicos”, o sistema apresenta  o botão
“Alterar para Registro Judicial”, que deve ser   utilizado   para a inserção de Registro Judicial  :

Após o botão “Alterar para Registro Judicial”  ser clicado, os quadros da tela de
“Dados Básicos” alteram-se para recepcionar as informações relativas à decisão judicial que
determinou a lavratura do Registro de Óbito. 

São exigidos como dados obrigatórios:

a) Número do Processo Judicial;

b) Data da Sentença, conforme Regras Gerais para inserção de Datas.

Devem ser preenchidos também, no quadro “Dados Judiciais”, os campos:

a) Nome do Juizado que Expediu o Mandado;
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b) Nome do Juiz; e

c) Data do Trânsito em Julgado, conforme Regras Gerais para inserção de Datas.

Note que à direita do número da matrícula do registro que está sendo inserido
surge a informação “(Judicial)”, indicando tratar-se, a partir de então, de uma inserção deste
tipo de registro.

Na mesma tela devem ser preenchidos os campos com os dados do falecido, com
as mesmas diretrizes da inserção de registros não judiciais, conforme item   Inserir Registro de  
Óbito ou   Natimorto  .

O sistema ainda exige como informação obrigatória a Data do Registro do Óbito:

No entanto, é dispensada a necessidade de confirmação de dados não preenchi-
dos ao final de cada tela, além de não apontar a falta de preenchimento de campos obriga-
tórios por lei nem apresentar campo de justificativa. A ausência dos dados estão previa-
mente justificados.
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2.3.3. Pesquisar Registros de Óbito ou Natimorto

A funcionalidade Pesquisa a Registros de Óbito ou Natimorto  pertencentes ao
acervo da Serventia do próprio usuário pode ser acessada de duas formas:

a) Mediante o botão “Consulta/Manutenção: Óbito” do quadro de atalhos, utili-
zando-se do quadro “Pesquisa de Registro de Óbito”; 

b) Ou a partir do menu “Registros Civis” opção “Registro de Óbito”, utilizando-se
o segundo quadro, chamado “Pesquisa de Registro de Óbito”:
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Atenção! Para o usuário de Papel CONSULTA o botão de atalho “Manutenção/Consulta
de Registro de Óbito” chama-se apenas “Consulta: Óbito”, tendo em vista que a este
usuário não é permitida manutenção de Registros (Alterações ou Exclusões). 

Atenção! A Pesquisa apresentada neste item, localiza apenas Registros de Óbito per-
tencentes ao acervo da própria Serventia do usuário. Para pesquisar registros de ou-
tras Serventias, o usuário deve utilizar a  Consulta Nacional, conforme orientações do
item Consulta Nacional.

Ambas opções direcionam o usuário para a tela “Manutenção de Registro de Óbi-
to”, na qual o segundo quadro, chamado “Pesquisa de Registro de Óbito”, permite a realiza-
ção de pesquisa de registros por determinados parâmetros:
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Tela Pesquisa de Registro de Óbito

No quadro “Pesquisa de Registro de Óbito” pode-se efetuar consultas pelos se-
guintes parâmetros:

a) Matrícula:  digitar o número da matrícula completo ou qualquer dos campos,
como por exemplo;

b) Intervalo de Datas de Óbito: clicar na figura do calendário e selecionar a data
inicial e final ou digitar as datas sem ponto ou barra;

c) Nome do Falecido: preencher com o nome completo ou parte do nome do fa-
lecido;

d) Nome da Filiação do Falecido: preencher com o nome ou parte do nome da fi-
liação do falecido;

Atenção! Para os parâmetros “Nome do Falecido” e “Nome da Filiação do Falecido”, há
possibilidade de efetuar a busca exata ou por aproximação. 

Na busca exata, a sistema retornará somente os nomes iguais ao digitado, desconside-
rando espaços em excesso, caracteres especiais – p. ex., acentos, cedilhas, apóstrofos
etc –, e preposições – p. ex., “de”, “da”, “e” etc. 

Na busca por aproximação, que será realizada quando selecionada a opção “busca por
aproximação”, o sistema retornará todos os resultados que tenham similaridade fonéti-
ca com o que foi digitado, desconsiderando, também, espaços em excesso, caracteres
especiais e preposições, além de letras diferentes que possuam o mesmo som, p. ex.,
Souza/Sousa, Andreia/Andréa, Mattos/Matos etc.

O recurso “Filtros avançados” disponibiliza pesquisa pelos seguintes parâmetros:
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a) Intervalo de Datas de Registro do Óbito: clicar na figura do calendário e seleci-
onar a data inicial e final de registro (lavratura) ou digitar as datas sem ponto
ou barra;

b) Intervalo de Datas de Nascimento do Falecido: clicar na figura do calendário e
selecionar a data inicial e final ou digitar as datas sem ponto ou barra;

c) Intervalo de Datas de Inserção do Óbito no SIRC: informar as datas de início e
fim, digitando apenas os números, sem pontuação, ou selecionando as datas
nos calendários dos campos para pesquisar por período de registros de óbito
inseridos no SIRC;
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d) Número da Declaração de Óbito:  preencher com o número da declaração de
óbito (DO);

e) UF/Município de Nascimento: clicar na seta e selecionar a unidade da federa-
ção a partir da lista exibida. Em seguida, selecionar o município na lista, confor-
me Regras Gerais para inserção de Endereços.

f) Registros Judiciais: selecionar entre as opções de “Somente judiciais”, “Não ju-
diciais” ou “Inclusive os judiciais”;

g) Origem: clicar na seta e selecionar, na lista, a origem dos dados;

h) Captação: clicar na seta e selecionar, na lista, a forma de captação;

i) Usuário Inserção: informar o usuário da inserção do registro;

j) Critérios de Auditoria/Sistema: clicar na seta e selecionar entre as opções dis-
poníveis na lista;

k) Intervalo de Data da Anotação: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data da Anotação sem ponto ou barra;

l) Motivo da Anotação: clicar na seta e selecionar entre as opções disponíveis na
lista;

m) Matrícula: digitar o número da matrícula;

n) Intervalo de Data da Averbação: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data da Averbação sem ponto ou barra;

o) Motivo da Averbação: clicar na seta e selecionar entre  as opções disponíveis
na lista;

p) Intervalo de Data do Motivo: clicar na figura do calendário e selecionar a data
inicial e final ou digitar a data do Motivo da Averbação sem ponto ou barra;

q) Intervalo de Data da Retificação: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data da Retificação sem ponto ou barra;

r) Número do Processo Judicial: digitar o número do processo judicial;

s) Intervalo de Data da Sentença: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data da sentença sem ponto ou barra;

t) Justificativas de Campos Obrigatórios não Preenchidos: selecionar um dos Cri-
térios de busca entre “Independente de justificativas”, “Todas as informações
selecionas (E)” ou “Pelo menos uma das informações selecionadas (OU)”.

Clicar em “Buscar” para visualizar o resultado da consulta.

Clicar em “Limpar” para apagar os dados inseridos.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior. 
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Atenção! Para obter um melhor resultado deve-se informar o maior número possível de
dados nessa tela. Todos os dados informados serão utilizados na busca. 

O resultado da Pesquisa é apresentado em forma de Tabela, cujas colunas são:
Matrícula, Data de Inserção, Data do Registro, Data do Falecimento, Nome do Falecido, Ori-
gem, Captação e “Consultar”. Ao clicar sobre o nome da coluna, o resultado apresentado é re-
ordenado em ordem crescente/decrescente. Podem haver também as opções de “Alterar”,
“Excluir” e “Marcar/Desmarcar Todos” para Exclusão em Lote, dependendo do perfil do usuá-
rio logado:

Atenção! Na tela em questão, as colunas “Origem” e “Captação” referem-se à versão
de  inserção do registro.  Por  exemplo:  constando na coluna “Origem” a informação
“Serventia” e, na coluna “Captação”, a informação “Arquivo”, entende-se que a inserção
do registro foi efetuada pelo cartório, utilizando o Webservice/Arquivo. Em outras fun-
cionalidades (telas), essas colunas podem referenciar outras ações, tais como altera-
ções, exclusões etc.

2.3.4. Consultar os Dados um Registro de Óbito ou Natimorto

Na linha correspondente ao registro que deseja consultar, clique sobre a opção
“Consultar”:
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[...]
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A tela “Consulta Registro de Óbito” será exibida, contendo os seguintes quadros
do Registro:

a) Versão: identifica a versão selecionada do registro que está sendo exibida, in-
clusive com a data de inserção da respectiva versão. A visualização padrão é
dos dados atuais, mas existe a possibilidade de selecionar a visualização de da-
dos anteriores, conforme orientações mais à frente neste mesmo item;

b) Informações faltantes: indica aos campos obrigatórios em lei não preenchidos,
bem como se houve justificativa no caso de ausência de informações. O texto
sobre os dados faltantes possui fundo amarelo. Caso a serventia inclua justifi-
cativa para a ausência desses dados, o fundo passa a ficar com a cor azul, além
de exibir a palavra “Justificado” após a descrição dos dados faltantes;
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c) Serventia: descreve o nome da serventia, e, logo abaixo, traz a descrição da
Gerência Executiva do INSS, o código da unidade orgânica o município e a UF
da serventia a que a serventia está vinculada;

d) Matrícula: traz a matrícula do registro e a identificação individualizada de cada
campo dessa matrícula;

e) Dados do Registro: apresenta os dados constantes no cadastro do registro de
acordo com a versão selecionada.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela com o resultado da pesquisa.

Para consultar outras versões do registro, basta clicar  sobre a seta ao lado do
campo “Outras versões”, escolher a data da versão desejada e clicar sobre “Visualizar”:

Após o comando “Visualizar”,  o Sistema apresenta todos os dados do Registro
presentes naquela versão.

Esta tela apresenta, em seu início, a data e hora da versão selecionada, a origem
do envio das informações do registro, qual o CPF ou CNPJ que inseriu ou alterou a versão e a
forma de captação. Abaixo, no quadro “Alterações da versão selecionada”, informa quais cam-
pos foram modificados, qual é a informação atual (“Valor Atualizado”) e qual era a informa-
ção na versão imediatamente anterior (“Histórico”):
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Para registros sem nenhuma alteração o sistema informa a mensagem “Registro
selecionado não possui alterações”.

2.3.5. Alterar um Registro de Óbito ou Natimorto

Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Alterar” na linha cor-
respondente ao registro que deseja alterar:
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O registro será inteiramente exibido na tela “Editar Registro de Óbito”, com todos
os campos editáveis:

O botão “Alterar para Registro Judicial” aparece no início da tela, permitindo ao
usuário realizar tal alteração, se for o caso. 

A inclusão de Anotações, Averbações e Retificações em registros já presentes no
SIRC é realizada mediante o comando de alteração, no quadro “Anotações, Averbações e Re-
tificações”, através do uso dos botões “Adicionar Anotação”, “Adicionar Averbação” ou “Adi-
cionar Retificação”:

Detalhes quanto à inserção de Anotações, Averbações e Retificações em registros
de óbito/natimorto podem ser obtidos no item  Anotações,  Averbações e Retificações em
Registros de Óbito / Natimorto.
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O sistema exibe, ainda, alerta sobre os campos obrigatórios por lei não preenchi-
dos – os campos exibidos referem-se a última versão do registro salva –, além de disponibili-
zar campo próprio para inclusão de justificativa para a ausência dos dados.

Após as alterações desejadas, as validações serão realizadas nos campos com os
mesmos critérios da inserção, portanto, exigindo o preenchimento de campos obrigatórios ou
a confirmação de campos ignorados deixados em branco. 

Se confirmados, os campos obrigatórios não informados serão preenchidos com o
termo “Ignorado”.

Atenção! No momento da inserção ou alteração do registro, na forma on-line, o siste-
ma SIRC verificará se o CPF foi informado em duplicidade, em qualquer um dos campos
de documentos. Em caso positivo, não permitirá a duplicidade, retornado mensagem
de erro ao usuário. A duplicidade é verificada apenas nas informações internas do re-
gistro, entre documentos das pessoas envolvidas no registro a ser inserido ou alterado.
O sistema também não permitirá o preenchimento dos campos de número de docu-
mentos apenas com números 0 (zeros), e no caso do CPF, não permitirá inclusão de
dígitos repetidos ou inexistentes na base da RFB.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para prosseguir.

Após o comando “Salvar”, o sistema retornará à tela de pesquisa, emitindo a se-
guinte mensagem de sucesso com relação à alteração realizada: 

O registro da matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-XXX-XXXXXXX-XX foi alterado
com sucesso.
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Atenção! Não é possível alterar o número da matrícula. Caso algum número da matrí-
cula tenha sido informado erroneamente será necessária a exclusão do registro no SIRC
e a inserção do registro com a matrícula correta.

Atenção! Decorre da informação acima a impossibilidade de se alterar um Registro de
Óbito para um Registro de Natimorto, visto que o número do livro compõe o número
da matrícula.

2.3.6. Excluir Registros de Óbito ou Natimorto

O usuário tem a opção de excluir um único registro por vez ou realizar a exclusão
de vários registros em um único comando.

Exclusão de um único Registro de Óbito

Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Excluir” na linha cor-
respondente ao registro que deseja excluir:

O sistema apresentará a tela a seguir, com dados básicos do Registro a ser excluí-
do e a pergunta:
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Confirmar a exclusão do registro civil de matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-
XXX-XXXXXXX-XX?

Clicar em “Cancelar” para retornar a tela anterior.

Clicar em “Confirmar Exclusão” para excluir o registro.

Ao se comandar “Confirmar Exclusão”, o sistema retornará à tela inicial, apresen-
tando a mensagem de sucesso da exclusão:

O registro de matrícula XXXXXXXXXX-XXXX-X-XXXXX-XXX-XXXXXXX-XX foi excluído
com sucesso.
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Atenção! Somente haverá exclusão do registro se houver erro na informação da matrí-
cula ou se a matrícula for inexistente.

Nos casos de decisão judicial de cancelamento, nulidade ou anulação do registro, deve
ser informada a averbação  de cancelamento, nulidade ou anulação. Com a inclusão
dessa averbação, o Sirc exclui o registro automaticamente e justifica a ausência desse
termo na sequencialidade. 

Exclusão de vários Registros de Óbito

O usuário pode, também, realizar a exclusão de mais de um Registro de Óbito
num único comando. Para tanto, basta selecionar, na coluna “Marcar/Desmarcar” os regis-
tros que pretende excluir:

Em seguida, o usuário deve clicar sobre o botão “Excluir Selecionados”, na última
linha da tabela:
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Ao comandar  “Excluir Selecionados” o sistema apresentará nova tela com a se-
guinte mensagem:

Essa ação resultará na exclusão de XX registros.

E, logo abaixo, a lista de registros selecionados para serem excluídos.

Clique em “Confirmar Exclusão” para finalizar a exclusão dos registros.

Clique em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Após confirmar a exclusão, o sistema apresentará a tela a seguir, com mensagem
de confirmação do número de registros excluídos:

XX registros foram excluídos com sucesso.

Caso o usuário desejar excluir todos os registros apresentados na tela de pesqui-
sa, basta clicar em “Todos”, logo após “Marcar/Desmarcar”, assim, todos os registros listados
serão automaticamente selecionados: 
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Em seguida, o usuário deve clicar em “Excluir Selecionados” e em “Confirmar Ex-
clusão”, na próxima tela, tal como orientado acima.

Atenção! Somente haverá exclusão do registro se houver erro na informação da matrí-
cula ou se a matrícula for inexistente.

Nos casos de decisão judicial de cancelamento, nulidade ou anulação do registro, deve
ser informada a averbação  de cancelamento, nulidade ou anulação. Com a inclusão
dessa averbação, o Sirc exclui o registro automaticamente e justifica a ausência desse
termo na sequencialidade. 

2.3.7. Anotações, Averbações e Retificações em Registros de Óbito / Natimorto 

A partir de 18/06/2019, data da publicação da Lei nº 13.846/2019 (que alterou o
artigo 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991) tornou-se obrigatório o envio das averba-
ções,  anotações e  retificações registradas na Serventia, no prazo de até um dia útil, autori-
zando-se que o envio ocorra em até cinco dias úteis no caso de Municípios que não dispõem
de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet.

Averbação é qualquer ato ou fato que modifique o conteúdo de um registro. O
Oficial de Registro Civil deve realizar a averbação à margem direita do assento, espaço reser-
vado especificamente para o ato. Alguns casos podem ser realizados diretamente no Cartório
de Registro Civil, mas outros exigem decisão judicial para serem completados.
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Anotação, diferentemente da averbação, dispensa a necessidade de solicitação da
parte e é feita sempre que há um registro subsequente ao registro anterior, como forma de
atualização da vida civil do cidadão. Bons exemplos são as anotações do casamento no regis-
tro de nascimento e do óbito nos registros de nascimento e casamento.

Retificação é o ato de corrigir algum erro presente no registro, como erros de gra-
fia. Na maioria dos casos, o erro é de fácil evidência e comprovação e, por isso, a retificação
pode ser solicitada pelo próprio registrado, diretamente em cartório. 

A inclusão de anotações, averbações e retificações em registros de óbito/natimor-
to pode ser feita, atualmente, de duas formas:

a) No momento da inclusão do registro de óbito/natimorto, para registros que
ainda não estejam presentes no SIRC: por esta opção o usuário, durante o pro-
cesso de inserção de um novo registro de óbito/natimorto ao sistema, já pode
inserir todas as anotações, averbações e retificações que o mesmo possui, na
tela “Dados Gerais – Anotações, Averbações e Retificações” do fluxo de inclu-
são do registro.

b) Via Alterar Registros, para os registros que já estão no SIRC: se lavrada uma
anotação, averbação e retificação para um registro que já se encontra inserido
no SIRC, o usuário deverá inseri-la através da opção “Alterar Registro”.

Por qualquer uma destas vias o usuário acessa o quadro “Anotações, Averbações
e Retificações”, através do qual pode inserir um destes três tipos mediante os botões de Adi-
cionar apresentados:

Atenção! A Lei nº 13.846/2019 tornou obrigatório o envio das averbações, anotações e
retificações registradas na Serventia  a partir de 18/06/2019, data de sua publicação.
Decorre da obrigação do envio da referida averbação, anotação ou retificação o envio
do respectivo registro, mesmo os mais antigos, visto que inexiste a possibilidade de en-
viar somente a averbação, anotação ou retificação. Assim, independente da data de la-
vratura do registro, todas as averbações, anotações e retificações registradas no livro
da Serventia a partir de 18/06/2019 devem ser informadas no SIRC.

Atenção! A inclusão de um registro antigo deve ser feita com todas as averbações, ano-
tações e retificações que possua, uma vez que estas são parte integrante do registro. 
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Atenção! Em se tratando de averbação protegida por sigilo judicial, na inclusão da aver-
bação no SIRC, a serventia deverá selecionar a opção “Outros” no campo “Motivo” e in-
formar que se trata de Sigilo Judicial no campo “Complemento”, inserindo o campo que
foi  atualizado em decorrência da referida averbação. Por exemplo,  caso se trate de
averbação sobre “alteração de sexo”, e seja classificado como sigilosa, deve ser inserido
como motivo “Outros”, entretanto, deve ser atualizado o campo do sexo no referido re-
gistro no SIRC.

Atenção! A inclusão de averbação com motivo “Cancelamento” já dispara  comando
automático para exclusão e justificativa da ausência do termo, não sendo necessário
utilizar a funcionalidade “Justificar Ausência de Termos”, disponível no Menu “Funções
de Serventia”.

Anotações em Registros de Óbito/Natimorto

Para inserir uma Anotação, clicar no botão “Adicionar Anotação” e o sistema apre-
senta o quadro “Anotação 1”:

Para anotações em registros de óbito/natimorto devem ser informados os seguin-
tes dados:

a) Data da Anotação: Data em que a anotação foi realizada no livro da serventia.
Observar as Regras Gerais para inserção de Datas.;

b) Motivo: Escolher entre os motivos: 

✔ Nascimento;

✔ Casamento; ou

✔ Outros.

c) Matrícula: Informar a  matrícula relacionada à anotação, caso exista. No caso
de registros sem matrícula, os dados da certidão anotada podem ser digitados
no campo “Complemento”.

Para incluir mais anotações,  selecione novamente “Adicionar Anotação”. Podem
ser inseridas simultaneamente quantas anotações forem necessárias,  as quais serão todas
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apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Anotação 1, Anotação 2, etc). Tam-
bém é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais anotações, selecionar o botão “Remover
Anotação” no rodapé da anotação a ser cancelada.

Caso a inserção da anotação seja realizada em conjunto com a inserção do regis-
tro de óbito/natimorto, o usuário deve preencher o campo Observações e Salvar o registro.

Caso a inserção da anotação seja realizada via Alteração do registro de óbito/nati-
morto, basta salvar as alterações ao final da tela.

Ao consultar o registro, a anotação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma anotação já salva, basta utili-
zar a opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Anotação” no rodapé da anotação a
ser excluída, e salvar o registro.

Averbações em Registros de Óbito/Natimorto

Para inserir  uma averbação,  clicar  no botão “Adicionar Averbação” e o sistema
apresenta o quadro “Averbação 1”:

Para averbações em registros de óbito/natimorto devem ser informados os se-
guintes dados:
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a) Data da Averbação: Data em que a averbação foi realizada no livro da Serven-
tia. Observar as Regras Gerais para inserção de Datas;

b) Motivo: Escolher entre:

✔ Cancelamento;

✔ Alteração de local de sepultamento;

✔ Cremação;

✔ Doação de cadáver; ou

✔ Outros.

c) Data do Motivo: Data da ocorrência do fato que enseja a averbação (No caso
de cremação, a data em que ocorreu a cremação, por exemplo). Na maioria
das vezes coincide com a data da averbação. Observar as  Regras Gerais para
inserção de Datas;

d) Número do Processo Judicial: Informar o número do processo judicial caso a
averbação decorra deste tipo de ação;

e) Data da Sentença: informar a data da sentença judicial caso a averbação de-
corra deste tipo de ação. Observar Regras Gerais para inserção de Datas.

Para incluir mais averbações, clique novamente sobre “Adicionar Averbação”. Po-
dem ser inseridas simultaneamente quantas averbações forem necessárias, as quais serão to-
das apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Averbação 1, Averbação 2, etc).
Também é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais averbações basta apertar o botão “Re-
mover Averbação” no rodapé da averbação a ser cancelada.

Caso a inserção da averbação seja realizada em conjunto com a inserção do regis-
tro de óbito/natimorto, o usuário deve preencher o campo Observações e Salvar o registro.

181



Guia SIRC – Serventias

Caso a inserção da averbação seja realizada via Alteração do registro de óbito/na-
timorto, basta Salvar as alterações ao final da tela.

Ao consultar o registro, a averbação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma averbação já salva, utilizar a
opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Averbação” no rodapé da averbação a ser
excluída, e salvar o registro.

Atenção! A inclusão de averbação com motivo “Cancelamento” já dispara  comando
automático para exclusão e justificativa da ausência do termo, não sendo necessário
utilizar a funcionalidade “Justificar Ausência de Termos”, disponível no Menu “Funções
de Serventia”.

Retificações em Registros de Óbito/Natimorto

Para inserir uma retificação, ao clicar no botão “Adicionar Retificação”, surge o
quadro “Retificação 1”:

Atenção! Retificação é o ato de alterar uma ou mais informações no registro da Serven-
tia. Para a simples correção de erro de digitação (a informação está incorreta apenas no
SIRC, mas correta no registro da Serventia) basta alterar o campo correspondente, não
sendo necessária a inclusão de uma Retificação. 

Para retificações em registros de  óbito/natimorto devem ser informados os se-
guintes dados:

a) Data da Retificação: Data em que a retificação foi efetivamente realizada na
serventia. Observar as Regras Gerais para inserção de Datas;

b) Número do Processo Judicial:  Informar o número do processo judicial caso a
Retificação decorra deste tipo de ação;
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c) Data da Sentença: informar a data da sentença judicial caso a retificação de-
corra deste tipo de ação. Observar as Regras Gerais para inserção de Datas.

Para incluir mais retificações, clique novamente sobre “Adicionar Retificação”. Po-
dem ser inseridas simultaneamente quantas retificações forem necessárias, as quais serão to-
das apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Retificação 1, Retificação 2,
etc). Também é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais retificações, selecionar o botão “Remo-
ver Retificação” no rodapé da anotação a ser cancelada.

Atenção! Tal como alertado pela mensagem em fundo azul, a Retificação deve ser obri-
gatoriamente acompanhada da alteração do(s) campos(s) que retificar, ou então, deve-
se informar, no campo Complemento, o motivo de não ter sido alterado nenhum cam-
po. O sistema não permite salvar a inclusão da Retificação sem a realização de uma des-
tas duas ações.

Caso a inserção da retificação seja realizada em conjunto com a inserção do regis-
tro de óbito/natimorto, o usuário deve preencher o campo Observações e salvar o registro.

Caso a inserção da retificação seja realizada via Alteração do registro de óbito/na-
timorto basta salvar as alterações ao final da tela.

Ao consultar o registro, a retificação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma retificação já salva, utilizar a
opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Retificação” no rodapé da retificação a ser
excluída, e salvar o registro.

Atenção! A inclusão, alteração ou exclusão de anotações, averbações e retificações está
disponível no SIRC WEB (módulo on-line) desde 25/06/2019 e, via  WebService (arqui-
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vo), desde 09/04/2020. Para encaminhamento via WebService, a serventia deve obser-
var as adequações do layout do arquivo de envio, conforme dicionário de dados dispo-
nibilizado no Manual de Recomendações Técnicas.

2.4. Legado SISOBI

“Legado do SISOBI” são os registros de óbito do antigo SISOBI – Sistema de Con-
trole de Óbitos, que foram gradualmente substituídos pelo SIRC a partir de sua implantação.

Atenção! As alterações em registros do SISOBI deverão ser feitas na funcionalidade “Le-
gado SISOBI”  do sistema SIRC. Todas as informações de óbito dos registro constantes
do SISOBI migraram para a funcionalidade citada. 

O SISOBI permanecerá em funcionamento apenas para consulta.

O titular da Serventia poderá ter acesso temporário ao sistema SISOBI, no endereço
www.portal2.dataprev.gov.br/SISOBI, mediante solicitação à SAIS da Gerência Executiva
do INSS, para os casos de dúvidas sobre registros encaminhados ao SISOBI e que não se
encontram na funcionalidade “Legado do SISOBI”, no sistema SIRC.
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2.4.1. Consultar Registro Legado SISOBI

O usuário poderá realizar a consulta através dos seguintes parâmetros:

a) CPF: informe o número do CPF do falecido, sem pontos ou traços;

b) NIT: informe o Número de Identificação do Trabalhador – NIT, sem pontos ou
traços;

c) Nome do Falecido: preencher com o nome completo ou parte do nome do fa-
lecido;

d) Nome da Mãe: preencher com o nome completo ou parte do nome da mãe do
falecido;

e) UF/Município de Nascimento: clicar na seta e selecionar a unidade da federa-
ção a partir da lista exibida. Em seguida, selecionar o município na lista, confor-
me Regras Gerais para inserção de Endereços.

f) Identificador do Registro: Selecionar na seta “Tipo” entre Id. Provisório, CNPJ,
CEI, CPF ou CNS. A consulta por CNS não é relativa ao SIRC e sim ao identifica-
dor que foi cadastrado no SISOBI; no campo “Id. Serventia” digitar número do
identificador coerente com o tipo escolhido; e nos campos “Livro/Folha/Ter-
mo” preencher um ou mais campos;

g) Intervalo de Termos: preencher termo inicial e/ou final do intervalo; 

h) Intervalo de Datas de Óbito: clicar na figura do calendário e selecionar a data
inicial e final ou digitar a data sem ponto ou barra;
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i) Intervalo de Datas de Registro do Óbito: clicar na figura do calendário e seleci-
onar a data inicial e final ou digitar a data sem ponto ou barra;

j) Intervalo de Datas de Nascimento: clicar na figura do calendário e selecionar a
data inicial e final ou digitar a data sem ponto ou barra;

Também é possível realizar a pesquisa com filtros avançados, que apresentam os 
seguintes parâmetros:

k) Pesquisar nos registros SISOBI: selecionar entre “Vigentes” e “Excluídos”, sen-
do que este último exibe os registros que foram excluídos no SISOBI e posteri-
ormente migrados para o SIRC, assim como a data de exclusão no SISOBI;

l) Opções de Pesquisa: selecionar entre “Identificação Alterada” que busca os
registros com alteração de livro e/ou folha e/ou termo, e “Anterior ao SISOBI”
que busca os registros antigos, informados em sistemas precedentes ao SISOBI.

m)Nº da Carteira de Identidade: informe o número da Carteira de Identidade;

n) Título de Eleitor: informe o número do Título de Eleitor;

o) Nº da CTPS: informe o número da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

p) Número do Benefício no INSS: informe o número do benefício previdenciário
do falecido, sem pontos ou traços;

q) Certidão de Identificação: Selecionar na seta “Tipo” entre “Certidão de Casa-
mento”, “Certidão de Nascimento” ou “Desconhecido” e nos campos “Livro/
Folha/Termo” preencher um ou mais campos;

r)  Meio de Entrada: Selecionar na seta entre “Formulário”, “Arquivo SISOBI”, “Ar-
quivo de Sistema Próprio”, “Internet”, “FTP do Cartório” ou “Outro”;
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s) Intervalo de Datas de Transmissão para o SISOBI: clicar na figura do calendário
e selecionar a data inicial e final ou digitar a data de transmissão do registro de
óbito, sem ponto ou barra;

t) Id. Usuário Cadastrador: informe o identificador (CPF ou matrícula) do respon-
sável pelo cadastro do registro;

u) Id. Resp.  pela Alteração/Exclusão: informe o identificador (CPF ou matrícula)
do responsável pela alteração ou exclusão do registro;

v) Critérios de Auditoria/Sistema: selecione um dos critérios de auditoria prede-
finidos;

Clicar em “Buscar” para efetuar a pesquisa.

Clicar em “Limpar” para apagar os dados inseridos.

Clicar em “Voltar” para retornar para a tela anterior.

Atenção! Para os parâmetros “Nome do Falecido” e “Nome da mãe”, há possibilidade
de efetuar a busca exata ou por aproximação. 

Na busca exata, a sistema retornará somente os nomes iguais ao digitado, desconside-
rando espaços em excesso, caracteres especiais – p. ex., acentos, cedilhas, apóstrofos
etc –, e preposições – p. ex., “de”, “da”, “e” etc. 

Na busca por aproximação, que será realizada quando selecionada a opção “busca por
aproximação”, o sistema retornará todos os resultados que tenham similaridade fonéti-
ca com o que foi digitado, desconsiderando, também, espaços em excesso, caracteres
especiais e preposições, além de letras diferentes que possuam o mesmo som, p. ex.,
Souza/Sousa, Andreia/Andréa, Mattos/Matos etc.

Atenção! Informe o maior número de parâmetros possível. Todos os valores informados
serão utilizados na busca. Caso não localize o registro procurado, reduza o número de
parâmetros para uma busca mais abrangente.

Como resultado, o sistema apresentará a lista de registros do Legado SISOBI que
atendem aos parâmetros informados, numa tabela contendo as colunas “Livro/Folha/Termo”,
“Data do Registro”,  “Data do Falecimento”,  “Nome do Falecido”, “Nome da Mãe”, “Data in-
serção SISOBI”, “Origem de última alteração”, “Consultar”, “Alterar” e “Excluir”:
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Atenção! Os óbitos anteriores ao ano de 2001 migraram das máquinas locais do INSS
para o SISOBI com o símbolo “@” na identificação dos campos “livro” e “folha”, uma
vez que esses dados não eram informados pelos cartórios na época – a informação era
feita por formulário que não contemplava as informações do livro e da folha em que o
óbito havia sido registrado.

Havendo necessidade de qualquer acerto nesses registros – alteração ou exclusão –, a
serventia deverá, primeiramente,  proceder a correção da identificação do registro, in-
formando os números do livro, folha e termo corretos.

Para consultar detalhes de um dos registros de óbito localizados, selecionar o íco-
ne correspondente na coluna “Consultar”:

O sistema apresenta nova tela com demais dados do registro migrado do SISOBI:
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No quadro “Versão”, para consultar outras versões do registro, selecionar na seta
ao lado do campo “Outras versões”, a data da versão desejada e clicar sobre “Visualizar”.

Após o comando “Visualizar”, o Sistema apresenta no quadro “Alterações da ver-
são selecionada” todos os dados do Registro presentes naquela versão.

Para registros sem nenhuma alteração, o sistema informa no quadro “Alterações
da versão selecionada”, a mensagem “Registro selecionado não possui alterações”.

No quadro “Serventia” são apresentados os dados da serventia a qual foi atribuí-
do referido registro no SIRC. 

No quadro “Serventia SISOBI” informa-se a qual serventia tal registro está associa-
do no SISOBI: Identificador do SISOBI (CNPJ por exemplo), Nome e Município. Logo abaixo, a
qual Gerência Executiva do INSS esta serventia está associada no SIRC.
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No quadro “Identificação do Óbito” temos as informações de Livro/Folha/Termo,
Data do Registro do Óbito, Data do Óbito, Período de Referência, Data de transmissão para o
SISOBI, Meio de Entrada, Id. Usuário Cadastrador e Data Transferência ao SCO (Mainframe).

No quadro “Dados Cadastrais do Falecido”, tem-se Nome do Falecido, Nome da
Mãe, Sexo, Data de Nascimento, UF de Nascimento, Nome do Município de Nascimento e
Código IBGE do Município de Nascimento.

No quadro “Documentação do Falecido”, tem-se NIT, CPF, Nº da Carteira de Identi-
dade, UF Emissor da Identidade, Órgão Emissor da Identidade, Título de Eleitor, Nº da CTPS,
Série da CTPS, UF da CTPS, Tipo Certidão de Identificação e Livro/Folha/Termo Identificação.

No quadro “Números dos Benefícios do INSS” tem-se os números de benefícios
eventualmente informados na lavratura.

E no quadro “Comentários/Observações sobre a possibilidade de geração de ma-
trícula SIRC” constam informações acerca da possibilidade ou não de formação automática de
matrícula em caso de possível migração das informações a base do SIRC integrada (mensa-
gem de alerta verde ou vermelha dependendo de tal possibilidade).

2.4.2. Alterar Registro Legado SISOBI

Atenção! Os óbitos anteriores ao ano de 2001 migraram das máquinas locais do INSS
para o SISOBI com o símbolo “@” na identificação dos campos “livro” e “folha”, uma
vez que esses dados não eram informados pelos cartórios na época – a informação era
feita por formulário que não contemplava as informações do livro e da folha em que o
óbito havia sido registrado.

Havendo necessidade de qualquer acerto nesses registros – alteração ou exclusão –, a
serventia deverá,  proceder a correção da identificação do registro, informando os nú-
meros do livro, folha e termo corretos. 

Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Alterar” na linha cor-
respondente ao registro que deseja alterar:
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O registro será inteiramente exibido na tela “Editar Registro de Óbito do SISOBI”,
com todos os campos editáveis:

No campo “Identificação do Óbito”, após “Livro / Folha / Termo” consta o ícone
“Alterar Identificador do Registro”  que apresentará a seguinte tela:
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O sistema apresentará o alerta sobre as implicações ao realizar a alteração dos
campos Livro e/ou Folha e/ou Termo. No lado direito consta o ícone que possibilita o cance-

lamento da alteração do identificador de registro.

É possível editar todos os campos com inclusão e alteração das datas do registro e
do óbito, inclusão, alteração ou exclusão dos dados cadastrais do falecido, documentação do
falecido e números dos benefícios no INSS.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para prosseguir.

2.4.3. Excluir Registro Legado SISOBI

Atenção! Os óbitos anteriores ao ano de 2001 migraram das máquinas locais do INSS
para o SISOBI com o símbolo “@” na identificação dos campos “livro” e “folha”, uma
vez que esses dados não eram informados pelos cartórios na época – a informação era
feita por formulário que não contemplava as informações do livro e da folha em que o
óbito havia sido registrado.

Havendo necessidade de qualquer acerto nesses registros – alteração ou exclusão –, a
serventia deverá,  proceder a correção da identificação do registro, informando os nú-
meros do livro, folha e termo corretos.

Atenção!  A exclusão de registros do “Legado SISOBI” deve ser utilizada,  excepcional-
mente, por motivo que invalide o registro ou para atender uma determinação judicial.

O usuário poderá excluir um único registro por vez, após localizar o registro medi-
ante busca, selecionando a opção “Excluir” na linha correspondente ao registro: 
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Após a seleção do registro, o sistema apresenta a tela para confirmação da exclu-
são, sendo obrigatória a informação do motivo da exclusão:

Ao selecionar a opção “Sim”, no motivo da Exclusão, o usuário deverá informar a
respectiva matrícula do registro no sistema SIRC, antes de confirmar a exclusão:

Sendo selecionada a opção “Não” e a opção “Confirmar Exclusão”, o processa-
mento será efetuado automaticamente e o sistema retornará à tela de busca com a informa-
ção de registro excluído com sucesso:
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2.5. Registros Transladados do Exterior

Registros transladados do exterior são registros civis lavrados fora do Brasil e que,
para produzirem efeitos em nosso país, necessitam, após terem sua autenticidade conferida
pelo consulado brasileiro, ser transladados junto ao 1º Ofício do domicílio do registrado ou no
1º Ofício do Distrito Federal. Tais registros são inseridos no livro “E”, indicado com o código de
tipo de livro 7 na matrícula, que não observa a sequencialidade por tipo de registro (ou seja,
é utilizado para os diversos tipos de registros, como nascimentos, casamentos ou óbitos ocor-
ridos no exterior), seguindo apenas a sequencialidade numérica de seus termos. 

A funcionalidade de Consulta de Registros Civis do Exterior, na aba “Registros Ci-
vis”, permite às serventias que fazem uso do livro 7 verificar a sequencialidade correta dos
termos do livro quando ordenado o resultado por “matrícula”. 
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2.5.1. Inclusão de Registros Transladados do Exterior

A inclusão no SIRC de registros transladados do exterior segue os mesmos proce-
dimentos informados nos itens anteriores (Nascimentos;  Casamentos;  Óbitos   e Natimortos  ),
havendo, no entanto, apenas as seguintes peculiaridades:

a) No campo da Matrícula destinado ao tipo de livro (“T”), deve ser informado o
tipo 7;

b) Na última tela (“Dados Gerais”) são exigidos dados relativos à emissão do re-
gistro no exterior: Órgão emissor, CNS do Consulado e Observações Comple-
mentares;

c) Não são emitidos alertas nem confirmação para campos deixados em branco.

Atenção! Os Registros Transladados do Exterior, não necessitam da inserção de justifi-
cativa no SIRC, no caso de ausência de preenchimento dos dados obrigatórios em lei.
Caso seja de conhecimento do Titular do Cartório, os dados devem ser encaminhados.

Atenção! No momento da inserção ou alteração do registro, na forma on-line, o siste-
ma SIRC verificará se o CPF foi informado em duplicidade, em qualquer um dos campos
de documentos. Em caso positivo, não permitirá a duplicidade, retornado mensagem
de erro ao usuário. A duplicidade é verificada apenas nas informações internas do re-
gistro, entre documentos das pessoas envolvidas no registro a ser inserido ou alterado.
O sistema também não permitirá o preenchimento dos campos de número de docu-
mentos apenas com números 0 (zeros), e no caso do CPF, não permitirá inclusão de
dígitos repetidos ou inexistentes na base da RFB.

2.5.2. Pesquisar Registros Transladados do Exterior

Considerando que todos os tipos de Registro Civil Transladados do Exterior  (Nas-
cimentos, Casamentos e Óbitos) são lavrados no mesmo Livro 7, a pesquisa por Registros é
realizada mediante parâmetros comuns a estes tipos de Registro Civil. Assim, o campo “Data
do Evento” deve ser considerado como data do nascimento, do casamento ou do óbito, con-
forme o caso. 
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Podem ser informados os seguintes parâmetros para busca:

a) Matrícula: podem ser informados: Acervo (Ac), Ano, Livro, Folha, Termo e Dígi-
to Verificador. O Tipo de Livro (T) já se encontra automaticamente preenchido
como 7 (Correspondente ao Livro “E”, Transladados do Exterior);

b) Intervalo de Termos: preencher com termos inicial e/ou final;

c) Tipo de Registro: clicar na seta e escolher entre NASCIMENTO, CASAMENTO ou
ÓBITO;

d) Nome: preencher com o nome do registrado;

e) Nome da Filiação: preencher com um dos nomes da Filiação do registrado;

f) Intervalo de Datas do Evento: Este campo se refere à data do nascimento, do
casamento ou do óbito. Clicar na figura do calendário e selecionar a data inicial
e final ou digitar a data sem ponto ou barra;

g) Intervalo de Datas do Registro: Clicar na figura do calendário e  selecionar a
data inicial e final ou digitar a data sem ponto ou barra;

h) Intervalo de Datas de Inserção no SIRC: Clicar na figura do calendário e seleci-
onar a data inicial e final ou digitar a data sem ponto ou barra;

i) País onde ocorreu o evento: clicar na seta e escolher o país.

O resultado da busca é apresentado numa Tabela, contendo as colunas “Matrícu-
la”, “Tipo de Registro”, “Nome”, “Data do Evento”, “Data do Registro”, “Data da Inserção”,
“Origem”, “Captação” e “Consultar”. O usuário pode reordenar as linhas clicando sobre o títu-
lo da coluna (por exemplo, para verificar a sequencialidade dos termos, ou para ordenar os
registros por data):
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Para consultar detalhes dos registros localizados, basta clicar sobre “Consultar”.
Note que na linha imediatamente abaixo do número da matrícula o registro possui a expres-
são “Registro do Exterior”, indicando tratar-se deste tipo de Registro Civil:

Para consultar outras versões do registro, clicar sobre a seta ao lado do campo
“Outras versões”, escolher a data da versão desejada e clicar sobre “Visualizar”:

Após o comando “Visualizar”,  o Sistema apresenta todos os dados do Registro
presentes naquela versão.

Esta tela apresenta, em seu início, a data e hora da versão selecionada, a origem
do envio das informações do registro, qual o CPF ou CNPJ que inseriu ou alterou a versão e a
forma de captação. Abaixo, no quadro “Alterações da versão selecionada”, informa quais cam-
pos foram modificados, qual é a informação atual (“Valor Atualizado”) e qual era a informa-
ção na versão imediatamente anterior (“Histórico”):
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Os Registros Transladados do Exterior também são localizáveis mediante as op-
ções “Registro de Nascimento”, “Registro de Casamento” e “Registro de Óbito” do Menu “Re-
gistros Civis”, bem como pelos botões de atalho “Consulta/Manutenção: Nascimento”, “Con-
sulta/Manutenção: Casamento” e “Consulta/Manutenção: Óbito” na tela inicial. Quando lo-
calizados por tais opções, os Registros Transladados do Exterior são apresentados pelo siste-
ma com a expressão “(Registro do Exterior)” logo após a matrícula:

Atenção! A pesquisa de Registros Transladados do Exterior localizam apenas Registros
pertencentes ao acervo da própria Serventia do usuário. Para pesquisar registros de
outras  Serventias,  o  usuário deve utilizar  a  Consulta  Nacional,  lembrando-se,  neste
caso, de informar Livro 7 no tipo de Livro (“T”). Mais orientações sobre a Consulta Naci-
onal encontram-se no item   5  .2 deste capítulo  .
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2.5.3. Alterar Registros Transladados do Exterior

A alteração de dados de Registros Transladados do Exterior deve ser realizada
com sua localização através do Menu “Registros Civis” ou via botão de atalho “Manutenção/
Consulta de Registro”. Ou seja:

Para alterar um Registro Transladado do Exterior, deve-se:

a) Localizá-lo  conforme  procedimentos  dos  itens    Pesquisar   Registro  de  
N  ascimento  ,  Pesquisar Registro de Casamento ou Pesquisar Registro de     Ó  bito  
ou Natimorto  )  ;

b) Clicar sobre “Alterar” e seguir as orientações contidas nos Alterar     N  ascimento  ,
Alterar Registro de     C  asamento)   ou Alterar Registro de Óbito ou Natimorto;

Atenção! Os Registros Transladados do Exterior, não necessitam da inserção de justifi-
cativa no SIRC, no caso de ausência de preenchimento dos dados obrigatórios em lei.
Caso seja de conhecimento do Titular do Cartório, os dados devem ser encaminhados.

Atenção! No momento da inserção ou alteração do registro, na forma on-line, o siste-
ma SIRC verificará se o CPF foi informado em duplicidade, em qualquer um dos campos
de documentos. Em caso positivo, não permitirá a duplicidade, retornado mensagem
de erro ao usuário. A duplicidade é verificada apenas nas informações internas do re-
gistro, entre documentos das pessoas envolvidas no registro a ser inserido ou alterado.
O sistema também não permitirá o preenchimento dos campos de número de docu-
mentos apenas com números 0 (zeros), e no caso do CPF, não permitirá inclusão de
dígitos repetidos ou inexistentes na base da RFB.
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2.5.4. Excluir Registros Transladados do Exterior

A exclusão de Registros Transladados do Exterior deve ser realizada com sua loca-
lização através do Menu “Registros Civis” ou via botão de atalho “Consulta/Manutenção:”.
Ou seja:

Para excluir um Registro Transladado do Exterior, deve-se:

a) Localizá-lo conforme procedimentos dos  P  esquisar   Registros    de    N  ascimento  ,
P  esquisa  r  Registros    de    C  asamento  , ou  P  esquisar  r  Registros  de    Ó  bito    ou  
Natimorto  )  ;

b) Clicar sobre o ícone “Excluir”:

c) Ou, alternativamente, selecionar o registro na coluna “Marcar/Desmarcar” e
clicar sobre “Excluir selecionados”.

Clique em “Voltar” para retornar à tela principal.

2.5.5. Anotações, Averbações e Retificações em Registros Transladados do Exterior

A partir de 18/06/2019, data da publicação da Lei nº 13.846/2019 (que alterou o
artigo 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991) tornou-se obrigatório o envio das averba-
ções,  anotações e  retificações registradas na Serventia, no prazo de até um dia útil, autori-
zando-se que o envio ocorra em até cinco dias úteis no caso de Municípios que não dispõem
de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet.
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Averbação é qualquer ato ou fato que modifique o conteúdo de um registro. O
Oficial de Registro Civil deve realizar a averbação à margem direita do assento, espaço reser-
vado especificamente para o ato. Alguns casos podem ser realizados diretamente no Cartório
de Registro Civil, mas outros exigem decisão judicial para serem completados.

São exemplos de averbações possíveis em Registros de Nascimento (Livro 1) ou de
Registros de Nascimento Transladados do Exterior (Livro 7), entre outros:

✔ Reconhecimento de filiação;

✔ Alteração de Nome e sobrenome do registrado;

✔ Alteração do sobrenome paterno ou materno em virtude de casamento ou uni-
ão estável;

✔ Alteração de nome e sexo;

✔ Cancelamento;

✔ Destituição e suspensão do poder familiar;

✔ Concessão de guarda e tutela;

✔ Exclusão de paternidade ou maternidade;

✔ Reconhecimento de paternidade ou maternidade em ação de investigação;

✔ Anotação de CPF;

✔ Filiação socioafetiva;

 ou

✔ Outros.

Anotação, diferentemente da averbação, dispensa a necessidade de solicitação da
parte e é feita sempre que há um registro subsequente ao registro anterior, como forma de
atualização da vida civil do cidadão. Bons exemplos são as anotações do casamento no regis-
tro de nascimento e do óbito nos registros de nascimento e casamento.

Retificação é o ato de corrigir algum erro presente no registro, como erros de gra-
fia. Na maioria dos casos, o erro é de fácil evidência e comprovação e, por isso, a retificação
pode ser solicitada pelo próprio registrado, diretamente em cartório. 

A inclusão de anotações, averbações e retificações em registros transladados do
Exterior pode ser feita, atualmente, de duas formas:

a) No momento da inclusão do registro transladado do exterior, para registros
que ainda não estejam presentes no SIRC: por esta opção o usuário, durante o
processo de inserção de um novo registro transladado do exterior ao sistema,
já pode inserir  todas as  anotações,  averbações e  retificações que o mesmo
possui, dependendo do tipo de registro na tela “Registro de Nascimento – Da-
dos Gerais” ou “Registro de Casamento – Dados Gerais” ou “Registro de Óbito
– Dados Gerais” do fluxo de inclusão das informações.
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b) Via Alterar Registros, para os registros que já estão no SIRC: se lavrada uma
anotação, averbação e retificação para um registro que já se encontra inserido
no SIRC, o usuário deverá inseri-la através da opção “Alterar Registro”.

Por qualquer uma destas vias o usuário acessa o quadro “Anotações, Averbações
e Retificações”, através do qual pode inserir um destes três tipos mediante os botões de Adi-
cionar apresentados:

Atenção! A Lei nº 13.846/2019 tornou obrigatório o envio das averbações, anotações e
retificações registradas na Serventia  a partir de 18/06/2019, data de sua publicação.
Decorre da obrigação do envio da referida averbação, anotação ou retificação o envio
do respectivo registro, mesmo os mais antigos, visto que inexiste a possibilidade de en-
viar somente a averbação, anotação ou retificação. Assim, independente da data de la-
vratura do registro, todas as averbações, anotações e retificações registradas no livro
da Serventia a partir de 18/06/2019 devem ser informadas no SIRC.

Atenção! A inclusão de um registro antigo deve ser feita com todas as averbações, ano-
tações e retificações que possua, uma vez que estas são parte integrante do registro. 

Atenção! Em se tratando de averbação protegida por sigilo judicial, na inclusão da aver-
bação no SIRC, a serventia deverá selecionar a opção “Outros” no campo “Motivo” e in-
formar que se trata de Sigilo Judicial no campo “Complemento”, inserindo o campo que
foi  atualizado em decorrência da referida averbação. Por exemplo,  caso se trate de
averbação sobre “alteração de sexo”, e seja classificado como sigilosa, deve ser inserido
como motivo “Outros”, entretanto, deve ser atualizado o campo do sexo no referido re-
gistro no SIRC.

Atenção! A inclusão de averbação com motivo “Cancelamento” já dispara  comando
automático para exclusão e justificativa da ausência do termo, não sendo necessário
utilizar a funcionalidade “Justificar Ausência de Termos”, disponível no Menu “Funções
de Serventia”.
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Anotações em Registros Transladados do Exterior

Para inserir uma Anotação, ao selecionar o botão “Adicionar Anotação”, o sistema
apresenta o quadro “Anotação 1”:

Para anotações em registros transladados do exterior devem ser informados os
seguintes dados:

a) Data da Anotação: Data em que a anotação foi realizada na serventia. Obser-
var Regras Gerais para inserção de Datas.;

b) Motivo: 

b. 1) Para registros de nascimento transladados do exterior, escolher entre os mo-
tivos: 

✔ Casamento;

✔ Óbito;

✔ Nulidade, anulação, separação, restabelecimento conjugal ou divórcio;

✔ Emancipação;

✔ Interdição;

✔ Ausência;

✔ Morte Presumida; ou

✔ Outros.

b. 2) Para registros de casamento transladados do exterior, escolher entre os moti-
vos:

✔ Nascimento;

✔ Óbito;

✔ Interdição;

✔ Ausência;

✔ Morte Presumida; ou 

✔ Outros.

b. 3) Para registros de óbito/natimorto transladados do exterior, escolher entre:

✔ Nascimento;
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✔ Casamento; ou

✔ Outros.

c) Matrícula: Informar a  matrícula relacionada à anotação, caso exista. No caso
de registros sem matrícula, os dados da certidão anotada podem ser digitados
no campo “Complemento”.

Para incluir mais anotações,  selecione novamente “Adicionar Anotação”. Podem
ser inseridas simultaneamente quantas anotações forem necessárias,  as quais serão todas
apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Anotação 1, Anotação 2, etc). Tam-
bém é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais anotações, selecionar o botão “Remover
Anotação” no rodapé da anotação a ser cancelada.

Caso a inserção da anotação seja realizada em conjunto com a inserção do regis-
tro transladado do exterior o usuário deve preencher o campo Observações e Salvar o regis-
tro.

Caso a inserção da anotação seja realizada via Alteração do registro transladado
do exterior basta salvar as alterações ao final da tela.

Ao consultar o registro, a anotação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma anotação já salva, utilizar a
opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Anotação” no rodapé da anotação a ser ex-
cluída, e salvar o registro.

Averbações em Registros Transladados do Exterior

Para inserir uma averbação, ao selecionar o botão “Adicionar Averbação”, o siste-
ma apresenta o quadro “Averbação 1”:
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Para averbações em registros transladados do exterior devem ser informados os
seguintes dados:

a) Data da Averbação: Data em que a averbação foi  realizada na Serventia. Ob-
servar Regras Gerais para inserção de Datas;

b) Motivo:

b. 1) Para registros de nascimento transladados do exterior escolher entre:

✔ Reconhecimento de filiação;

✔ Alteração de Nome e sobrenome do registrado;

✔ Alteração do sobrenome paterno ou materno em virtude de casamento ou uni-
ão estável;

✔ Alteração de nome e sexo;

✔ Cancelamento;

✔ Destituição e suspensão do poder familiar;

✔ Concessão de guarda e tutela;

✔ Exclusão de paternidade ou maternidade;

✔ Reconhecimento de paternidade ou maternidade em ação de investigação;

✔ Anotação de CPF;

✔ Filiação socioafetiva; ou

✔ Outros.

b.2 ) Para registros de casamento transladados do exterior, escolher entre:

✔ Separação;

✔ Divórcio;

✔ Anulação;

✔ Nulidade;

✔ Anotação CPF;

✔ Conversão de separação em divórcio;

✔ Alteração de regime de bens;

✔ Restabelecimento de sociedade conjugal; ou
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✔ Outros.

b. 3) Para registros de óbito/natimorto transladados do exterior, escolher entre:

✔ Cancelamento;

✔ Alteração de local de sepultamento;

✔ Cremação;

✔ Doação de cadáver; ou

✔ Outros.

c) Data do Motivo: Data da ocorrência do fato que enseja a averbação (No caso
de perda da nacionalidade brasileira será a data desta perda, por exemplo). Na
maioria das vezes coincide com a data da averbação. Observar Regras Gerais
para inserção de Datas;

d) Número do Processo Judicial: Informar o número do processo judicial caso a
averbação decorra deste tipo de ação;

e) Data da Sentença: informar a data da sentença judicial caso a averbação de-
corra deste tipo de ação. Observar Regras Gerais para inserção de Datas.

Para incluir mais averbações, selecione novamente “Adicionar Averbação”. Podem
ser inseridas simultaneamente quantas averbações forem necessárias, as quais serão todas
apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Averbação 1, Averbação 2, etc).
Também é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais averbações basta apertar o botão “Re-
mover Averbação” no rodapé da averbação a ser cancelada.

Caso a inserção da averbação seja realizada em conjunto com a inserção do regis-
tro transladado do exterior o usuário deve preencher o campo Observações e Salvar o regis-
tro.
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Caso a inserção da averbação seja realizada via Alteração do registro transladado
do exterior basta salvar as alterações ao final da tela.

Ao consultar o registro, a averbação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma averbação já salva, utilizar a
opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Averbação” no rodapé da averbação a ser
excluída, e salvar o registro.

Atenção! A inclusão de averbação com motivo “Cancelamento”, no caso do nascimen-
to, óbito ou natimorto, ou averbação com motivo “Nulidade” ou “Anulação”, no caso de
casamento, já dispara comando automático para exclusão e justificativa de ausência do
termo, não sendo necessário utilizar a funcionalidade “Justificar Ausência de Termos”,
disponível no Menu “Funções de Serventia”.

Retificações em Registros Transladados do Exterior

Para inserir uma retificação, ao selecionar o botão “Adicionar Retificação”, o siste-
ma apresenta o quadro “Retificação 1”:

Atenção! Retificação é o ato de alterar uma ou mais informações no registro da Serven-
tia. Para a simples correção de erro de digitação (a informação está incorreta apenas no
SIRC, mas correta no registro da Serventia) basta alterar o campo correspondente, não
sendo necessária a inclusão de uma Retificação. 

Para retificações em registros transladados do exterior devem ser informados os
seguintes dados:

a) Data da Retificação: Data em que a retificação foi efetivamente realizada na
serventia. Observar Regras Gerais para inserção de Datas;

b) Número do Processo Judicial:  Informar o número do processo judicial caso a
Retificação decorra deste tipo de ação;
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c) Data da Sentença: informar a data da sentença judicial caso a retificação de-
corra deste tipo de ação. Observar Regras Gerais para inserção de Datas.

Para incluir mais retificações, clique novamente sobre “Adicionar Retificação”. Po-
dem ser inseridas simultaneamente quantas retificações forem necessárias, as quais serão to-
das apresentadas em tela, com número de ordem sequencial (Retificação 1, Retificação 2,
etc). Também é possível inserir, simultaneamente, anotações, averbações e retificações.

Para cancelar a inserção de uma ou mais retificações, basta apertar o botão “Re-
mover Retificação” no rodapé da anotação a ser cancelada.

Atenção! Tal como alertado pela mensagem em fundo azul, a Retificação deve ser obri-
gatoriamente acompanhada da alteração do(s) campos(s) que retificar, ou então, deve-
se informar, no campo Complemento, o motivo de não ter sido alterado nenhum cam-
po. O sistema não permite salvar a inclusão da Retificação sem a realização de uma des-
tas duas ações.

Caso a inserção da retificação seja realizada em conjunto com a inserção do regis-
tro transladado do exterior, o usuário deve preencher o campo Observações e salvar o regis-
tro.

Caso a inserção da retificação seja realizada via Alteração do registro transladado
do exterior basta salvar as alterações ao final da tela.

Ao consultar o registro, a retificação pode ser localizada no quadro “Anotações,
Averbações e Retificações” ao final do registro. Para excluir uma retificação já salva, utilizar a
opção “Alteração”, clicar sobre o botão “Remover Retificação” no rodapé da retificação a ser
excluída, e salvar o registro.

Atenção! A inclusão, alteração ou exclusão de anotações, averbações e retificações está
disponível no SIRC WEB (módulo on-line) desde 25/06/2019 e, via  WebService (arqui-
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vo), desde 09/04/2020. Para encaminhamento via WebService, a serventia deve obser-
var as adequações do layout do arquivo de envio, conforme dicionário de dados dispo-
nibilizado no Manual de Recomendações Técnicas.

3. MENU FUNÇÕES DA SERVENTIA

O menu “Funções da Serventia” possui diversas funcionalidades que tornam pos-
sível o gerenciamento dos registros inseridos pela Serventia no sistema, apresentando varia-
das opções de consultas e impressão de relatórios. Nele são disponibilizadas funcionalidades
como Declarar Inexistência de Movimento para uma determinada competência e tipo de re-
gistro civil (quando, naquela competência, não ocorreu lavratura de nenhum registro de nas-
cimento, por exemplo), ou excluir referida Declaração. Outra possibilidade é realizar Justifica-
tiva de Ausência dos Termos, ou seja, justificar ao sistema o motivo da ausência de determi-
nados termos na sequencialidade (é o caso, por exemplo, da utilização de uma matrícula para
transporte/transposição, que não foi efetivamente utilizada para fins de registro civil e, com
isso, não deve ser transmitida ao SIRC).

Outras funcionalidades importantes se encontram disponíveis neste menu, tais
como emissão dos Recibos de Entrega de Registros Civis por Mês de Operação, Consultas de
Registros com Nome Especial, e consulta à Situação da Serventia por Competência. Todas as
funcionalidades disponíveis serão individualmente abordadas neste item.

Atenção! As funcionalidades presentes no menu “Funções da Serventia” tem como ob-
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jetivo possibilitar o adequado gerenciamento tanto quantitativo quanto qualitativo dos
registros inseridos, permitindo uma gestão eficiente de suas atividades. É primordial
que a Serventia conheça e faça uso de tais funcionalidades.

3.1. Declaração de Inexistência de Movimento

Esta funcionalidade, inicialmente, estava disponível apenas na modalidade do sis-
tema on-line (SIRC Web Internet), no entanto, a partir da versão 6 do SIRC, foi incluída a pos-
sibilidade de inserir ou excluir a declaração de inexistência via webservice, sendo necessário,
para tanto, consultar o Manual de Recomendações Técnicas, disponível no endereço eletrôni-
co www.sirc.gov.br. 

Até 17/06/2019, dia imediatamente anterior à publicação da Lei nº 13.846, de 18
de Junho de 2019 (que alterou o artigo 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991), a Declara -
ção de Inexistência deveria ser obrigatoriamente informada sempre que a Serventia não ti-
vesse lavrado nenhum tipo de registro civil em determinada competência, considerando-se os
Livros 1, 2, 3 e 4, ou seja, Nascimentos, Casamentos, e Óbitos. Não havia tal obrigação para os
livros 5 (Natimortos) e 7 (Registros Transladados do Exterior).

A partir de 18/06/2019 (publicação da vigência da Lei nº 13.846/2019), a legisla-
ção passa a exigir Declaração de Inexistência de Movimento também para Natimortos (Livro
5), bem como para Averbações, Anotações e Retificações.

A Declaração de Inexistência é individualizada por tipo de registro, ou seja, caso
a Serventia, numa determinada competência, tenha lavrado apenas registros de Nascimento
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e Casamento, deve obrigatoriamente apresentar uma Declaração de Inexistência de Movi-
mento  para cada um dos outros tipos obrigatórios (se até 17/06/2019, deverá transmitir
uma Declaração de Inexistência de Óbito e, se a partir de 18/06/2019, deverá transmitir uma
Declaração de Inexistência de Óbito e outra para Natimorto). 

A Declaração de Inexistência de Movimento abrange, ainda, a ausência de anota-
ções, averbações e retificações relativas ao tipo de registro a que se relacionam. Significa di-
zer que havendo, no mês, a transmissão de um registro civil, ou de uma anotação, averbação,
ou retificação relativa este tipo de registro, não é necessária a inserção de Declaração de Ine-
xistência para aquele tipo de registro.

A Lei nº 13.846/2019 também trouxe alteração no prazo para a apresentação da
Declaração de Inexistência de Movimento: até 17/06/2019 o prazo era de até o dia 10 (dez)
do mês subsequente ao que não tenha sido lavrado nenhum registro de Nascimento, ou Ca-
samento, ou Óbito; já a partir de 18/06/2019, o prazo passou a ser de até o 5º (quinto) dia
útil do mês subsequente ao mês em que não se tenha lavrado nenhum registro de Nascimen-
to, ou Casamento, ou Óbito, ou Natimorto, ou realizadas Averbações, Anotações e Retifica-
ções para tais tipos.

Apesar de ser obrigatória a declaração de inexistência a partir de 18/06/2019 para
o tipo de registro de Natimorto, a declaração somente necessita ser incluída caso não tenha
movimentos a partir da competência de 07/2019, pois este é o primeiro mês completo após a
lei. Além disso, por não disponibilização da ferramenta em tempo hábil para inclusão, somen-
te a partir da competência 12/2019 passou a ser apurada a irregularidade de envio fora do
prazo para as declarações de inexistência do tipo Natimorto.

O quadro, a seguir, apresenta de forma esquematizada as alterações citadas:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTO
OBRIGATORIEDADE CASO DE NENHUMA INFORMAÇÃO AO SIRC

ATÉ 17/06/2019 A PARTIR DE 18/06/2019

NASCIMENTOS - (LIVRO 1) Envio obrigatório Envio obrigatório

CASAMENTOS - (LIVROS 2 E 3) Envio obrigatório Envio obrigatório

ÓBITOS - (LIVRO 4) Envio obrigatório Envio obrigatório

NATIMORTOS - (LIVRO 5) Dispensado Envio obrigatório

PRAZO
até o dia 10 (dez) do

mês subsequente à au-
sência de movimento

até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente à ausência de movi-

mento

Para o Livro 7 (Registros Transladados do Exterior) não há necessidade de declarar
inexistência de movimento.
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Nos casos de não movimento no mês, a informação deve constar declarada via
webservice (CER ou SIRC Carga) ou no SIRC Web no módulo on-line conforme os prazos e obri-
gatoriedades citados na tabela. 

Atenção! Não se considera  Justificativa de Ausência dos Termos como movimento. Ou
seja, caso a Serventia tenha realizado somente a Justificativa de Ausência do Termo de Ca-
samento em uma determinada competência, a mesma está obrigada a inserir Declaração
de Inexistência de Movimento para tal competência – conforme o tipo de registro, confor-
me legislação vigente à época.

A serventia pode inserir ou excluir Declarações de Inexistência, bem como consul-
tar declarações já emitidas. 

Atenção! O envio de Declaração de Inexistência de movimento não impede de forma defi-
nitiva que a serventia, posteriormente, realize a inserção de Registros, Averbações, Retifi-
cações e Anotações referentes àquela competência para a qual anteriormente declarou
não haver movimento. Neste caso, basta que a serventia realize normalmente a inserção
do(s) registro(s) lavrado(s) ou Averbações, Retificações e Anotações para que o sistema
desconsidere automaticamente a Declaração de Inexistência de Movimento que havia sido
transmitida na situação da serventia por Competência. A declaração será apresentada no
recibo de entrega de registros civis por mês de operação apenas para efeito de compro-
vante de entrega da declaração,  mas será desconsiderada para efeito de regularidade.
Também é possível excluir a Declaração de Inexistência, se o usuário assim o desejar.

212



Guia SIRC – Serventias

3.1.1. Inserir Declaração de Inexistência de Movimento 

Para cada tipo de Registro Civil  (Nascimento,  Casamento,  Óbito ou Natimorto)
sem lavratura de ao menos um termo naquela competência, nem anotações, averbações ou
retificações, a serventia é obrigada a informar este fato com a inserção de uma Declaração de
Inexistência de Movimento, conforme legislação vigente.

A partir da versão 6.4.0 do SIRC, de 27/06/2017, não havia exigência de envio das
Declarações de Inexistência para os livros tipo 5 e 7 (respectivamente livro C-Auxiliar, de nati-
mortos, e livro E, de Registros do Exterior). E  a partir de 18/06/2019 (publicação da Lei nº
13.846/2019), a legislação passou a exigir, também, Declaração de Inexistência de Movimen-
to para Natimortos (Livro 5), bem como para Averbações, Anotações e Retificações. 

No Menu “Funções de Serventia”, o usuário acessa “Declaração de Inexistência
de Movimento”. O sistema apresenta a tela a seguir:

No quadro “Nova Declaração de Inexistência de Movimento”, o usuário deve cli-
car sobre o botão “Inserir Declaração de Inexistência”. Será apresentada a tela a seguir:
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Nesta tela, o usuário deve informar a Competência, e clicar no botão “Listar Tipos
de Registro”: o sistema verificará, para a competência informada, quais tipos de registro são
passíveis de Declaração de Inexistência, excluindo da lista os tipos de registro para os quais
consta movimento, e para os quais já consta inexistência declarada.

Após clicar sobre o botão “Listar Tipos de Registro”, o sistema apresentará a se-
guinte tela:

Selecione para quais Tipos de Registro deseja declarar inexistência, e clique no
botão “Declarar Inexistência”. Uma mensagem de confirmação com o(s) número(s) de proto-
colo da(s) Declaração(ões) inserida(s) é exibida:

Em caso de escolha indevida de competência, basta clicar sobre o botão “Alterar
Competência” (mesmo local do botão “Listar Tipos de Registro” na tela que antecedeu a es-
colha da competência):

214



Guia SIRC – Serventias

Note que é possível inserir, em um único comando, várias Declarações de Inexis-
tência para a mesma competência, como exemplifica-se nas telas a seguir:
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3.1.2. Pesquisar Declaração de Inexistência de Movimento 

Para pesquisar Declarações de Inexistência, o usuário deve informar parâmetros
de busca nos campos do quadro “Filtros de Pesquisa”:

Existem três formas de pesquisar Declarações de Inexistência:

a) Por Número do Protocolo: digitar o número do protocolo da declaração dese-
jada e clicar em “Buscar”;

b) Por Competência e Tipo de Registro: clicar na figura do calendário e selecionar
o mês e o ano para qual a serventia declarou a inexistência de registros lavra-
dos e  clicar em fechar, ou  digitar a data no formato mês/ano, sem ponto ou
barra. No campo tipo de registro, selecionar a partir da lista exibida. Após, cli-
car em “Buscar”.

c) Por Intervalo de Competências e Tipo de Registro: clicar na figura do calendá-
rio e selecionar mês e ano inicial e final do intervalo no qual a serventia decla-
rou a inexistência de registros lavrados e clicar em fechar, ou digitar a data no
formato mês/ano, sem ponto ou barra. No campo tipo de registro, selecionar a
partir da lista exibida. Após, clicar em “Buscar”.

Como resultado da busca, o sistema apresenta uma tabela contendo as colunas
“Número do Protocolo”, “Competência”, “Data Declaração”, “Data de Exclusão”, “Tipo de Re-
gistro”, “Situação”, “Consultar” e “Excluir”:
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A coluna “Situação” indica se a mesma encontra “Vigente” ou “Excluída”.

✔ Declaração de Inexistência de Movimento Vigente: foi inserida e, até o mo-
mento da consulta, não foi comandada sua exclusão nem houve inserção de
registros do tipo e da competência a que se refere;

✔ Declaração de Inexistência de Movimento Excluída: foi inserida e, posterior-
mente, foi comandada sua exclusão e/ou houve inserção de registros do tipo e
da competência a que se refere, tornando-a automaticamente sem efeito pelo
sistema.

3.1.3. Consultar Declaração de Inexistência de Movimento 

Para consultar  informações de uma Declaração de Inexistência de Movimento,
basta clicar sobre “Consultar” na linha da declaração:
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Será apresentada nova tela com detalhes da Declaração:

Atenção! Esta tela aparecerá diretamente quando se realiza a busca por número de 
protocolo da declaração ou por uma competência específica, não apresentando a tela 
anterior.

São apresentadas as seguintes informações da Declaração selecionada:

a) Código da Serventia: CNS da Serventia do usuário;

b) Nome Oficial: Nome da Serventia;

c) Número do Protocolo da Declaração;

d) Tipo de Registro: Nascimento, Casamento ou Óbito;

e) Competência: Formato Mês/Ano;

f) Data Declaração: Data e Hora em que a Declaração foi inserida.

Clicar em “Salvar ou Imprimir Protocolo Gerado” para visualizar o protocolo em
formato PDF.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

3.1.4. Excluir Declaração de Inexistência de Movimento

A Declaração de Inexistência de Movimento para uma determinada competência
e tipo de registro é automaticamente tornada sem efeito pelo Sistema a partir do momento
em que a Serventia realizar a inserção de ao menos um registro civil daquele tipo, para aque-
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la competência. Neste caso, ao pesquisar referida Declaração, seu status na coluna “Situação”
será “Excluído”:

E, ao clicar no ícone da coluna “Consultar”, em seu detalhamento tem-se a men-
sagem em vermelho:

Declaração de Inexistência de Movimento excluída automaticamente pela inser-
ção de registro civil, anotação, averbação ou retificação em XX/XX/XXXX às

XX:XX:XX

Porém, é permitido ao usuário que realize a exclusão manual de uma Declaração
de Inexistência previamente inserida, se assim o desejar. Para tanto, há duas opções:

a) Exclusão diretamente pela tela de Pesquisa:  Após localizar a Declaração de
Inexistência a excluir, clicar sobre o ícone “x” na coluna “Excluir”.
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Atenção! Esta opção de exclusão somente exibida quando efetuada a busca pelo filtro 
“Intervalo de Competências”.

O sistema apresentará a tela de confirmação, contendo os dados básicos da De-
claração selecionada e a pergunta:

Confirma a exclusão da Declaração de Inexistência de Movimento?

Clique em “Confirmar Exclusão” para efetivar a exclusão.

Clique em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Ao confirmar a ação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso, retornando
o usuário para a tela anterior:
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b) Exclusão na tela de Consulta da Declaração:  Após localizar a Declaração de
Inexistência a excluir, clicar sobre o ícone da coluna “Consultar”.

O sistema apresentará a tela de confirmação, contendo os dados básicos da De-
claração selecionada, havendo, neste caso, o botão “Excluir”:
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Ao se comandar o botão “Excluir”, o sistema apresentará a tela de confirmação,
contendo os dados básicos da Declaração selecionada e a pergunta:

Confirma a exclusão da Declaração de Inexistência de Movimento?

Clique em “Confirmar Exclusão” para efetivar a exclusão.

Clique em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Ao confirmar a ação, o sistema apresentará mensagem de sucesso, retornando o
usuário para a tela anterior:
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3.2. Justificativa de Ausência dos Termos

A funcionalidade  “Justificativa de Ausência dos Termos” permite à Serventia Justi-
ficar Ausência de Termos, Consultar Termos Faltantes Justificados ou Revertidos ou consultar
o Histórico de Termos Faltantes Justificados ou Revertidos:

Atenção! É importante compreender a diferença entre Justificativa de Ausência de Ter-
mos e Exclusão de um registro no SIRC. A exclusão somente pode ser comandada para
registro existente no SIRC,  utilizando a ferramenta “Manutenção/Consulta”. Na Justifi-
cativa de ausência de termo, o registro não existe no SIRC – nem mesmo chegou a ser
inserido, ou, se inserido, foi excluído – e a serventia utiliza a ferramenta “Justificar Au-
sência de Termos” para termos inexistentes ou a inserção de averbação de cancelamen-
to/anulação/nulidade para excluir e justificar a ausência de um termo inserido anterior-
mente. Observe que o SIRC não permite justificativa de ausência de registro inserido
sem que antes seja realizada sua exclusão. 

A Justificativa de Ausência de Termos de um termo, equivale à inclusão, no local do re-
gistro ausente, de uma justificativa para sua não inserção e tem por finalidade assegu-
rar a sequencialidade dos termos daquele tipo de registro civil, garantindo que a ser-
ventia seja considerada Regular pelo sistema.

Atenção! A inclusão de averbação com motivo “Cancelamento”, no caso do nascimen-
to, óbito ou natimorto, ou averbação com motivo “Nulidade” ou “Anulação”, no caso de
casamento, já dispara comando automático para exclusão e justificativa da ausência do
termo,  não sendo necessário  utilizar  a  funcionalidade “Justificar  Ausência  de Ter-

223



Guia SIRC – Serventias

mos”, disponível no Menu “Funções de Serventia”.

3.2.1. Justificar Ausência de Termos

A funcionalidade  “Justificar Ausência de Termos” permite a serventia justificar a
ausência de um termo que, por qualquer motivo, não foi utilizado para efetivo registro civil. 

Na prática, esta funcionalidade equivale a incluir uma justificativa para ausência
de um termo de modo que o sistema compreenda que não houve quebra de sequencialida-
de. Isso porque quando um termo não é inserido no SIRC, o respectivo número é apontado
como faltante. Ao justificar a ausência do termo, preenche-se a lacuna deixada pela sua falta
e, assim, preserva-se a regularidade da Situação da Serventia.

Um exemplo de aplicação da funcionalidade “Justificar Ausência de Termos” é a
situação em que a serventia reserva, antecipadamente, um termo para registro de determi-
nado casamento, porém os nubentes não comparecem à celebração e não há opção de apro-
veitamento do mesmo número em outro registro. Com isto, ao transmitir os registros de ca-
samento posteriores, o sistema passará a apontar a ausência do termo inutilizado, pressupon-
do que tal termo existe e não foi transmitido corretamente pela serventia. Assim, o sistema
somente deixará de apontar a falta deste termo quando a serventia justificar sua ausência.

Outro exemplo de uso desta funcionalidade é a  situação em que o assento é
transportado. O transporte/transposição ocorre quando não há espaço no assento de registro
civil para as retificações ou averbações, sendo necessário utilizar um novo número de termo
para efetuar as anotações devidas, fazendo remissão ao original. Não se trata de novo regis-
tro civil, mas a continuação de um já existente. Em razão disso, como os transportes/transpo-
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sições não se referem a registros lavrados naquela competência, resulta na quebra de se-
quencialidade dos termos. Neste caso, a solução para que o sistema deixe de apontar a au-
sência destes termos é o uso da funcionalidade em questão. Assim justifica ao sistema que o
termo foi utilizado para outro fim.

A serventia pode justificar ausência de termos de qualquer um dos tipos de regis-
tro civil de pessoas naturais (nascimento, casamento ou óbito, inclusive o natimorto) de seu
acervo próprio (01) ou incorporado/excepcionais (02 a 99).

Acervos  Incorporados  são  registros  incorporados  de  outra  serventia  até
31/12/2009, dia anterior à implementação do Código Nacional por todos os registradores ci-
vis das pessoas naturais, conforme definido pelo Provimento nº 03/2009 da Corregedoria Na-
cional de Justiça.

Há, também, serventias que se utilizam de número de acervo diferente de 01 (02
a 99) em situações excepcionais, mesmo que os registros pertençam a seu próprio acervo. É
o caso, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, no qual a Corregedoria local autorizou as
maternidades interligadas às Serventias que lavram registros a utilizarem acervos diferentes
dos cartórios a que estão vinculadas. Assim a Serventia consegue saber em qual maternidade
foi lavrado determinado registro de nascimento.

Atenção! Serventias que só possuem acervo próprio – não possuem situações excepcio-
nais – DEVEM utilizar somente o código 01 no campo “Ac” (acervo).

Para realizar  a justificativa de ausência de um termo, o usuário deve acessar o
Menu “Funções da Serventia”, selecionar a opção “Justificativa de Ausência dos Termos” e,
após, “Justificar Ausência de Termos”. O sistema direciona para a tela “Consulta de Termos
Faltantes para Justificar”:
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Deve-se localizar o termo a ser justificado mediante informação dos seguintes pa-
râmetros: 

a) Tipo de Registro: Nascimento, Casamento ou Óbito;

b) Tipo de Livro: Escolher entre 1 – Nascimento, 2 – Casamento, 3 – Casamento
Religioso para Efeitos Civis, 4 – Óbito, 5 – Óbito Natimorto ou 7 – Registro Civil
Registrado no Exterior;

c) Serventia: O sistema apresenta a CNS de atuação do usuário;

d) Acervo: Manter 01 (próprio) ou alterar para 02 a 99 (acervos incorporados/ex-
cepcionais) e

e) Intervalo de termos. O intervalo de termos para justificar sua ausência deve in-
dicar um máximo de 30 (trinta) termos entre o “Termo Inicial” e o “Termo Fi -
nal”. Este também é o limite de operações de justificativa de ausência de ter-
mos permitidas em uma única vez.

Note que os tipos de livro devem ser compatíveis com os tipos de registro, sendo
os tipos 1 ou 7 para nascimento, 2, 3 ou 7 para casamento, 4, 5 ou 7 para óbito. 

Atenção! Nos casos do livro 7 (Registros lavrados no Exterior), podem haver registros
que não se tratam de nascimento, casamento ou óbito, mas sim de outros atos civis,
como, por exemplo, interdições. Para efetuar a justificativa de ausência destes termos –
atos que não são passíveis de inclusão no SIRC –, como não há opção adequada para tal
tipo de registro, sugere-se informar no campo “Tipo de Registro” a opção “Nascimen-
to”, pois essa informação não influencia na sequencialidade dos termos – o livro 7 pos-
sui sequência numérica única para todos os tipos de registro. Tal sugestão visa padroni-
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zar o procedimento de justificativa de ausência dos termos e facilitar a posterior locali-
zação dos registros justificados do livro 7.

Atenção! Conforme aviso no quadro “Filtros de Pesquisa”, abaixo transcrito, são passí-
veis de justificativa de ausência de termos apenas termos inexistentes (não informados
no SIRC), ou seja, termos que não foram inseridos pela serventia ou termos que foram
inseridos e, posteriormente, excluídos.

Esta funcionalidade deve ser utilizada apenas para termos que não foram utiliza-
dos para fins de registro civil ou que foi inutilizado no livro de registro.

Desta forma, tentativas de justificativa de ausência de termos que estão presen-
tes no sistema não retornarão nenhum resultado, sendo apresentada a seguinte mensagem:

A pesquisa não retornou termos passíveis de justificativa. 

Após clicar no botão “Buscar” na mesma página, um quadro de “Resultado da
Pesquisa” apresentará os termos passíveis de justificativa com os parâmetros de entrada in-
formados. Serão apresentados apenas termos ausentes do sistema:

Se o registro retornado apresentar a matrícula completa, sabemos que se trata de
um registro faltante que foi excluído, ao passo que se o registro retornado apresentar dados
incompletos na matrícula, trata-se de um registro faltante que nunca foi inserido no sistema.
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Entretanto, também passível de justificativa de ausência nesse momento, não sendo necessá-
rio ter matrícula completa ou ser inserido e excluído do sistema.

Deve-se escolher quais registros da lista deseja-se justificar a ausência, através de
clique na caixa de seleção na primeira coluna. Pode-se selecionar um ou mais registros, con-
forme a necessidade. Caso seja necessário cancelar todos os registros retornados, é possível a
utilização da opção “Marcar/Desmarcar Todos”. Escolhidos os termos para justificativa, deve-
se clicar no botão “Justificar Ausência de Termos”.

Na sequência, na tela “Justificativa de Ausência dos Termos – Confirmação” deve-
se descrever a “Justificativa”, na caixa de texto do quadro “Confirmação  de Justificativa de
Termos Ausentes”, e clicar no botão “Confirmar ”.

A caixa “Justificativa” é o local em que a serventia deve fundamentar de forma
completa o motivo pelo qual está justificando a ausência do referido termo, de modo que tal
informação possa ser compreendida em consultas futuras. Por exemplo, no caso de uma justi-
ficativa de ausência de termo por transporte/transposição, é boa prática a inclusão de infor-
mações que possibilitem ao usuário identificar o registrado e o motivo de ter sido realizado
tal transporte/transposição. Já no caso de uma justificativa de ausência de termos decorrente
de  falha sistêmica, é importante citar a data do ocorrido, bem como as medidas adotadas
para a correção.

A tela seguinte apresenta o resultado da justificativa de ausência de cada termo e
o texto da “Justificativa” comum a todos:
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A serventia poderá salvar ou imprimir o relatório de “Resultado das operações de
Justificativa” que é apresentado em um arquivo de formato PDF reproduzindo as informações
apresentadas na tela.

Para voltar à tela de  Consulta de Termos Faltantes pra Justificar, basta clicar no
botão “Voltar para Justificativa” na tela “Justificativa de Ausência de Termo – Resultado da
Justificativa”.

Atenção! Com a obrigatoriedade de inclusão de averbações, anotações e retificações
registradas a partir de 18/06/2019, a utilização da funcionalidade “Justificar Ausência
de Termos” estará limitada às situações em que o registro civil não seja passível de in-
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clusão no SIRC – p. ex., o transporte/transposição –, visto que, para as situações em
que o registro deve ser incluído no sistema, a inclusão de averbação com motivo “Can-
celamento”, no caso do nascimento, óbito e natimorto, ou de averbação com motivo
“Nulidade” ou “Anulação”,  no caso de casamento, já  dispara comando automático
para exclusão e justificativa de ausência do termo. 

3.2.2. Consultar Termos Faltantes Justificados ou Revertidos

Funcionalidade que permite à Serventia consultar os termos Faltantes Justificados
ou Revertidos:

Atenção! Reversão de Justificativa de Ausência de Termos é uma funcionalidade de uso
exclusivo do INSS através de suas Gerências Executivas, e tem por objetivo  reverter
uma  justificativa  de  ausência  de  termo  indevido  realizado  pela  serventia.  Assim,
quando a serventia detectar que realizou uma justificativa de ausência de termo indevi-
do, deve solicitar formalmente a reversão à Gerência Executiva à qual é vinculada, me-
diante solicitação fundamentada que contenha de forma clara e completa o equívoco e
qual termo justificado deve ser revertido. Ressalta-se que a função “Reverter Justificati-
va de Ausência de Termos” é de uso exclusivo do INSS, ou seja, não está disponível no
menu do sistema às serventias.

Atenção! No caso de inclusão de registro cujo número de termo encontre-se na situa-
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ção “JUSTIFICADO PELA AUSÊNCIA DE TERMO”, o sistema solicitará confirmação quan-
to ao prosseguimento da inclusão e, caso seja confirmado, realizará a reversão auto-
mática do termo justificado como ausente, possibilitando a efetiva inclusão do registro.

A funcionalidade “Consultar Termos  Faltantes Justificados ou Revertidos” está
acessível pelo Menu “Funções da Serventia”, em “Justificativa de Ausência dos Termos”: 

São parâmetros para o filtro de pesquisa:

a) Intervalos de Datas de Justificativa: clicar na figura do calendário e selecionar
mês e ano inicial e final do intervalo no qual o termo foi justificado;

b) Intervalos de Datas de Reversão:  clicar na figura do calendário e  selecionar
mês e ano inicial e final do intervalo no qual o termo foi revertido;

c) Intervalos de Datas do Registro: clicar na figura do calendário e selecionar mês
e ano inicial e final do intervalo no qual o termo foi lavrado;

d) Tipo de Registro: Escolher entre Nascimento, Casamento ou Óbito;

e) Tipo de Livro: escolher, conforme p tipo de registro selecionado, entre 1 – Nas-
cimento, 2 – Casamento, 3 – Casamento Religioso para Efeitos Civis, 4 – Óbito,
5 – Óbito Natimorto ou 7 – Registro Civil Registrado no Exterior;

f) Situação: Escolher entre Justificado, Revertido, ou deixar em branco para bus-
car as duas situações;

g) Acervo: 01 (próprio) a 99 (acervos incorporados/excepcionais)

h) Intervalo de termos: Preencher com o termo que foi justificado inicial (obriga-
tório) e/ou final.
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Atenção! O livro 7, como já comentado anteriormente, contém diversos tipos de regis-
tros civis, de modo que a escolha do “Tipo de Registro” não necessariamente corres-
ponde à realidade. Considerando que no item “Justificar Ausência de Termos” foi suge-
rido utilizar o tipo de registro “Nascimento” nas justificativas de registros do livro 7 que
sejam diferentes de registros civis (p. ex.: interdições etc), as pesquisas para este livro
também devem considerar esse tipo de registro.

Caso não seja informado o “Termo Final” a pesquisa será demorada, pois todos os
registros a partir do “Termo Inicial” serão analisados.

Após indicar os critérios de pesquisa e clicar no botão “Buscar”, é apresentada
uma tabela com as matrículas de todos os termos faltantes Justificados e Revertidos que cor-
respondem aos critérios informados. Na tabela de resultados, teremos as colunas “Matrícu-
la”, “Data da Justificativa/Reversão”, “Origem”, “Captação”, “Data do Registro”, “CPF Usuário”,
“Situação” e “Consultar”.

Atenção! Na tela em questão, as colunas “Origem” e “Captação” referem-se à ação de
justificativa/reversão do registro. Por exemplo: na situação “Justificado”, constando a
informação “Serventia” na coluna “Origem” e, na coluna “Captação”, a informação “On-
Line”, entende-se que a justificativa de ausência do registro foi efetuada pelo cartório,
utilizando o SIRC Web. Em outras telas, essas colunas podem referenciar outras ações,
tais como inclusões, alterações, exclusões etc.
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Na última coluna da tabela do “Resultado da Pesquisa” é possível clicar na figura
“Consultar” para detalhar a Justificativa ou Reversão, possibilitando verificar inclusive descri-
ção da justificativa para a ausência do termo ou a reversão do termo consultado:

No detalhamento de um Registro Revertido, são apresentados a data e descrição
de justificativa de ausência do termo, e a data e justificativa da reversão:
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Para voltar à tela anterior e realizar nova consulta, clicar no botão “Voltar”.

3.2.3. Histórico de Termos Faltantes Justificados ou Revertidos

A funcionalidade “Histórico de Termos Faltantes Justificados ou Revertidos” está
acessível pelo Menu “Funções da Serventia”, em “Justificativa de Ausência dos Termos”: 

234



Guia SIRC – Serventias

Essa funcionalidade permite ao usuário localizar todos os registros Justificados e/
ou Revertidos para um determinado período, conforme parâmetros de entrada:

Podem ser utilizados como filtro:

a) Mês Inicial e Mês Final da Justificativa/Reversão (obrigatório): clicar na figura
do calendário e selecionar mês e ano inicial e final do intervalo desejado;

b) Situação (obrigatório): clicar na seta e escolher entre Justificado ou Revertido;
c) Tipo de Registro: clicar na seta e escolher entre Nascimento, Casamento ou

Óbito;
d) CER: clicar na seta e escolher entre as Centrais de Envio de Registros disponí-

veis;
e) Origem:  clicar na seta e escolher entre Serventia, GEX, APS, CER ou Direção

Central;
f) Termo Inicial e Termo Final.
O resultado é apresentado pelo sistema em uma Tabela com as colunas “Matrícu-

la”, “Data Inserção”, “Serventia”, “Município”, “GEX”, “CER”, “Origem”, “Data Operação”, “CPF
Usuário”, “Situação” e “Histórico do termo”.
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Clique em “Histórico do Termo” na linha do registro para ver detalhes da Justifica-
tiva/Reversão.

Clique em “Salvar ou Imprimir Relatório Gerado” para criar um arquivo em for-
mato PDF contendo os resultados obtidos.

Clique em “Voltar” para retornar à tela anterior.

É possível, ainda, clicar em “Histórico do Termo” para conferir os detalhes.

Clique em “Salvar ou Imprimir Relatório Gerado” para criar um arquivo em for-
mato PDF contendo os resultados obtidos.

Clique em “Voltar” para retornar à tela anterior.

3.3. Recibo de Entrega de Registros Civis por Mês de Operação
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A emissão deste recibo possibilita certificar se as inclusões, alterações ou exclu-
sões efetuadas nos registros de nascimento, casamento, óbito (livro 4) e natimorto (livro 5),
em determinado mês, foram recepcionados pelo SIRC. Permite emitir e reemitir o recibo dos
movimentos mensais das serventias por tipo de registro. 

O recibo apresenta os dados da serventia, a quantidade de registros recebidos (in-
clusões, alterações e exclusões, incluindo as averbações, anotações e retificações), e de decla-
rações de inexistência. Caso haja divergência entre a quantidade de registros enviados e a
quantidade apresentada no recibo, é necessário verificar o relatório de transmissão dos ar-
quivos para identificar possíveis erros que impediram a inserção dos registros na base do
SIRC.

Atenção! Se houver registro não recepcionado pelo SIRC por erro, o relatório de proces-
samento apresenta na coluna, como resultado, exatamente o erro que deverá ser corri-
gido, possibilitando à serventia conhecer a fonte do erro, regularizar o registro penden-
te e evitar retornos futuros. Após a correção, o registro deve ser reenviado.

Ao acessar o Menu “Funções da Serventia” e a opção “Recibo de Entrega de Re-
gistros Civis por Mês de Operação”, sendo apresentada a tela a seguir:

Para realizar a consulta, devem ser preenchidos os seguintes itens:

a) Mês de Operação: clicar na figura do calendário, selecionar o mês e o ano e cli-
car em “Fechar”, ou digitar a data sem ponto ou barra;

b) Tipo de Registro: clicar na seta e selecionar uma opção na lista exibida: Nasci-
mento, Casamento, Óbito (Livro 4) ou Óbito (Natimorto);

c) Tipo de Envio (opcional): clicar na seta e selecionar uma opção na lista exibida
(on-line, arquivo/webservice ou SISOBI). Se esse campo não for preenchido, o
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resultado da consulta apresentará informações de registros correspondentes a
todos os tipos de envio.

O resultado da consulta retorna um quadro com o resumo dos movimentos efeti-
vamente enviados, onde constará a identificação da serventia, as quantidades de informações
de  registros  incluídos,  alterados  ou  excluídos,  anotações,  averbações  e  retificações,  bem
como as declarações de inexistência de movimento inseridas dentro do mês pesquisado, to-
dos com relação ao Tipo de Registro escolhido no filtro:
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Na parte  inferior  da  tela,  apresentam-se  listados  os  quantitativos  de  registros
agrupados pelo tipo de ação:
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a) Registros Civis (tipo);

b) Quantidades de Inclusões;

c) Quantidade de Alterações,

d) Quantidade de Exclusões;

e) Quantidade de Anotações, Averbações e Retificações; e

f) Quantidade de Declarações de Inexistência de Movimento.

As declarações de inexistência de movimento são identificadas por competência
declarada, protocolo e data/hora da declaração.

Os registros civis são identificados pela data do envio, matrícula, data do registro
e pela forma como foram enviados à base do SIRC “On-Line” ou “Arquivo/Web Service”. 

As anotações, averbações e retificações são identificados pela data de envio, ma-
trícula, tipo, data do registro e pela forma de envio (On-line ou Arquivo/Web Service).

Qualquer movimento de inclusão, alteração ou exclusão, anotações, averbações e
retificações no mês pesquisado, alterará os quantitativos constantes do recibo. O recibo atua-
lizado estará constantemente disponível para consulta ou impressão.

A opção “Salvar ou Imprimir Relatório Gerado” disponibiliza o “Recibo de Entrega
de Registros Civis por Competência” em formato PDF.

Atenção! O recibo refere-se à competência da entrega do dado ao SIRC com o devido
processamento, e não da competência à qual o registro foi lavrado. Assim, por exemplo,
se a serventia inseriu os registros lavrados no mês 11/2021 e enviou ao SIRC no dia 1º
de dezembro de 2021, a consulta que apresentará estes registros será a do mês de
operação, qual seja, 12/2021.
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3.4. Registros com Nome Especial

Quando a serventia realiza a lavratura de um registro, deve inserir nos campos
apenas informações conhecidas e que se refiram efetivamente ao campo preenchido. Infor-
mações como “Feto”, “Falecido”, “Desconhecido”, “Não existe”, não são dados a serem inseri-
dos nos campos de um registro.

Atenção! Ao lavrar um registro, a Serventia deve atentar para informar apenas dados
nos campos correspondentes. Por exemplo: ao lavrar um registro do Livro 5 (Óbito de
Natimortos),  o campo Nome deve ser  preenchido  com o nome da criança falecida
(caso os pais tenham optado por dar um nome ao filho falecido) ou deve ser deixado
em branco.  Jamais se deve digitar a palavra “Natimorto”, bem como qualquer outra
que não seja o nome da criança, no campo Nome. 

A consulta a Nomes Especiais foi desenvolvida para facilitar a identificação e cor-
reção destes eventuais erros de informação pela serventia. Caso a referida pesquisa identifi-
que a utilização das palavras reservadas, deve a serventia verificar se realmente foram indevi-
damente informados, corrigir os registros e aprimorar suas práticas de trabalho no sentido de
evitar que novos erros deste tipo sejam cometidos por seus colaboradores. 

A função de consulta aos  registros com palavras reservadas  está acessível  em
“Funções da Serventia”, na opção “Registros com Nome Especial”. Ao acessar tal funcionali-
dade, o sistema apresenta a tela a seguir:
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O usuário pode realizar a pesquisa somente informando os campos referentes à
Matrícula do Registro, como o Acervo, Ano, Tipo de Livro, Número do livro, Número da Folha,
Número do Termo e/ou Dígito Verificador. Neste caso, basta clicar no botão “Buscar”, localiza-
do ao lado do campo “DV”:

Outra opção é pesquisar por período de inserção do registro, informando, obriga-
toriamente, o Mês inicial inserção e o Mês final inserção – clicar na figura do calendário, para
selecionar o mês e o ano, ou digitar a data sem ponto ou barra –, sendo opcional informar al-
gum dado relativo à Matrícula do Registro. Neste caso, o usuário deve clicar no botão “Bus-
car”, localizado ao lado do botão “Voltar”;
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O resultado da consulta é apresentado em tabelas separadas por tipo de registro
civil (nascimento, casamento e óbito) que atendem aos critérios pesquisados:

Na coluna “Nomes Especiais” são apresentadas as palavras reservadas que foram
utilizadas na lavratura do registro apontado.

Para verificar em quais campos as palavras reservadas foram utilizadas, o usuário
deve clicar sobre o ícone “Consultar” na linha do registro que deseja analisar. Nova tela será
apresentada, com indicação em vermelho de quais campos contem palavras reservadas, e
quais são estas palavras:
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Também é possível consultar as informações completas do registro remetendo às
telas “Consultar Registro de Nascimento”, “Consultar Registros de Casamento” ou “Consultar
Registros de Óbito”, conforme o tipo detalhado.

Atenção! O objetivo desta funcionalidade é garantir que sejam localizados e corrigidos
registros  com  utilização  de  nomes  considerados  especiais  (“avó”,  “avô”,  “cadaver”,
“cadáver”,  “complementos”,  “conjuge”,  “cônjuge”,  “declarante”,  “desconhecida”,
“desconhecido”,  “esposa”,  “existe”,  “falecida”,  “falecido”,  “feto”,  “fulana”,  “fulano”,
“identidade”,  “identificada”,  “identificado”,  “ignorada”,  “ignorado”,  “inexistente”,
“informada”,  “informado”,  “invalida”,  “inválida”,  “invalido”,  “inválido”,  “juiz”,  “juiza”,
“juíza”, “mae”, “mãe”, “marido”, “materna”, “materno”, “mesma”, “mesmo”, “morta”,
“morto”, “mulher”, “nacida”, “naçida”, “nacido”, “naçido”, “não”, “nascida”, “nasçida”,
“nascido”,  “nasçido”,  “nassida”, “nassido”, “natimorta”,  “natimorto”,  “noiva”,  “noivo”,
“pai”, “paterna”, “paterno”, “recem nacida”, “recém nacida”, “recem nacido”, “recém
nacido”, “recem nascida”, “recém nascida”, “recem nascido”, “recém nascido”, “recem-
nacida”,  “recem-nacido”,  “recém-nacido”,  “recem-nascida”,  “recém-nascida”,  “recem-
nascido”, “recém-nascido”,  “recen nascida”,  “recén nascida”, “recen nascido”, “recén
nascido”, “recen-nascida”, “recén-nascida”, “recen-nascido”, “recén-nascido”, “registro”
e “teste”). Tais nomes não devem ser digitados nos campos, devendo ser deixado em
branco no caso de desconhecimento do dado, e, em seguida, confirmados pelo usuá-
rio, para que o SIRC automaticamente atribua ao campo a informação “Ignorado”.

No exemplo dado, a serventia deverá alterar os registros localizados, excluindo as
palavras reservadas indevidamente utilizadas, deixando os campos em branco (se desconhe-
cidos) ou preenchendo os campos com as informações corretas (se conhecidas).

Atenção!  A Direção Central do INSS tem acesso a uma funcionalidade exclusiva que
permite a inserção de exceções à lista de nomes especiais. O objetivo da inclusão des-
tas exceções é  calibrar o sistema no sentido de excluir dos apontamentos eventuais
combinações frequentes que podem gerar falsos positivos quanto ao uso indevido das
palavras listadas.

Por exemplo: A palavra MAE, quando parte integrante do sobrenome MAEDA, não se
trata de uso indevido. Assim, ao se incluir a palavra “MAEDA” como exceção de nomes
especiais, o SIRC deixará de apontar, na funcionalidade “Registros com Nome Especial”,
a palavra MAEDA – continuando, no entanto, a apontar o uso da palavra MAE quando
sozinho, ou quando associado a outro nome.

Desta forma, quando a Serventia, no uso da ferramenta Registros com Nome Especial,
detectar a presença frequente de apontamentos indevidos de nomes especiais como
parte integrante de um mesmo nome ou sobrenome, deve encaminhar este achado ao
SAIS da Gerência Executiva do INSS de sua abrangência, para verificação da possibilida-
de de demandar à Direção Central a inclusão da palavra como exceção.
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3.5. Situação da Serventia por Competência

Esta funcionalidade permite à serventia realizar o gerenciamento de sua situação
perante a legislação vigente no que se refere à transmissão dos registros civis lavrados ao
SIRC, de forma completa, correta e contemporânea. 

Até 17/06/2019, dia imediatamente anterior à publicação da Lei nº 13.846, de 18
de Junho de 2019 (que alterou o artigo 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991), a Situação
de uma serventia perante o SIRC levava em consideração se o prazo de envio havia sido aten-
dido – até o dia 10 da competência subsequente à da lavratura (antiga redação do artigo 68
da Lei nº 8.212/91) –, se constavam registros faltantes na sequencialidade e, ainda, no caso
de inexistência de movimento para registros dos livros 1, 2, 3 e 4, ou seja, nascimentos, casa-
mentos e óbitos,  se as Declarações de Inexistência de Movimento haviam sido transmitidas
dentro do prazo legal – até o dia 10 da competência subsequente à ausência de movimento. 

A partir de 18/06/2019, data da publicação da Lei nº 13.846/2019, a Situação de
uma serventia perante o SIRC passou a levar em consideração  o prazo legal de um dia útil
(nova redação do artigo 68 da Lei nº 8.212/91) para envio dos registros, admitindo-se a re-
messa no prazo de até cinco dias úteis para Municípios que não dispõem de provedor de in-
ternet ou qualquer meio de acesso à internet. Além disso, continuou sendo verificada a falta
de registros na sequencialidade, bem como a falta do envio da Declaração de Inexistência de
Movimento, no caso de ausência de registros lavrados na competência, que passou a ser feita
também para o livro 5, ou seja, para registros de Natimortos. O prazo para a inserção de to-
das as Declarações de Inexistência de Movimento (nascimento, casamento, óbito e natimor-
to) foi alterado para o quinto dia útil da competência subsequente à ausência de movimento. 

Também a partir de 18/06/2019, passou a ser obrigatória a transmissão, no prazo
de um dia útil, das anotações, averbações e retificações realizadas em registros de qualquer
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um dos Livros (inclusive do Livro 7 – Registros Transladados do Exterior), admitindo-se o prazo
de cinco dias úteis para Municípios em que não dispõem de provedor de internet ou qualquer
meio de acesso à internet.

Desta forma, evidencia-se que as regras quanto à situação das serventias sofreu
mudanças substanciais a partir da publicação da Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, con-
forme sintetiza-se no quadro a seguir:

ALTERAÇÃO NOS PRAZOS DE ENVIO DECORRENTES DA LEI Nº 13.846/2019

ASSUNTO ATÉ 17/06/2019 A PARTIR DE 18/06/2019

Prazo para envio dos registros de Nascimen-
to (Livro 1), Casamento (Livros 2 e 3), Óbito
(Livro 4) e Natimorto (Livro 5) e Translada-
dos do Exterior (Livro 7)

Até dia 10 da competência
seguinte

Um dia útil (admitindo-se até
cinco dias úteis para Serventi-
as em Municípios sem Inter-

net)

Prazo para envio de Anotações, Averbações
e Retificações

Não se exigia o envio

Um dia útil (admitindo-se até
cinco dias úteis para Serventi-
as em Municípios sem Inter-

net)

Prazo para inserir Declaração de Inexistência
de Movimento no caso de não ter havido la-
vratura de registros nem Anotações, Averba-
ções e Retificações de algum dos tipos

Até dia 10 da competência
seguinte

Quinto dia útil da competên-
cia seguinte

Exigência  de  Declaração  de  Inexistência
Também para o tipo de Registro Natimorto

Não se exigia o envio
Quinto dia útil da competên-

cia seguinte

A Lei  nº  13.846/19  também trouxe  substancial  incremento quanto  aos  dados
mínimos exigidos para cada tipo de registro: 

a) Para os registros de nascimento, passaram a ser obrigatórias as informações de
nome*,  CPF,  sexo,  data  e  UF/Município  de  nascimento  do  registrado,  bem
como nome completo, sexo, data, naturalidade e CPF da filiação.

b) Para os registros de casamento e de óbito, passaram a ser obrigatórias as infor-
mações de nome*, CPF, sexo, data e naturalidade do registrado, bem como,
acaso disponíveis, PIS/PASEP/NIT, número de benefício previdenciário ou assis-
tencial, Carteira de Identidade e órgão emissor, título de eleitor, e Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS).

c) Para os registros de natimorto, passaram a ser obrigatórias as informações de
nome, sexo, data, naturalidade e CPF da filiação. Quanto aos dados do registra-
do, apesar de a lei trazer como obrigatórios o nome*, CPF, sexo, data e natura-
lidade, optou-se por exigi-los caso estejam disponíveis no livro de registros, vis-
to existirem várias situações de exceção para esses campos, como é caso do
CPF, já que, como sabido, não se realiza a inscrição nesta situação.
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A redação anterior do art. 68 da Lei nº 8.212/91, listava somente informações re-
lativas aos registros de óbito, sendo exigido a filiação, data e local de nascimento da pessoa
falecida, além de, ao menos, mais um documento entre PIS/PASEP/NIT, número de benefício
previdenciário, CPF, Carteira de Identidade e órgão emissor, título de eleitor, dados de Certi-
dão Civil de Nascimento ou Casamento, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 

A seguir tem-se uma tabela sintetizando os dados mínimos exigidos a partir da
publicação da Lei nº 13.846/19:

DADOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA CADA TIPO DE REGISTRO CONFORME
LEI Nº 13.846/2019 – A PARTIR DE 18/06/2019

TIPO DE 
REGISTRO

DADOS OBRIGATÓRIOS
DADOS 

OBRIGATÓRIOS, 
ACASO DISPONÍVEIS

Nascimento

Do registrado: 
Nome*

CPF
Sexo

Data de nascimento
UF/Município de nascimento

Da filiação: 
Nome completo

CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

-

Casamento

Dos cônjuges: 

Nome*
CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

PIS/PASEP/NIT
Número de benefício

RG
Título de eleitor

CTPS

Óbito

Do falecido: 

Nome*
CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

PIS/PASEP/NIT
Número de benefício

RG
Título de eleitor

CTPS

Natimorto
Do registrado: 

-

Da filiação: 
Nome completo

CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

Do registrado: 
Nome*

CPF
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

*Apesar de o nome do registrado não estar expressamente relacionado naos parágrafos, a Lei menciona
que a “relação dos nascimentos, dos casamentos, dos óbitos e dos natimortos”, descrita no art. 68 da Lei
n° 8.212/91, refere-se à relação nominal dos registros.

Atenção! Apesar de a lei não mais exigir como obrigatória a informação de dados relati-
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vos à filiação do falecido (redação anterior do artigo 68 da Lei nº 8.212/91), estas são
extremamente importantes para fins de cessação de benefícios junto ao INSS, visto
que o nome da mãe é critério básico de batimento. Assim, é muito importante que a
Serventia informe o nome e sexo das filiações, sempre que disponível, para evitar re-
cebimentos indevidos de benefícios após o óbito.

Atenção! A previsão legal dos dados indicados como “obrigatórios, acaso disponíveis”
significa que, caso o dado seja apresentado ao registrador civil durante a lavratura, ou
esteja disponível mediante consulta a sistemas eletrônicos, o mesmo deve ser obrigato-
riamente informado ao SIRC.

Pelo exposto, é possível verificar que a data de 18/06/2019 é um marco importan-
te a ser considerado na análise de regularidade da situação da Serventia, visto as mudanças
substanciais quanto às exigências legais, de modo que a análise de regularidade da serventia
por parte do SIRC também se divide em dois momentos: até 17/06/2019 (véspera da publica-
ção da Lei nº 13.846/19), e a partir de 18/06/2019 (publicação da referida lei).

3.5.1. Regras de Regularidade até 17/06/2019

São consideradas irregularidades pelo SIRC, para períodos até 17/06/2019, (vés-
pera da publicação da Lei nº 13.846/19):

a) Registros Faltantes:  Ausência de termos, ou seja, quebra na sequencialidade
relativamente aos livros tipo 1, 2, 3, 4 e 5:

b) Envio Fora do Prazo Legal: Envio de registro em data posterior à determinada
na legislação vigente à época, ou seja, décimo dia do mês imediatamente pos-
terior à lavratura. (Não se aplica aos cancelamentos e reversões de cancela-
mentos):
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c) Sem informações de registros e sem declaração de inexistência de movimen-
to:  Trata-se de irregularidade decorrente da ausência total de envio de regis-
tros de um determinado tipo e de Declaração de Inexistência de Movimento,
ou seja, significa que a Serventia não comunicou nenhum registro daquele tipo
e também não informou ao SIRC que não houve lavratura daquele registro des-
te tipo, naquela competência. Não se aplica tal obrigatoriedade aos livros de
tipo 5 e 7 até 17/06/2019:

Ressalta-se que, a partir da versão 6.4.0, de 27/06/2017, não se considera a que-
bra na sequencialidade como irregularidade para o livro 7 (livro E, utilizado pelas serventias
que lavram registros civis do exterior). Isso porque o livro 7 abrange vários tipos de registros
civis bem como outros tipos de registros como interdições, tutelas que afetam a sequenciali-
dade dos termos a serem informados no SIRC.

Atenção! É importante  ressaltar  que os  tipos de pendência  “Registros  Faltantes”  e
“Sem informação de registros e sem declaração de inexistência de movimento”, sejam
ou não passíveis de regularização, devem necessariamente serem sanados pela Serven-
tia.

3.5.2. Regras de Regularidade a partir de 18/06/2019

São  consideradas  irregularidades  pelo  SIRC,  para  períodos  a  partir  de
18/06/2019, (data da publicação da Lei nº 13.846/19):

a) Registros Faltantes:  Ausência de termos, ou seja, quebra na sequencialidade
relativamente aos livros tipo 1, 2, 3, 4 e 5.

b) Envio Fora do Prazo Legal:

i. Registros Civis  : envio de registro em data posterior à determinada na legis-
lação vigente, ou seja, um dia útil (ou de até cinco dias úteis para Serventi-
as localizadas em Municípios que não dispõem de provedor de conexão à
internet ou de qualquer meio de acesso à internet).
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ii. Declaração de Inexistência de Movimento:    envio da declaração de inexis-
tência de movimento após o prazo de até o quinto dia útil do mês subse-
quente. Apesar de ser obrigatório o envio da declaração para o livro 5 (Nati-
morto) a partir de 18/06/2019, devem ser encaminhadas as declarações de
inexistência a partir da competência 07/2019 e o envio fora do prazo está
sendo apurado a partir da competência 12/2019.

iii. Dados obrigatórios ou Justificativa  :   envio de dados obrigatórios após o pra-
zo de um dia útil a partir da lavratura do registro (ou de até cinco dias úteis
para Serventias localizadas em Municípios que não dispõem de provedor de
conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet). Apesar de o
SIRC ter disponibilizado a consulta dos dados obrigatórios faltantes na ver-
são do dia 04/12/2019, a apuração do envio fora do prazo iniciou a partir de
1º/08/2020.

iv. Anotações,  Averbações  e  Retificações  :   envio  de  informações  relativas  a
anotação, averbação e retificação enviados sem observar o prazo de um dia
útil. Para as anotações, averbações e retificações registradas no período de
18/06/2019 até 08/04/2020, foi fixado prazo até 30/12/2020 para envio ao
SIRC.  Para  os  registros  efetuados  no  período  de  09/04/2020  até
31/07/2020, foi fixado o prazo até 31/07/2020. Para os registros efetuados a
partir 1º/08/2020, será considerado o prazo de um dia útil.

c) Sem informações de registros e sem declaração de inexistência de movimen-
to: Irregularidade decorrente da ausência total de envio de registros de um de-
terminado tipo e de Declaração de Inexistência de Movimento, ou seja, signifi-
ca que a Serventia não comunicou nenhum registro daquele tipo e também
não informou ao SIRC que não houve lavratura daquele registro deste tipo, na-
quela competência. Passa a se aplicar também ao livro 5 (Natimortos) a partir
de 18/06/2019. Continua dispensada para o livro 7 (Registros Transladados do
Exterior). São considerados também movimentos as notações, averbações e re-
tificações inseridas naquela competência.  Não será  considerado como movi-
mento a inclusão de justificativa de ausência de termo bem como a reversão
da justificativa

d) Dados obrigatórios incompletos e sem Justificativa: irregularidade decorrente
da não prestação de um ou mais dados obrigatórios por lei para os registros de
nascimento, casamento, óbito e natimorto, bem como ausência de eventual
justificativa.

QUADRO DOS MARCOS DAS IRREGULARIDADES NO SIRC

IRREGULARIDADE MARCO
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Termos Faltantes

Apuração a partir de 10/12/2015. Sugere-se uti-
lizar filtro a partir de 01/2016 – mês cheio – e, 
caso seja verificado termos faltantes lavrados a 
partir de 10/12/2015, deverá incluí-los;

Sem informação de registro e sem declaração de 
inexistência de movimento

Para as competências de 01/2016 até 06/2019 
– somente para livros 1, 2, 3 e 4;
A partir de 07/2019 – além dos livros 1, 2, 3 e 
4, passou a exigido também para natimorto (li-
vro 5).

Dados obrigatórios incompletos e sem Justificativa
Apuração a partir de 18/06/2019. Sugere-se uti-
lizar filtro a partir de 06/2019, desconsiderando 
os registros lavrados antes de 18/06/2019.

Envio Fora do prazo

de Registros
A apuração considera os registros lavrados a 
partir de 10/12/2015.

de Dados obrigatórios ou 
justificava

Consulta disponibilizada em 04/12/2019.
Apuração do envio fora do prazo a partir de 
1º/08/2020.

de Averbação, anotação e 
retificação

Para  as  averbações,  anotações  e  retificações
registradas  no  período  de  18/06/2019  até
08/04/2020,  foi  fixado prazo até  30/12/2020
para envio ao SIRC;

Para  os  registros  efetuados  no  período  de
09/04/2020 até 31/07/2020, foi fixado o prazo
até 31/07/2020; e

Para registros efetuados a partir 1º/08/2020,
será apurado o envio fora prazo considerando
o prazo de um dia útil.

de Declaração de inexistên-
cia de movimento

Para as competências de 01/2016 a 11/2019, a
apuração quanto ao envio fora do prazo das 
declarações de inexistência de movimento era 
feita somente para os livros 1, 2, 3 e 4;
A partir da competência 12/2019 – passou a 
ser apurado o envio fora do prazo da declara-
ção de inexistência para natimorto (livro 5).

3.5.3. Consultar Situação da Serventia por Competência
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A consulta à Situação da Serventia por Competência pode ser realizada de duas
formas:

a) Através do Menu “Funções da Serventia”, em “Situação da Serventia por Com-
petência”:

b) Ou através da tela inicial, no botão de atalho “Situação da Serventia por Com-
petência”:

Nos dois casos, o usuário é encaminhado para a tela a seguir:
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Logo abaixo do título da tela, “Situação da Serventia por Competência”, o sistema
apresenta a mensagem:

As informações do livro 7 são consideradas somente para fins de movimentação,
não sendo apuradas eventuais irregularidades.

Atenção! Até 17/06/2019 (véspera da publicação da Lei nº 13.846/19), o sistema não
considerou como irregularidade a inexistência de movimento relativamente ao Livro 5
(Natimortos), ou seja,  somente irregularidades do tipo “Termos Faltantes”  e  “Envio
Fora do Prazo Legal” poderiam provocar marcação como Irregular para os registros re-
lativos ao Livro 5 (Natimortos). Já para o Livro 7 (Registros Transladados do Exterior),
nenhum tipo de irregularidade é considerada, exceto com relação às Averbações, Ano-
tações e Retificações deste livro.

Atualmente, a funcionalidade Situação da Serventia por Competência disponibili-
za ao usuário a situação de regularidade da Serventia para um dado período de competências
e tipo de registro. Permite, também, consultar a lista de irregularidades consolidadas a partir
da competência 01/2016.

Na tela inicial, são apresentadas as seguintes informações:

✔ Código da Serventia: Número CNS do Registro Civil de Pessoas Naturais, com
seis dígitos;
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✔ Nome oficial: Nome da Serventia conforme presente no site do Conselho Naci-
onal de Justiça;

✔ Competência da primeira movimentação / última movimentação:  Indica os
meses para os quais consta o primeiro e último movimento (registros lavrados,
declaração de inexistência, averbações, anotações e retificações) da serventia
dentro do SIRC;

✔ Data da Última Apuração: Data e hora em que o sistema atualizou pela última
vez as informações utilizadas para considerar as competências como Regulares
ou Irregulares. Veja mais informações em Data da Última Apuração;

✔ Situação da Serventia na  Última Competência: Apresenta como está a situa-
ção da serventia somente na última competência. Não significa que se estiver
“regular” ou “em aberto” não possua irregularidades nas demais competên-
cias.  Assim somente estará no status demonstrado nessa tela em relação a
competência atual exclusivamente.

O quadro “Apuração em execução” apresenta a data e hora do início da apuração
e a Fase da apuração:

O quadro “Pendências Consolidadas” apresenta um link para consulta a todas as
pendências da serventia a partir de 01/2016 (10/12/2015 é a data limite para o início da utili-
zação do SIRC). 
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Ao clicar no link, o usuário é direcionado para a tela “Consulta Sumarizada de
Pendências Consolidadas da Serventia”, com parâmetro automático de Competência inicial
01/2016: 
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A partir desta tela, o usuário deve proceder como descrito no item  Pendências
Consolidadas da Serventia.

O usuário pode selecionar a opção “Voltar” para retornar à funcionalidade “Situa-
ção da Serventia por Competência”, e no quadro de Intervalo de Competências, para consul-
tar a situação de regularidade em uma ou mais competência, o usuário deve informar:

a) Tipo de Registro: Nascimento, Casamento, Óbito e Natimorto;

b) Competência  Inicial e  Competência  Final:  Informar em formato MM/AAAA,
mediante digitação, ou clicando-se sobre o ícone de calendário ao lado;

Clique em “Buscar” para realizar a consulta.

Clique em “Voltar” para retornar à tela inicial do sistema.

O sistema retorna uma tabela como a da imagem a seguir:
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São apresentados pela tabela os seguintes dados, para cada competência:

✔ Total de Registros Lavrados: indica quantos registros lavrados constam infor-
mados ao sistema, até a última apuração, para aquela competência;

✔ Data de Declaração de Inexistência de Movimento: indica a data ou ausência
deste tipo de declaração para aquela competência, conforme o tipo de registro
escolhido na consulta, até a última apuração; 

✔ Total de Anotações, Averbações e Retificações: indica a quantidade de anota-
ções, averbações e retificações incluídas para cada competência, até a última
apuração;

✔ Irregularidades: aponta quais tipos de irregularidade, caso existam, estão cau-
sando a marcação como Irregular para aquela competência;

✔ Situação:  Informa, para competências a partir de 12/2016, situação Regular
(ícone verde), ou Irregular (ícone vermelho), conforme presença ou ausência
de irregularidade na coluna anterior;

✔ Consultar: link para detalhar a competência e consultar mais informações;

✔ Histórico: link para consultar o histórico de ações que eventualmente tenha al-
terado a situação da serventia de Regular para Irregular, ou vice-versa.

Consulta à Situação Detalhada da Serventia por Competência

Clicando sobre o ícone “Consultar”, o usuário é direcionado à tela “Situação Deta-
lhada da Serventia por Competência”.
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Nesta consulta são apresentados dois quadros de quantificadores: (i) de registros
e (ii) de Anotações, Averbações e Retificações.

No primeiro quadro – de Registros –, os quantificadores são: termos lavrados den-
tro e fora do prazo, termos cancelados, revertidos, faltantes e excluídos, registros com dados
obrigatórios faltantes com justificativa e sem justificativa, além de registros com dados obri-
gatórios ou justificativa enviados fora do prazo. 

No segundo quadro – de Anotações, Averbações e Retificações –, os quantificado-
res são: anotações dentro e fora do prazo, averbações dentro e fora do prazo e retificações
dentro e fora do prazo.

Abaixo dos dois quadros de quantificadores, o sistema mostra um terceiro quadro
indicando o número do último termo da competência anterior, além do primeiro e último ter-
mos relativos à competência detalhada:

Cada linha dos quadros em formato de tabela representa um tipo de livro ou acer-
vo, se for o caso. Além disso, os quantificadores e termos exibidos levam em conta a data da
última apuração das irregularidades indicada logo acima da tabela. 

Quando houver ao menos um registro nos quadros, é possível clicar sobre o nú-
mero e detalhar quais registros se referem aquele indicador.
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Havendo  irregularidades  na  competência  detalhada,  estas  serão  exibidas  logo
abaixo dos quantificadores e informações de primeiro e último termo enviados:

Note que é possível consultar os detalhes dos termos incluídos nos quadros de ir-
regularidades, clicando no botão “Consultar”, disponível na última coluna de cada tabela.

Clique em “Salvar ou Imprimir o Relatório Gerado” para gerar um arquivo com as
informações da tela.

Clique em “Voltar” para retornar à tela anterior.

Consulta ao Histórico de Situação da Competência

Clicando sobre o ícone “Histórico”, o usuário é direcionado à tela “Histórico da Si-
tuação de Serventia por Competência”:
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Apresenta-se,  nesta  consulta,  a  situação  atual  daquela  competência  (primeiro
quadro), e, se for o caso, a sequência de alterações na situação de regularidade (segundo
quadro). As alterações de situação Regular para Irregular são acompanhadas da informação
de irregularidade correspondente, na coluna “Infrações”. Já as alterações de situação Irregu-
lar para Regular, por sua própria natureza, não apresentam informação de infração. Através
do botão Consultar é possível visualizar detalhes da infração descrita, ou da situação regular
informada:
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Clique em “Salvar ou Imprimir o Relatório Gerado” para gerar um arquivo com as
informações da tela.

Clique em “Voltar” para retornar à tela anterior.

A compreensão do funcionamento do Histórico auxilia o usuário do sistema a ras-
trear ocorrências relacionadas a mudanças de situação de regularidade, sendo uma impor-
tante ferramenta de gestão.

Atenção! O Histórico é atualizado somente quando, no momento de nova Apuração, o
sistema detectar algum tipo de ação que provoque alteração na Situação de Regularida-
de da Competência. 

3.5.4. Regularizar Pendências

Pendências são situações de irregularidade, apontadas pelos Relatórios de Situa-
ção da Serventia, que dependem de ação por parte da Serventia. Por exemplo: a ausência de
um termo na sequência de determinado livro de registros, que  precisa ser justificada pela
Serventia.

Decorre da própria natureza das irregularidades o fato de que algumas podem ser
sanadas (alterando-se a Situação de Irregular para Regular), e outras, não, dependendo de al-
guns fatores:
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POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO

IRREGULARIDADE MOTIVO POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO

Termo Faltantes
Indica que um ou mais ter-
mos não foram inseridos no
SIRC

→ Se os termos faltantes não se tratavam de efeti-
vo registro civil: deve justificar a ausência dos ter-
mos mediante a funcionalidade Justificativa de Au-
sência de Termos que altera a situação da compe-
tência  de  Irregular para  Regular,  caso sejam so-
mente esse caso faltante

→ Se ao menos um dos termos faltantes se trata
de efetivo registro civil: o envio tardio desse regis-
tro será suficiente para manter a Situação como Ir-
regular, alterando-se a Irregularidade de “Termos
Faltantes” para “Envio Fora do Prazo Legal”

Envio Fora do Prazo 
Legal

Indica que ao menos um (i)
registro  civil;  (ii)  anotação,
averbação  ou  retificação;
(iii) dado obrigatório ou jus-
tificativa  ou  (iv)  a  Declara-
ção de Inexistência de Mo-
vimento foi incluído(a) após
o prazo legal

→ Não é possível alterar a Situação de Irregular
para Regular, pela natureza da pendência

Sem  informação  de
registros e sem decla-
ração  de  inexistência
de movimento

Indica que não foi transmi-
tido ao SIRC nenhum regis-
tro para aquela competên-
cia e Tipo de Registro Civil,
tampouco  foi  inserida  De-
claração de Inexistência de
Movimento

Não é possível alterar a Situação de Irregular para
Regular, pois:
→ Se houve lavratura de ao menos um registro civil
para  aquela  competência  e  tipo  de  registro,  sua
transmissão tardia fatalmente provocará a irregula-
ridade “Envio Fora do Prazo Legal”, que não é sa-
nável. 
→ Se não houve lavratura de nenhum registro civil
para  aquela  competência  e  tipo  de  registro,  a
transmissão  tardia  da  Declaração  de  Inexistência
de Movimento também provocará a irregularidade
“Envio Fora do Prazo Legal”, não sanável. 

Registro  com  dados
obrigatórios  incom-
pletos e sem justifica-
tiva

Indica que não foi informa-
do um ou mais dados obri-
gatórios por lei (para regis-
tros  lavrados  a  partir  de
18/06/2019),  nem registra-
da justificativa para tal  au-
sência

Não é possível alterar a Situação de Irregular para
Regular, pois:
→ O envio do registro de forma completa deve ser
realizado dentro do prazo legal.  A inclusão tardia
dos dados obrigatórios, ou a inclusão tardia de jus-
tificativa para sua ausência, são consideradas como
infrações do tipo “Envio Fora do Prazo Legal”
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QUADRO DOS MARCOS DAS IRREGULARIDADES NO SIRC

IRREGULARIDADE MARCO

Termos Faltantes

Apuração a partir de 10/12/2015. Sugere-se utili-
zar filtro a partir de 01/2016 – mês cheio – e, caso 
seja verificado termos faltantes lavrados a partir 
de 10/12/2015, deverá incluí-los;

Sem informação de registro e sem declaração de ine-
xistência de movimento

Para as competências de 01/2016 até 06/2019 – 
somente para livros 1, 2, 3 e 4;
A partir de 07/2019 – além dos livros 1, 2, 3 e 4, 
passou a exigido também para natimorto (livro 
5).

Dados obrigatórios incompletos e sem Justificativa

Apuração a partir de 18/06/2019. Sugere-se utili-
zar filtro a partir de 06/2019, desconsiderando os 
registros lavrados antes de 18/06/2019. Entretan-
to, mesmo utilizando filtro anterior a essa data 
trará apenas o apurado após 18/06/2019.

Envio Fora do prazo

de Registros
A apuração considera os registros lavrados a par-
tir de 10/12/2015.

de Dados obrigatórios ou jus-
tificava

Consulta disponibilizada em 04/12/2019.
Apuração do envio fora do prazo a partir de 1º/
08/2020.

de Averbação, anotação e re-
tificação

Para as averbações, anotações e retificações re-
gistradas  no  período  de  18/06/2019  até
08/04/2020,  foi  fixado  prazo  até  30/12/2020
para envio ao SIRC;

Para  os  registros  efetuados  no  período  de
09/04/2020 até 31/07/2020,  foi  fixado o prazo
até 31/07/2020; e

Para  registros  efetuados  a  partir  1º/08/2020,
será apurado o envio fora prazo considerando o
prazo de um dia útil.

de Declaração de inexistên-
cia de movimento

Para as competências de 01/2016 a 11/2019, a 
apuração quanto ao envio fora do prazo das de-
clarações de inexistência de movimento era feita 
somente para os livros 1, 2, 3 e 4;
A partir da competência 12/2019 – passou a ser 
apurado o envio fora do prazo da declaração de 
inexistência para natimorto (livro 5).
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Atenção! Cabe destacar que o marco de 10/12/2015 é tão somente porque a Resolução
nº 2 do CGSIRC imputou o prazo limite de início de utilização do SIRC. Entretanto, o §3º
do artigo 8º do Decreto nº 9.929/19 menciona que os atos registrais referentes a nasci-
mentos,  casamentos,  óbitos  e  natimortos  praticados  a  partir  da  vigência  da  Lei  nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, ainda não constantes Sirc, serão inseridos no Siste-
ma na forma disposta pelo CGSirc. Assim que for regulamentado pelo Comitê Gestor, as
serventias deverão encaminhar todos os registros desde a Lei nº 6.015/73.

Atendimento à Pendência “Termos Faltantes”

A pendência de Termos Faltantes indica quebra na sequencialidade de determina-
do livro de registros, ou seja, a ausência de termos intermediários. Tal pendência é indicada
na tela de Situação da Serventia por Competência, e os termos faltantes são consultáveis atra-
vés da tela  Consulta à Situação Detalhada da Serventia por Competência.  A lista de termos
faltantes  também  é  acessível  mediante  a  funcionalidade  Pendências  Consolidadas  da
Serventia.

Para atendimento a este tipo de pendência, a Serventia deve:

a) Incluir o registro faltante, caso o mesmo se refira a um efetivo registro civil; ou 

b) Justificar a ausência do termo apontado pelo sistema, caso o mesmo não se
refira a um efetivo registro civil  (por exemplo,  transporte/transposição,  não
comparecimento dos noivos, pulo de termo no sistema).

Realizada uma das ações descritas, o sistema, após Apuração, deixará de detectar
quebra na sequencialidade dos registros transmitidos, e, por consequência, a pendência de
Termos Faltantes deixará de existir.

Atenção! No caso de inclusão de um registro em atendimento a pendência “Termos Fal-
tantes”, o sistema verificará se a Serventia respeitou o prazo de envio, conforme legisla-
ção vigente na data da lavratura: para registros lavrados até 17/06/2019, serão conside-
rados como enviados fora do prazo legal os registros inseridos no sistema após o dia 10
da competência seguinte; já para registros lavrados a partir de 18/06/2019, serão consi-
derados como inseridos fora do prazo se enviados depois de decorrido um dia útil da la-
vratura (ou de cinco dias úteis, no caso de Serventias localizadas em Municípios que
não dispõem de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à inter-
net).

Atualmente, o SIRC está configurado para iniciar a busca por quebra de sequenci-
alidade a partir do termo de valor mais baixo informado, pois, em tese, este é o primeiro ter-
mo informado pela Serventia quando iniciou o uso do sistema. Ou seja, se uma Serventia ini-
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ciou a transmissão de seus registros de Nascimento (Livro 1) ao SIRC em 11/2015, e o primei -
ro registro informado foi o de termo 2.500, o SIRC não apontará a ausência dos termos de 1
até 2.499.

Ocorre que, com a publicação da Lei nº 13.846/19 em 18/06/2019, as Serventias
passaram a ter a obrigação de enviar Anotações, Averbações e Retificações realizadas – e,
com isto, passaram a ter que inserir, eventualmente, registros antigos aos quais tais atos se
referem. 

Caso não tenha sido enviado os registros a partir de 10/12/2015, o SIRC apura até
encontrar o primeiro enviado ainda que seja anterior a esse período. Por exemplo, o cartório
encaminha o termo nº 2.500 lavrado em 18/06/2015. E, por força da Lei, incluiu o termo nº
600 com averbação lavrado em 10/12/1983. O SIRC verifica o nº 2.500 mas continua procu-
rando os termos até 10/12/2015. Assim, o cartório deve mandar as informações dos registros
que ocorreram entre 10/12/2015 a 17/06/2015. Caso contrário, será apontado o intervalo de
termo faltante nº 601 até o 2.499. Quando incluir esse período faltante, não será mais verifi-
cado o termo nº 600 na sequencialidade.

Atenção!  O SIRC exibe informação de termos faltantes a partir do termo de número
mais baixo inserido, no entanto, para fins de apuração de irregularidades, considera-se
somente os termos faltantes a partir de 10/12/2015, enquanto o Comitê prepara o nor-
mativo a fim de dar cumprimento ao §3º do artigo 8º do Decreto nº 9.929/19. 

Atenção! Cabe destacar que o marco de 10/12/2015 é tão somente porque a Resolução
nº 2 do CGSIRC imputou o prazo limite de início de utilização do SIRC. Entretanto, o §3º
do artigo 8º do Decreto nº 9.929/19 menciona que os atos registrais referentes a nasci-
mentos,  casamentos,  óbitos  e  natimortos  praticados  a  partir  da  vigência  da  Lei  nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, ainda não constantes Sirc, serão inseridos no Siste-
ma na forma disposta pelo CGSirc. Assim que for regulamentado pelo Comitê Gestor, as
serventias deverão encaminhar todos os registros desde a Lei nº 6.015/73.

Para o correto gerenciamento da pendência de Termos Faltantes é imprescindível
a compreensão dos conceitos de exclusão e da Justificativa de Ausência de Termos. O concei-
to  de  justificativa  de  ausência  de  termos  encontra-se  detalhado  no  item  Justificativa  de
Ausência dos Termos. E, no Capítulo VII, podem ser consultados:  Conceito e Fluxograma de
Exclusão de Registros, e Conceito e Fluxograma de   Justificativa de Ausência dos   Termos  .
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Atendimento à Pendência “Sem informação de registros e sem declaração de inexistência de
movimento”

A pendência “Sem informação de registros e sem declaração de inexistência de
movimento” ocorre quando a Serventia deixa de inserir no SIRC, para toda a competência, re-
gistros, anotações, averbações e retificações, para um determinado tipo de registro civil, e
também deixa de incluir no sistema a Declaração de Inexistência de Movimento – ou seja,
nem transmite as informações, nem declara que, para aquele mês, não houve nenhuma in-
formação a ser transmitida. Nesta situação, o sistema não tem como concluir se a Serventia
esqueceu-se de enviar os registros, anotações, averbações ou retificações, ou se efetivamente
não havia nada a enviar.

Tal  pendência é indicada na tela de  Situação da Serventia por Competência,  e
também  pode  ser  consultada  através  da  funcionalidade  Pendências  Consolidadas  da
Serventia. 

Para atendimento a este tipo de pendência, a Serventia deve:

a) Enviar os registros, anotações, averbações ou retificações para o tipo de regis-
tro objeto da pendência, caso tenham sido lavrados mas ainda não enviados;
ou

b) Inserir Declaração de Inexistência de Movimento, para o tipo de registro obje-
to da pendência, caso efetivamente não tenha ocorrido nenhuma lavratura da-
quele tipo de registro, tampouco anotações, averbações, nem retificações.

Atenção! No caso de inclusão de registros, anotações, averbações ou retificações em
atendimento à pendência “Sem informação de registros e sem declaração de inexistên-
cia de movimento”, o sistema verificará se a Serventia respeitou o prazo de envio, con-
forme legislação vigente na data da lavratura: para registros lavrados até 17/06/2019,
serão considerados como enviados fora do prazo legal os registros inseridos no sistema
após o dia 10 da competência seguinte; já para registros, anotações, averbações ou re-
tificações lavrados a partir de 18/06/2019, serão considerados como enviados fora do
prazo se enviados depois de decorrido um dia útil da lavratura (ou de cinco dias úteis,
no caso de Serventias localizadas em Municípios que não dispõem de provedor de co-
nexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet).

Atenção! No caso de inclusão de Declarações de Inexistência de Movimento em atendi-
mento à pendência “Sem informação de registros e sem declaração de inexistência de
movimento” o sistema verificará se a Serventia respeitou o prazo de envio, conforme le-
gislação vigente: para Declarações anteriores a 18/06/2019, serão considerados como
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enviados fora do prazo se enviadas após o dia 10 da competência seguinte; já para De-
clarações inseridas a partir de 18/06/2019, serão consideradas como enviadas fora do
prazo se inseridas após o quinto dia útil da competência seguinte.

Atenção! A pendência “Sem informação de registros e sem declaração de inexistência
de movimento” considera os tipos de registro civil: Nascimento (Livro 1), Casamento
(Livros 2 e 3), Óbito (Livro 4) e Natimorto (Livro 5). Ou seja, se, para uma dada compe-
tência, for lavrado um casamento no Livro 2, considera-se ter havido movimento para o
tipo de registro Casamento, não sendo necessária inserção de Declaração de Inexistên-
cia de Movimento para o Livro 3, por se tratar do mesmo tipo de registro civil.

Para Natimortos (Livro 5), a exigência de Declaração de Inexistência inicia-se a partir da
competência 07/2019, com a publicação da Lei nº 13.846/2019. Entretanto, quanto as
competências de 07/2019 a 11/2019 não serão consideradas em atraso, dado que a fer-
ramenta ainda não tinha sido disponibilizada. A partir da competência 12/2019 deve
seguir prazo de inserção da declaração de natimorto até o quinto dia útil.

Não existe exigência de Declaração de Inexistência de Movimento para Livro 7 (Regis-
tros Transladados do Exterior)

Atenção! A inclusão de Declaração de Inexistência de Movimento não impede que a
Serventia, posteriormente, realize a inserção de registros, anotações, averbações e reti-
ficações. Neste caso a Declaração torna-se automaticamente sem efeito. Se desejar, a
Serventia também pode excluir Declarações de Inexistência Indevidas, através da funci-
onalidade Excluir Declaração de Inexistência de Movimento.

Atendimento à Pendência de Registro com dados obrigatórios incompletos sem justificativa

A partir de 18/06/2019, (data da publicação da Lei nº  13.846/19) a ausência de
dados obrigatórios (e de justificativa para tal ausência) passou a ser considerada uma pen-
dência. 

São dados obrigatórios, conforme a lei citada:

a) Para os registros de  nascimento: nome*, CPF, sexo, data e UF/Município de
Nascimento do registrado, bem como nome completo, sexo, data, naturalidade
e CPF da filiação.

b) Para os registros de casamento e de óbito: nome*, CPF, sexo, data e naturali-
dade do(s) registrado(s), bem como, acaso disponíveis, PIS/PASEP/NIT, número
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de  benefício  previdenciário  ou  assistencial,  Carteira  de  Identidade  e  órgão
emissor, título de eleitor, e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

c) Para os registros de natimorto: nome completo, CPF, sexo, data e naturalidade
da filiação, bem como, acaso disponíveis, o nome*, CPF, sexo, data, naturalida-
de do registrado.

Para atendimento a este tipo de pendência, a Serventia deve:

a) Informar os dados obrigatórios faltantes, caso os dados constem do livro de
registros,  utilizando a ferramenta de alteração do registro, conforme descrito
nos  itens  Alterar  um  Registro  de  Nascimento,  Alterar  um  Registro  de
Casamento ou Alterar um Registro de Óbito ou Natimorto. Há, ainda, a alterna-
tiva de utilizar as funcionalidades de “Pendências Consolidadas da Serventia”
ou “Qualidade de Preenchimento dos Dados Obrigatórios”, as quais possibili-
tam a alteração do registro com dados obrigatórios faltantes, conforme deta-
lhado nos itens Pendências Consolidadas de Registros com Dados Obrigatórios
Incompletos  sem  Justificativa e  Complementar  e    Justificar  registro  com  
informações faltantes, respectivamente; ou

b) Inserir justificativa para a ausência do dado obrigatório, caso os dados faltan-
tes não constem do livro de registros, utilizando a ferramenta de alteração do
registro,  conforme  descrito  nos  itens  Alterar  um  Registro  de  Nascimento,
Alterar  um  Registro  de  Casamento ou  Alterar  um  Registro  de  Óbito  ou
Natimorto. Há, ainda, a alternativa de utilizar as funcionalidades de “Pendên-
cias Consolidadas da Serventia” ou “Qualidade de Preenchimento dos Dados
Obrigatórios”, as quais possibilitam a inserção de justificativa, individual ou em
bloco, nos registros com dados obrigatórios faltantes, conforme detalhado nos
itens  Pendências  Consolidadas  de  Registros  com  Dados  Obrigatórios
Incompletos  sem  Justificativa e  Complementar  e  Justificar  registro  com
informações faltantes, respectivamente.

*Atenção! Apesar de o nome do registrado não estar expressamente relacionado nos
parágrafos, a Lei menciona que a “relação dos nascimentos, dos casamentos, dos óbitos
e dos natimortos”, descrita no art. 68 da Lei n° 8.212/91, refere-se à relação nominal
dos registros.

Atenção! O usuário deverá se atentar para o cumprimento da obrigação legal, prestan-
do todos os dados exigidos. Na hipótese de não constar no livro de registro as informa-
ções obrigatórias, a Serventia deverá justificar a ausência do dado obrigatório, situação
em que o sistema deixará de apontar aquele registro na relação de pendências.
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Atenção! A irregularidade de dados obrigatórios incompletos sem justificativa pode ser
acompanhada pelas funcionalidades  “Situação da Serventia por Competência”, “Pen-
dências Consolidadas da Serventia” ou “Qualidade do Preenchimento dos Dados Obri-
gatórios”, todas disponíveis no menu “Funções de Serventia” do SIRC.

3.5.5. Conceito de Data da Última Apuração

Data da Última Apuração é o momento no tempo (dia e hora) no qual o SIRC rea-
lizou a mais recente verificação da base de dados e atualizou as informações relativas à funci-
onalidade consultada.  Assim, qualquer alteração realizada nos registros civis somente terá
reflexos nos relatórios que dependam de Atualização se a data da alteração for anterior à
Data da Última Apuração.

O campo “Data da Última Apuração” é apresentado pelo sistema sempre que a
funcionalidade consultada depende da ação de atualização, tal como em “Pendências Conso-
lidadas da Serventia”:
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Atenção! Conforme exposto, alterações realizadas na base de dados do SIRC só se refle-
tem nas situações de regularidade após a ocorrência de nova apuração, ou seja, após
atualização do campo “Data da Última Apuração”.

3.6. Pendências Consolidadas da Serventia

Funcionalidade que permite à Serventia consultar todas as suas pendências de
uma única vez.

Para realizar a consulta, a Serventia poderá informar um dos parâmetros a seguir:
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a) Competência Inicial e Competência Final: clicar na figura do calendário e sele-
cionar mês e ano inicial e final do intervalo desejado. Por padrão, o filtro com-
petência inicial já vem preenchido com o mês 01/2016;

b) Tipo de Registro: Nascimento, Casamento, Óbito ou Natimorto;

c) Tipo de Infração: Termos Faltantes; Sem informações de registro e sem decla-
ração de inexistência de movimento;  ou Dados obrigatórios incompletos ou
sem justificativa.

Clique em “Buscar” para consultar as pendências conforme os parâmetros de pes-
quisa inseridos.

Clique em “Voltar” para retornar à tela inicial do sistema.

Atenção! A inserção dos parâmetros anteriormente citados é facultativa. Deixando-os
em branco, o usuário realizará a consulta a todas as pendências da Serventia, de forma
consolidada.

Realizada a busca,  quando não retornar  resultado com pendências,  o  sistema
apresentará a seguinte tela, e disponibilizará relatório informando que não constam pendên-
cias para a serventia:
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Retornando, a busca, com alguma pendência, o sistema apresenta tabela conten-
do as pendências correspondentes aos critérios de pesquisa informados:
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Havendo células cujo conteúdo é maior do que a capacidade de exibição em tela,
as informações serão indicadas em fonte de cor verde, seguido do sinal de reticências (…).
Para visualizar todo o conteúdo da célula, o usuário pode clicar sobre o conteúdo da própria
célula (abre-se nova janela pop-up com a mesma tabela, com o conteúdo em negrito, e com
barra de rolagem que permite a consulta a todas as informações), ou  clicar sobre o botão
“Expandir Linha” (O conteúdo é apresentado todo em tela, de forma expandida).

Atenção! As pendências apresentadas na tabela são atualizadas com base na “Data da
Última Apuração” indicada logo acima da tabela. Assim, novas pendências decorrentes
de ações realizadas após esta data e hora, bem como correções de pendências aponta-
das, somente geram reflexos na tabela após a ocorrência de nova Atualização.

Atenção! Cabe destacar que o marco de 10/12/2015 é tão somente porque a Resolução
nº 2 do CGSIRC imputou o prazo limite de início de utilização do SIRC. Entretanto, o §3º
do artigo 8º do Decreto nº 9.929/19 menciona que os atos registrais referentes a nasci-
mentos,  casamentos,  óbitos  e  natimortos  praticados  a  partir  da  vigência  da  Lei  nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, ainda não constantes Sirc, serão inseridos no Siste-
ma na forma disposta pelo CGSirc. Assim que for regulamentado pelo Comitê Gestor, as
serventias deverão encaminhar todos os registros desde a Lei nº 6.015/73.

Pendências Consolidadas de Termos Faltantes

Para as colunas que indicam pendências de termos faltantes, são listados os inter-
valos de termos ausentes. O sistema indica, ainda, para qual acervo tal intervalo está faltan-
do. Sugere-se que o filtro de intervalo de competências sejam preenchidos a partir de janeiro
de 2016, a fim de que não sejam exibidas pendências com grandes intervalos dada as infor-
mações de averbações, anotações e retificações – termos anteriores a 10/12/2015.

Isso porque, com a publicação da Lei nº 13.846/19 em 18/06/2019, as Serventias
passaram a ter a obrigação de enviar Anotações, Averbações e Retificações realizadas – e,
com isto, passaram a ter que inserir, eventualmente, registros antigos aos quais tais atos se
referem. Com isto, ao inserir um registro de termo mais baixo, o SIRC passará a apontar a fal-
ta de todos os termos intermediários. 

Caso não tenha sido enviado os registros a partir de 10/12/2015, o SIRC apura até
encontrar o primeiro enviado ainda que seja anterior a esse período. Por exemplo, o cartório
encaminha o termo nº 2.500 lavrado em 18/06/2015. E, por força da Lei, incluiu o termo nº
600 com averbação lavrado em 10/12/1983. O SIRC verifica o nº 2.500 mas continua procu-
rando os termos até 10/12/2015. Assim, o cartório deve mandar as informações dos registros
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que ocorreram entre 10/12/2015 a 17/06/2015. Caso contrário, será apontado o intervalo de
termo faltante nº 601 até o 2.499. Quando incluir esse período faltante, não será mais verifi-
cado o termo nº 600 na sequencialidade.

Atenção! Cabe destacar que o marco de 10/12/2015 é tão somente porque a Resolução
nº 2 do CGSIRC imputou o prazo limite de início de utilização do SIRC. Entretanto, o §3º
do artigo 8º do Decreto nº 9.929/19 menciona que os atos registrais referentes a nasci-
mentos,  casamentos,  óbitos  e  natimortos  praticados  a  partir  da  vigência  da  Lei  nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, ainda não constantes Sirc, serão inseridos no Siste-
ma na forma disposta pelo CGSirc. Assim que for regulamentado pelo Comitê Gestor, as
serventias deverão encaminhar todos os registros desde a Lei nº 6.015/73.

Exemplo de intervalo de termo faltante: 

Nascimentos, Acervo 01: 33 até 37 – Indica que estão faltando os termos 33, 34,
35, 36 e 37 do acervo 01 do tipo de registro Nascimento (Livro 1).

Atenção! Todos os registros de civis lavrados a partir de 10/12/2015 devem ser envia-
dos ao SIRC, enquanto o Comitê prepara o normativo a fim de dar cumprimento ao §3º
do artigo 8º do Decreto nº 9.929/19.
Para verificar as pendências de termos faltantes da competência 12/2015, referente aos
dias 10 a 31, a serventia tem a possibilidade de efetuar a busca informando a referida
competência nos filtros “Competência Inicial e Final” da funcionalidade de “Pendências
Consolidadas da Serventia” ou utilizando a funcionalidade de “Situação da Serventia
por Competência”. Em ambos os casos, aparecerão todos termos faltantes da compe-
tência, devendo o responsável verificar quais foram lavrados a partir de 10/12/2015.

Atenção! Para regularização da pendência de Termos Faltantes, devem ser inseridos os
registros (caso tratem-se de efetivos registros civis), ou justificada a ausência dos ter-
mos (caso não se tratem de registros civis, como transporte/transposição, por exem-
plo).

Pendências Consolidadas de Competência sem Informação

Para as colunas que indicam pendências de Competência sem informação são lis-
tadas a competência (ou intervalo de competências) para as quais inexistem movimento (re-
gistros, anotações, averbações ou retificações) nem Declaração de Inexistência de Movimen-
to.

Exemplo: 
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Nascimentos,  Competências  sem Informação: 04/2019 a 06/2019 – Indica que
para as competências 04/2019, 05/2019 e 06/2019 não foram informadas movimentações re-
lativas a nascimentos (registros, anotações, averbações ou retificações), nem inserida Decla-
ração de Inexistência de Movimento para este tipo de registro (Livro 1).

Atenção! Para regularização da pendência de Competências sem Informação devem ser
transmitidos os movimentos do mês (registros, anotações, averbações ou retificações),
se existentes, ou, caso inexista movimento, devem ser inseridas as correspondentes De-
clarações de Inexistência de Movimento.

Atenção! A Declaração de Inexistência de Movimento para o Livro 5 (Natimorto) passou
a ser exigida por lei somente a partir de 18/06/2019, por conta das alterações trazidas
pela Lei nº 13.846/2019. Para o Livro 7 (Registros Transladados do Exterior) tal Declara-
ção segue dispensada.

Pendências Consolidadas de Registros com Dados Obrigatórios Incompletos sem Justificativa

Na coluna “Registros com Dados Obrigatórios Incompletos sem Justificativa”, o sis-
tema traz a quantidade de termos por tipo de registro que apresentam dados obrigatórios
não preenchidos e sem justificativa para a ausência da informação.

Ao clicar no link de cada um dos tipos de registros, o usuário será direcionado à
tela em que será possível verificar todos os termos enquadrados na situação de dados obriga-
tórios incompletos, além do detalhamento de qual dado está faltando:
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Atenção! Na tela de detalhamento das Pendências de Dados Obrigatórios Incompletos
Sem Justificativa, os termos com ausência justificada e/ou excluídos após a data da últi-
ma apuração de pendências deixarão de ser exibidos, haja vista não mais constarem na
base do SIRC nem serem passíveis de correção. Apesar disso, a quantidade de registros
exibidos na tela inicial da funcionalidade não será modificada até a próxima apuração.
Como consequência, nesta situação, a somatória dos registros listados na tela de deta-
lhamento – dados obrigatórios faltantes sem justificativa com os registros já soluciona-
dos – não será igual à quantidade de termos exibidos na coluna “Registros com Dados
Obrigatórios Incompletos sem Justificativa” da tela inicial da funcionalidade de “Pen-
dências Consolidadas da Serventia”.

Nesta tela, o usuário terá a possibilidade de consultar e/ou alterar um termo, bem
como de inserir justificativa em um ou vários termos (justificativa em bloco).

Para consultar os detalhes de um determinado registro, basta clicar no botão da
coluna “Consultar”:

O sistema remeterá à tela de consulta do registro, conforme descrito nos itens
Consultar os Dados de um Registro de Nascimento,  Consultar os Dados de um Registro de
Casamento e Consultar os Dados um Registro de Óbito ou Natimorto.

Na tela de consulta, os dados obrigatórios incompletos são relacionados no qua-
dro “Informações Faltantes” e ficam com o fundo amarelo caso não haja justificativa:
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Havendo justificativa,  o  texto contido no quadro de “Informações Faltantes”  é
apresentado com o fundo azul, além de exibir a palavra “Justificado” após a descrição dos da-
dos faltantes:

A serventia poderá utilizar o botão da coluna “Alterar” para efetuar a complemen-
tação do registro, incluindo os dados faltantes, mediante confrontação dos dados existentes
no livro de registros:

O sistema remeterá à tela de alteração do registro, conforme descrito nos itens
Alterar um Registro de Nascimento, Alterar um Registro de Casamento e Alterar um Registro
de Óbito ou Natimorto.

Após a alteração com a complementação dos dados obrigatórios faltantes, o siste-
ma retorna a mensagem “O registro de matrícula XXX foi alterado com sucesso”.

Caso todos os dados faltantes tenham sido incluídos, o registro passa a constar no
quadro de “Pendências Consolidadas Solucionadas” até a próxima apuração:
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Por outro lado, verificada a inexistência dos dados obrigatórios no livro de regis-
tros, a serventia deverá incluir justificativa para determinado registro, a fim de que o sistema
SIRC deixe de apontá-lo na lista de pendências. Neste caso, o usuário poderá selecionar um
ou mais registros e clicar no botão “Justificar selecionados”, disponível no final da tabela:

O usuário será direcionado à tela de confirmação, com o quadro “Confirmar justi-
ficativa em bloco”, no qual serão exibidos os termos selecionados e o quadro “Justificativa de
Ausência de Campos Obrigatórios em Lei”, com a tabela e o campo para descrição das justifi-
cativas.

Após selecionar e/ou incluir o texto de justificativa, deverá clicar no botão “Confir-
mar Justificativa”:
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Sendo confirmada a justificativa, o sistema retorna a mensagem “XX registro(s)
justificados com sucesso” e passa a exibir os registros justificados no quadro de “Pendências
Consolidadas Solucionadas” até a próxima apuração:

Atenção! A complementação dos dados obrigatórios faltantes ou inclusão de justificati-
va fora do prazo legal – 1 (um) dia útil contado da data de lavratura do registro – impli-
cará na irregularidade de “Envio Fora do Prazo”, razão pela qual deve a serventia verifi-
car as pendências diariamente.
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A somatória dos registros exibidos no quadro de Pendências Consolidadas Soluci-
onadas com a quantidade de registros relacionados na tabela de dados obrigatórios faltantes
sem justificativa deve ser igual à quantidade exibida na tela inicial da funcionalidade de “Pen-
dências Consolidadas da Serventia”, exceto no caso de ter havido justificativa de ausência de
termo ou exclusão de algum dos termos após a data da última apuração de pendências.

No exemplo acima, verifica-se que 5 (cinco) registros foram solucionados – 1 (um)
complementado e 4 (quatro) justificados – e ainda existem 38 (trinta e oito) com dados in-
completos e sem justificativa, totalizando 43 (quarenta e três) registros que fizeram parte da
última apuração de pendências.

Atenção! A quantidade de registros exibidos na coluna “Registros com Dados Obrigató-
rios Incompletos sem Justificativa” da funcionalidade “Pendências Consolidadas da Ser-
ventia” somente será atualizada após nova apuração das pendências. Ou seja, ainda
que algumas ou todas as pendências de dados obrigatórios incompletos sem justificati-
va sejam solucionadas, a quantidade de registros exibida na referida coluna continuará
a mesma até a próxima apuração.

Para consultar os detalhes dos termos com dados obrigatórios faltantes já solucio-
nados, basta clicar no link disponibilizado dentro do quadro “Pendências Consolidadas Soluci-
onadas”, situação em que serão exibidas as matrículas, datas de registro e inserção, dados
obrigatórios incompletos e a indicação da existência da justificativa, além da possibilidade de
consultar e alterar os registros em questão. 

Observe que os registros solucionados com a inclusão de todos os dados obrigató-
rios são exibidos com a coluna “Dados Obrigatórios Incompletos” em branco. Da mesma for-
ma, a coluna “Justificado” aparece vazia para os registros sem justificativa, pois foi soluciona-
do pela inclusão dos dados faltantes.

Caso um registro que foi relacionado nas Pendências Consolidadas de Dados Obri-
gatórios Incompletos sem Justificativa seja alterado para judicial após a data da última apura-
ção de pendências, este registro passará a constar no quadro de “Pendências Consolidadas
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Solucionadas” até a nova apuração, visto que não são exigidos os dados obrigatórios para os
registros judiciais. Por óbvio, se os referidos dados constarem do livro de registros, estes de-
vem ser informados também no SIRC.

Atenção! A tela de “Pendências Consolidadas de Dados Obrigatórios Incompletos sem
Justificativa” abrange somente os registros lavrados a partir de 18/06/2019, data da pu-
blicação da Lei n° 13.846/2019, que alterou o art. 68 da Lei n° 8.212/91.

Atenção! Após nova apuração das pendências, os registros solucionados no período de
vigência da apuração anterior deixam de ser exibidos, dando lugar aos registros que se-
rão solucionados após a nova apuração.

A qualquer momento, o usuário tem a opção de salvar a tabela em formato de
planilha, em arquivo editável, com todos os registros ainda pendentes de dados obrigatórios
incompletos sem justificativa. Para tanto, deve comandar o botão “Gerar Relatório”, disponí-
vel no final da página.
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3.7. Registros Enviados Fora do Prazo

A publicação da Lei nº 13.846/2019 em 18/06/2019 trouxe significativa alteração
no prazo para envio dos registros civis ao SIRC. Ao dar nova redação ao artigo 68 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, determinou que o envio dos registros sejam transmitidos em
um dia útil, admitindo-se o prazo de cinco dias úteis para Municípios em que não haja prove-
dor de internet ou de qualquer meio de acesso à internet. 

Até 17/06/2019, dia imediatamente anterior à publicação da Lei nº 13.846/19, a
legislação previa como prazo máximo o dia 10 do mês seguinte ao qual o registro fora lavra-
do. O mesmo prazo máximo era previsto pelo § 1º do artigo 8º do Decreto nº 9.929/19, ainda
que indicasse que tal transmissão deveria ocorrer, de preferência, diariamente.

PRAZO PARA ENVIO DOS REGISTROS CONFORME A DATA DA LAVRATURA

PERÍODO PRAZO PREVISÃO LEGAL

Até 17/06/2019
Até dia 10 da competência seguinte

(de preferência diariamente)

Antiga redação do artigo 68 da Lei nº
8.212/91

Artigo 8º do Decreto nº 9.929/19

A partir de
18/06/2019

Um dia útil (com Internet)
Cinco dias úteis (sem Internet)

Nova redação do artigo 68 da Lei nº
8.212/91 dada pela Lei nº 13.846/2019
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Visando auxiliar a Serventia na análise do cumprimento desta exigência legal, o
SIRC disponibiliza a funcionalidade “Registros Enviados Fora do Prazo”. Através desta ferra-
menta, o usuário pode consultar, mediante parâmetros, a lista de registros enviados fora do
prazo legal:

Podem ser utilizados como parâmetro de busca:

a) Datas Inicial e/ou Final de Lavratura;

b) Datas Inicial e/ou Final de Inserção;

c) Tipo de Registro: Nascimento, Casamento, Óbito ou Natimorto;

d) Origem: Serventia, GEX, Direção Central, CER;

e) Captação: On-line, Arquivo/WebService;

Atenção! Os parâmetros de busca apresentados são todos facultativos. Para obter a lis-
ta completa de registros enviados fora do prazo, basta não informar outros parâmetros
além dos já preenchidos pelo sistema. Neste caso, a consulta retornará todas as infor-
mações de registros enviados fora do prazo no SIRC, inclusive os anteriores a Lei nº
13.846/19. No resultado da consulta, a coluna “Tempo de Envio (Dias Úteis)” não será
exibido preenchimento para informações anteriores a 18/06/2019.

Clique em “Buscar” para listar os registros enviados fora do prazo que correspon-
dam aos parâmetros de busca inseridos.

Clique em “Voltar” para retornar à tela inicial do sistema.

Como resultado, o sistema apresenta uma tabela para cada tipo de registro, nas
quais informa-se, na primeira linha, o quantitativo de registros com envio fora do prazo para
aquele tipo, e, em seguida, a lista com seus dados principais. Além disso, abaixo das tabelas
citadas, é exibido um quadro resumo dos quantitativos da serventia:
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É possível ordenar os resultados clicando no nome de cada coluna das tabelas.

Considerando que antes da publicação da  Lei nº 13.846/19 (até 17/06/2019) o
prazo não se contava em dias úteis, a coluna “Tempo de Envio (Dias Úteis)” não apresentará
informação na situação em que o registro enviado fora do prazo possuir data de lavratura an-
terior a 18/06/2019:
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Já para registros enviados fora do prazo com lavratura a partir de 18/06/2019 o
tempo de envio em dias úteis é apresentado:

Em ambos os exemplos acima apresentados, os registros foram inseridos fora do
prazo: 

✔ o registro da segunda linha, lavrado em 01/10/2019, deveria ter sido inserido
em um dia útil, porém foi inserido após 88 dias úteis da lavratura, portanto, em
atraso;

✔ o registro da primeira linha, lavrado em 13/03/2019, deveria ter sido inserido
até dia 10/04/2019, porém foi inserido somente em 14/08/2020, portanto, em
atraso. Contudo, por se tratar de registro lavrado antes de 18/06/2019, não se
conta o atraso em dias úteis.

Esta funcionalidade responde à Data da Última Atualização – ou seja, suas infor-
mações não são atualizadas imediatamente, mas sim após a ocorrência de nova apuração
pelo sistema. O conceito de Data da Última Apuração encontra-se detalhado no item Data da
Última Apuração.

Clique sobre “Gerar Relatório” para salvar as informações de tela em arquivo, se
desejar.
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3.8. Avisos e Comunicações de Pendências

Atualmente, no segundo dia útil de cada mês, o sistema realiza automaticamente
uma varredura em sua base e, se identificar que não houve movimentação (inserção de re-
gistros, anotações, averbações ou retificações) nem inserção de Declaração de Inexistência
de Movimento para algum dos tipos de registro (Nascimento, Casamento, Óbito ou Natimor-
to) encaminha automaticamente mensagem de correio eletrônico à Serventia, alertando so-
bre a falta da informação.

De forma similar, no sétimo dia útil de cada mês o sistema realiza ação semelhan-
te e, se detectar Pendências (Termos Faltantes e competências sem informações) para algum
dos Livros (Nascimento Livro 1, Casamento Livros 2 e 3, Óbito Livro 4, ou Natimorto Livro 5)
encaminha automaticamente mensagem de correio eletrônico à Serventia, alertando sobre
tais pendências. As pendências referem-se ao período da competência de 01/2016 até o en-
vio da comunicação e não somente relativo a competência anterior ao aviso.

O envio dos avisos é sistêmico (automático), porém a Serventia tem a opção de
consultar os avisos já enviados, acessando o Menu “Funções da Serventia” e clicando em
“Avisos e Comunicações de Pendências”. O sistema apresentará apenas a opção de preenchi-
mento da competência desejada:
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Para consultar os alertas de envio já enviados, basta informar a Competência Ini-
cial e a Competência Final, clicando na figura do calendário e selecionar o mês e o ano e cli-
car em fechar, ou digitar a data sem ponto ou barra, ou informar somente a Competência a
ser consultada (é obrigatório optar por uma destas alternativas).

Se desejar, o usuário pode escolher visualizar apenas e-mails com Tipo de Comu-
nicação “Não movimentação” ou “Pendências”.

Clicar em “Buscar” para efetuar a consulta.

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

A tela  retornada contém, além da identificação da serventia,  as  competências
pesquisadas, os tipos de registros que, naquela competência, contém a notificação, a data do
envio do e-mail, o endereço de e-mail utilizado automaticamente pelo sistema, e a opção de
visualizar o conteúdo do e-mail enviado:
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A tabela informa para qual endereço eletrônico as mensagens estão sendo reme-
tidas. Tal informação migra automaticamente da base de dados do Conselho Nacional de Jus-
tiça – Página da Justiça Aberta. Em caso de divergências, a serventia deve efetuar a atualiza-
ção cadastral através do endereço  https://www.cnj.jus.br/corporativo/, utilizando-se de se-
nha fornecida pela Corregedoria Geral de Justiça estadual jurisdicionante.

Para consultar um determinado aviso, basta clicar sobre o ícone correspondente
nas colunas “Visualizar Email de Não Movimentação” ou “Visualizar Email de Pendências”,
conforme o caso. O conteúdo do e-mail encaminhado é apresentado em tela:
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Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Atenção! Os avisos e comunicações relacionam as pendências a partir da competência
01/2016.

Atenção! Cabe destacar que o marco de 10/12/2015 é tão somente porque a Resolução
nº 2 do CGSIRC imputou o prazo limite de início de utilização do SIRC. Entretanto, o §3º
do artigo 8º do Decreto nº 9.929/19 menciona que os atos registrais referentes a nasci-
mentos,  casamentos,  óbitos  e  natimortos  praticados  a  partir  da  vigência  da  Lei  nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, ainda não constantes Sirc, serão inseridos no Siste-
ma na forma disposta pelo CGSirc. Assim que for regulamentado pelo Comitê Gestor, as
serventias deverão encaminhar todos os registros desde a Lei nº 6.015/73.

Atenção! Ressalte-se que o Aviso de Comunicações e Pendências é uma funcionalidade
auxiliar no alerta às Serventias sobre o provável não cumprimento de algumas de suas
obrigações legais,  não implicando, no entanto, em dizer que a Serventia não possua
outras pendências a serem regularizadas. 

3.9. Histórico de Atualização de Registro Civil

Funcionalidade que permite à serventia consultar o histórico de inclusões, altera-
ções e exclusões de seus registros no SIRC.
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Na tela acima, o quadro “Histórico de Atualizações de Registros Civis” permite ao
usuário informar parâmetros para consulta ao(s) registro(s) desejado(s):

a) Intervalo de Datas da Operação: Digite as datas inicial e final da operação (al-
teração, exclusão ou inserção) sem barras ou clique no calendário à direita do
quadro de entrada e selecione as datas desejadas;

b) Intervalo de Datas do Registro: Digite as datas inicial e final de lavratura do re-
gistro sem barras ou clique no calendário à direita do quadro de entrada e se-
lecione as datas desejadas;

c) Tipo de Registro: Escolher entre Nascimento, Casamento ou Óbito (dado obri-
gatório);

d) Tipo de Operação: Escolher entre Alteração, Exclusão ou Inserção;

e) Nome: Digitar o nome do registrado a ser pesquisado. A busca pode ser reali-
zada por aproximação, selecionado o ícone correspondente;

f) Responsável pela Versão:  informe o  CPF do responsável pela versão que se
pretende consultar;

g) Matrícula do Registro: Informar o Acervo, Ano, Tipo de Livro, Número de Livro,
Número de Folha, Número de Termo e/ou DV ou qualquer dos campos;

h) Intervalo de Termos: Informar termos inicial e final desejados;

i) Captação:  On-line ou Arquivo/WebService.  Referente à versão de inserção do
registro;

j) Listar Versões Repetidas: Selecionar esta opção para que no resultado da bus-
ca sejam apresentados inclusive as versões repetidas, ou seja, versões salvas
que não possuem alteração em relação à versão anterior.

k) Tipo de Origem: Serventia, CER, GEX ou Direção Central. Referente à versão de
inserção do registro;
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l) Última Versão: lista somente a última versão do registro, ou seja, a atual. Ain-
da que exista versões anteriores.

m) Busca por aproximação:  quando selecionada a opção “busca por aproxima-
ção”, o sistema retornará todos os resultados que tenham similaridade fonética
com o que foi digitado, desconsiderando, também, espaços em excesso, carac-
teres especiais e preposições, além de letras diferentes que possuam o mesmo
som, p. ex., Souza/Sousa, Andreia/Andréa, Mattos/Matos etc.

Atenção! A partir da versão do SIRC Web que entrou em produção em 27/09/2019, o
sistema não mais permite que o usuário salve versões sem realizar algum tipo de alte-
ração no registro.

Clique em “Buscar” para realizar a consulta.

Clique em “Voltar” para retornar à tela inicial do sistema.

Como resultado da busca, o sistema retorna uma tabela contendo os seguintes
dados dos registros localizados: Matrícula, Tipo de Operação (inserção, alteração ou exclu-
são), Data da Operação, Data de Inserção, Data de Registro e se a versão está Repetida.

No exemplo acima, o usuário buscou por todas as versões do termo 123700. Con-
forme retorno do sistema, verifica-se que o registro possui o seguinte histórico:

a) Em 13/05/2020 às 12:29:28, o registro foi inserido;
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b) Em 15/05/2020 às 18:20:20, o registro foi alterado;

c) Em 28/08/2020 às 10:22:49, o registro foi alterado novamente;

d) Em 28/08/2020 às 10:22:50, o registro foi excluído;

É possível detalhar cada ação listada, clicando-se no ícone “Detalhar” na última
coluna da tabela apresentada. A nova tela apresentada, “Detalhamento da Operação”, apre-
senta os quadros “Identificação do Registro”, “Dados da Inserção”, “Dados da Versão Selecio-
nada” e, ao final da tela, botão de consulta personalizado para cada tipo de operação, sendo
botão “Consulta Versão Inserida” para inserções, botão “Consulta Alteração Realizada” para
Alterações e botão “Consulta Versão Excluída” para Exclusões.

Atenção! A funcionalidade “Histórico de Alteração de Registros Civis” é particularmente
útil para se verificar quais alterações foram realizadas em um registro, a fim de se com-
preender determinadas ocorrências, principalmente as exclusões.

3.10. Dados da Serventia 
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A funcionalidade “Dados da Serventia”, acessível através do Menu “Funções da
Serventia”, permite ao usuário consultar os dados cadastrais relacionados à Serventia.

Ao acessar referida funcionalidade, o sistema apresenta a seguinte tela:
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No quadro “Versão”, temos:

a) Versão Selecionada: Indica a data e hora em que os dados apresentados em
tela foram atualizados no SIRC;

b) Outras versões: Opção para consultar versões anteriores dos dados da Serven-
tia. Basta clicar na seta, escolher a versão, e clicar sobre “Visualizar”.

No quadro “Alterações da versão selecionada”, temos uma tabela que lista todos
os campos alterados na versão selecionada, com relação a seus conteúdos na versão imedia-
tamente anterior.

No quadro “Dados da Serventia”, que são encaminhados automaticamente pelo
Sistema Justiça Aberta do CNJ ao SIRC, temos:

a) Código da Serventia: o Código Nacional da Serventia – CNS está disponível no
endereço eletrônico http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta;

b) Nome Oficial: nome registrado perante os órgãos públicos de registro de pes-
soas jurídicas;

c) Nome Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada
por uma instituição, seja pública ou privada, sob a qual ela se torna conhecida
do público. Opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante os órgãos
públicos de registro de pessoas jurídicas;

d) CNPJ: número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica fornecido pela Receita
Federal do Brasil – RFB;

e) Nome do Titular: nome da pessoa designada pelo Tribunal de Justiça para ser
responsável pela serventia como titular;

f) CPF do Delegatário: número do Cadastro de Pessoa Física do titular da serven-
tia.

No quadro “Dados da Unidade Orgânica”, temos informações relativas à unidade
do INSS responsável pelo suporte à Serventia:

a) Código UO: código da Gerência Executiva do INSS a qual a serventia se vincula;

b) Nome UO: nome da Gerência Executiva do INSS a qual a serventia se vincula;

c) Telefone: número do telefone da Gerência Executiva do INSS a qual a serventia
se vincula;

d) E-mail: endereço eletrônico da Gerência Executiva do INSS a qual a serventia
se vincula.

No quadro “Dados Cadastrais”, que são encaminhados automaticamente pelo Sis-
tema Justiça Aberta do CNJ ao SIRC, temos mais informações relativas à Serventia:

a) Endereço: logradouro da serventia;
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b) Complemento: complemento ao número da serventia;

c) Bairro: bairro da serventia;

d) Município: nome por extenso do município;

e) CEP: código de Endereçamento Postal da localização da serventia;

f) Telefone: número do telefone da serventia com DDD;

g) E-mail: endereço eletrônico da serventia;

h) Home Page: sítio eletrônico da serventia na Internet;

i) Data da Instalação: data da abertura da serventia;

j) Data de Inativação: data do fechamento da serventia;

k) Data Exclusão: data da exclusão da serventia;

l) Nome Substituto: nome do substituto ou da substituta do titular;

m)CPF do Substituto: preenchido com o número do documento;

No quadro “CER Utilizada para envio de dados”, temos informações acerca da atu-
al autorização dada pela Serventia para que as Centrais de Envio de Registro possam incluir,
alterar ou excluir registros em seu nome, no sistema:

a) Alterado por: CPF do usuário que realizou a atual configuração de envio;

b) Data da última alteração: dia em que o usuário acima realizou a atual configu-
ração;

c) Mensagem ou informação de CER autorizada para envio de registros: informa
a atual configuração relativa a possibilidade de envio de registro por Centrais.
As configurações possíveis são:

Todas as CERs podem incluir registros por esta Serventia. 

Nenhuma CER está autorizada a enviar registros por esta Serventia.

Caso alguma CER específica esteja autorizada para o envio de registros, o sistema
apresentará os campos “CNPJ”, “Razão Social” e “Sigla”:
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d) Permite alteração dos registros: Informa se a(s) Central(is) estão ou não auto-
rizadas, também, a alterar registros já inseridos no sistema. Este campo não é
exibido caso, na atual configuração, o usuário tenha optado por nenhuma CER
autorizada a enviar registros. 

e) Permite exclusão dos registros: Informa se a(s) Central(is) estão ou não autori-
zadas, também, a excluir registros já inseridos no sistema. Este campo não é
exibido caso, na atual configuração, o usuário tenha optado por nenhuma CER
autorizada a enviar registros.

Ressalta-se que as configurações relativas ao quadro descrito acima são gerencia-
das através da funcionalidade Autorizar CER para envio de dados, próximo tópico deste Guia.

Por fim, no quadro “Períodos Sem Acesso à Internet”, serão apresentados os perí-
odos em que a serventia se enquadrou na hipótese de autorização de remessa das informa-
ções de registros civis em até 5 (cinco) dias, haja vista o município não dispor de provedor de
conexão com a internet ou qualquer meio de acesso à internet, conforme descrito no art. 68,
§1º da Lei n° 8.212/91. Não tendo havido períodos enquadrados nessa hipótese, o sistema
apresentará a mensagem:

Registro selecionado não possui períodos sem acesso à internet

Clicar em “Voltar” para retornar a tela anterior.

Atenção!  A inclusão de períodos sem acesso à internet é feita pela SAIS da Gerência
Executiva do INSS da abrangência do Cartório, mediante apresentação de documenta-
ção comprobatória.

3.11. Autorizar CER para Envio de Dados 
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A partir da versão 6.4.0, de 27/06/2017, é facultado à serventia limitar o envio
dos registros civis por todas, nenhuma ou apenas uma Central de Registros Civis – CER. Caso a
serventia escolha a opção de envio por “Nenhuma CER”, os dados eventualmente enviados
por CER serão bloqueados e não serão recepcionados pelo SIRC. 

Além das opções de envio, a Serventia possui opções de determinar que o siste-
ma permita ou não a realização de alterações ou de exclusões de registros já inseridos por
parte da CER selecionada. Isto permite um maior controle por parte do usuário, que tem a ga-
rantia de que inserções, alterações e exclusões somente serão feitas pelas Centrais de Envio
se devidamente autorizadas pela Serventia.

Atenção! A gestão dos registros civis inseridos no SIRC é de total responsabilidade do
Titular do Cartório de Registro Civil. Desta forma, esta funcionalidade auxilia o Titular a
garantir que suas informações sejam corretamente inseridas, alteradas ou excluídas.

Por padrão, a configuração inicial do sistema é a de que “Todas as CERs podem in-
cluir registros por esta Serventia”, mas não podem alterar nem excluir registros, o que pode
ser consultado no último quadro da tela “Dados da Serventia”: 

Quanto à inserção, o usuário pode:

a) Autorizar todas as CER a encaminhar registros ao SIRC;

b) Autorizar uma CER específica a encaminhar registros ao SIRC ou

c) Não autorizar nenhuma CER a encaminhar registros ao SIRC.

Quanto às alterações ou exclusões, o usuário pode:

a) Autorizar que a(s) CER(s) possam alterar e excluir registros;

b) Autorizar que a(s) CER(s) possam alterar, mas não possam excluir registros;

c) Autorizar que a(s) CER(s) não possam alterar, mas possam excluir registros ou

d) Não autorizar alterações nem exclusões de registros pela(s) CER(s).

Ao acessar a funcionalidade, o usuário é direcionado para a tela “Autorizar Envio
de Dados por CER”:
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Os quadros “Dados da Serventia”, “Dados Unidade Orgânica” e “Dados Cadas-
trais” apresentam informações básicas relacionadas à Serventia do usuário, conforme já deta-
lhado no item Dados da Serventia.

O quadro “CER Utilizada para envio de dados” apresenta a situação atual de op-
ção de envio dos registros por CER (Nenhuma, todas ou CER específica), o CPF do usuário que
realizou tal configuração e a data da última configuração. Dentro deste quadro, temos o qua-
dro “Selecionar CER para envio de dados”, no qual o usuário efetivamente realiza todas as
configurações que desejar:

a) CER: Clicando na seta lateral, o usuário escolhe entre “Todas as CER”, “Nenhu-
ma CER” ou uma das Centrais listadas. A partir desta seleção, a(s) CER escolhi-
da(s) estará(ão) apta(s) a inserir registros civis no SIRC em nome da Serventia;

b) Permitir Alteração de Registros: Caso selecionada, esta opção permitirá que a
CER selecionada (ou todas, se for o caso) realizem alterações em qualquer re-
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gistro presente no SIRC, em nome da Serventia;

c) Permitir Exclusão de Registros: Caso selecionada, esta opção permitirá que a
CER selecionada (ou todas, se for o caso) realizem exclusões de qualquer regis-
tro presente no SIRC, em nome da Serventia.

Clique em “Selecionar” para concluir a operação.

Clique em “Voltar” para retornar à tela inicial.

O resultado da operação pode ser consultado na opção Dados da Serventia, no úl-
timo quadro (“CER utilizada para envio de dados”).

3.12. Situação Cadastral das Serventias

Permite verificar se a situação cadastral da serventia está consistente em relação
aos dados cadastrais recepcionados da base do sistema Justiça Aberta do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ.

O sistema através de rotina verifica a qualidade das informações oriundas da base
do CNJ utilizadas no SIRC e aponta a ausência de dados.

Aponta a conformidade ou as razões das não-conformidades.
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O INSS não possui acesso para incluir, excluir ou alterar dados cadastrais da Ser-
ventia, do Titular e Substituto. Tais informações migram automaticamente do cadastro do
Conselho Nacional de Justiça-CNJ.

Identificada desatualização nos dados apresentados, a serventia deverá atualizar
seus  dados  junto  ao  Sistema  Justiça  Aberta,  do  CNJ,  por  meio  do  endereço
https://www.cnj.jus.br/corporativo/, acessado a partir de senha fornecida pela corregedoria
estadual jurisdicionante.

Nos casos em que há o apontamento da ausência de substituto e seu CPF, em que
nomeação é facultativa ao Titular da serventia, desconsidere o apontamento. Apenas para
efeito de concessão de acesso ao SIRC a um substituto é que necessitaria ser preenchido no
Sistema Justiça Aberta.

Clique em “Salvar ou Imprimir o Relatório Gerado” para obter um relatório em
PDF das informações em tela.

Clique em “Voltar” para retornar à tela inicial.

Atenção! A desatualização dos dados cadastrais impossibilita a concessão e autorização
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do acesso ao sistema, o recebimento da senha de acesso, o recebimento do aviso de
não recebimento de movimentos por competência e das mensagens informando o re-
cebimento dos registros no caso de encaminhamento pelas Centrais, por mensagem de
correio eletrônico.

3.13. Qualidade do Preenchimento dos Dados Obrigatórios

Com a publicação da Lei nº 13.846, de 18/06/2019, as Serventias passaram a se-
rem obrigadas à inclusão de dados mínimos para cada tipo de registro civil, conforme sinte-
tiza-se no quadro a seguir:

DADOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA CADA TIPO DE REGISTRO CONFORME
LEI Nº 13.846/2019 – A PARTIR DE 18/06/2019

TIPO DE 
REGISTRO

DADOS OBRIGATÓRIOS
DADOS 

OBRIGATÓRIOS, 
ACASO DISPONÍVEIS

Nascimento

Do registrado: 
Nome*

CPF
Sexo

Data de nascimento
UF/Município de nascimento

Da filiação: 
Nome completo

CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

-

Casamento Dos cônjuges: 

Nome*
CPF 
Sexo

Data de nascimento

PIS/PASEP/NIT
Número de benefício

RG
Título de eleitor

CTPS
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Naturalidade

Óbito

Do falecido: 

Nome*
CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

PIS/PASEP/NIT
Número de benefício

RG
Título de eleitor

CTPS

Natimorto
Do registrado: 

-

Da filiação: 
Nome completo

CPF 
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

Do registrado**: 
Nome*

CPF
Sexo

Data de nascimento
Naturalidade

*Apesar de o nome do registrado não estar expressamente relacionado naos parágrafos, a Lei menciona
que a “relação dos nascimentos, dos casamentos, dos óbitos e dos natimortos”, descrita no art. 68 da Lei
n° 8.212/91, refere-se à relação nominal dos registros.

** No texto legal, o CPF, o Sexo, a Data e a Naturalidade do registrado (natimorto) são obrigatórios para o
natimorto, no entanto, em razão das várias exceções existentes, optou-se por não exigir esses dados de

forma obrigatória no SIRC.

Atenção! Apesar de a lei não mais exigir como obrigatória a informação de dados relati-
vos à filiação do falecido, estas são extremamente importantes para fins de cessação
de benefícios junto ao INSS, visto que o nome da mãe é critério básico de batimento.
Assim, é muito importante que a Serventia informe o nome e sexo das filiações, sem-
pre que disponível, para evitar recebimentos indevidos de benefícios após o óbito.

Atenção! A previsão legal dos dados indicados como “obrigatórios, acaso disponíveis”
significa que, caso o dado seja apresentado ao registrador civil durante a lavratura, ou
esteja disponível mediante consulta a sistemas eletrônicos, o mesmo deve ser obrigato-
riamente informado ao SIRC.

Com o intuito de auxiliar o acompanhamento da qualidade do envio das informa-
ções ao SIRC,  foi  desenvolvida a funcionalidade “Qualidade do Preenchimento dos Dados
Obrigatórios”, que possui atualização on-line, tornando-a ainda mais útil:

303



Guia SIRC – Serventias

Logo na parte superior da tela inicial da funcionalidade, o sistema exibe mensa-
gem ressaltando que os resultados obtidos na pesquisa fazem referência ao status atual do
registro, o que quer dizer que todas as atualizações efetuadas no registro civil no SIRC estão
sendo consideradas.  Além disso,  traz a informação de que nem todos os dados faltantes
apontados nessa funcionalidade serão considerados para fins de apuração de infrações:

O relatório de qualidade fornece um status atual do registro, podendo ser corrigido antes de
se tornar uma infração. Essas indicações de campos faltantes não significam que se tornarão

infrações. 

Atenção!  A funcionalidade de “Qualidade de Preenchimento de Dados Obrigatórios”
traz resultados mais abrangentes do que a funcionalidade “Pendências Consolidadas da
Serventia”, além de ser atualizado de forma on-line, enquanto que a funcionalidade de
Pendências Consolidadas depende de apuração das pendências para atualizar o quadro
de Dados Obrigatórios Incompletos e sem Justificativa. O relatório da qualidade diz res-
peito ao preenchimento do dado eleito no filtro dessa funcionalidade. Nas Pendências
Consolidadas apura-se que esse dado faltante está em desconformidade com o art. 68
da Lei nº 8.212/91.

Atenção! Caso seja encaminhado um arquivo com as informações pelo cartório sem a
justificativa, posteriormente a justificativa inserida (em outra versão), o SIRC sobrepõe
essa informação pela que foi versão encaminhada pelo arquivo, excluindo a justificati-
va. Assim quando do envio de uma versão nova por qualquer meio de envio, a justifica-
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tiva também deve ser encaminhada.

As consultas podem ser feitas mediante os seguintes parâmetros:

✔ Intervalo de Datas de Lavratura:  Digite as datas inicial e final de lavratura do
registro sem barras ou clique no calendário à direita do quadro de entrada e
selecione as datas desejadas;

✔ Intervalo de Datas de Inserção: Clicar na figura do calendário e  selecionar a
data inicial e final ou digitar a data sem ponto ou barra;

✔ Tipo de Registro (obrigatório):  Escolher entre Nascimento, Casamento, Óbito
ou Natimorto ;

✔ Origem: Serventia, CER,  GEX ou Direção Central. Referente à versão de inser-
ção do registro;

✔ Captação: On-line ou Arquivo/WebService.  Referente à versão de inserção do
registro;

✔ Justificativa: Sim, Parcial, Não ou Pendente;

O quadro “Informações Obrigatórias não Preenchidas”, inicialmente, apresenta a
mensagem a seguir:

Selecione antes o Tipo de Registro.

Isto ocorre porque as informações obrigatórias dependem do tipo de registro es-
colhido: Nascimento, Casamento, Óbito (Livro 4) ou Natimorto (Livro 5).

Sendo selecionado o tipo de registro Nascimento, a tela apresentada é:

Sendo selecionado o tipo de registro Casamento, a tela apresentada é:
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Sendo selecionado o tipo de registro Óbito (Livro 4), a tela apresentada é:

E, sendo selecionado o tipo de registro Natimorto (Livro 5), a tela apresentada é:

Atenção! Os campos nome e sexo da filiação para os registros de Óbitos (livro 4), ape-
sar de  constarem  como informação obrigatória na funcionalidade de “Qualidade de
Preenchimento dos Dados Obrigatórios”, não são considerados para fins de infração e
eventual penalização a partir de 18/06/2019. O art. 68 da Lei nº 8.212/91, em sua re-
dação anterior, consideravam dados obrigatórios. 
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Atenção! Nesta funcionalidade, para o Natimorto (livro 5), não são indicados os campos
nome e CPF do registrado, haja vista não ser comum a inclusão do nome nem a realiza-
ção da inscrição no CPF para esses casos. Consequentemente, não serão considerados
para fins de qualificação de dados do registro. Além disso, os demais dados do registra-
do, quais sejam, sexo, data de nascimento e naturalidade, não são considerados para
fins de infração, sendo utilizados para fins de qualificação dos dados do registro. Impor-
ta ressaltar que são dados importantes, se registrados no livro, uma vez que geram di-
reitos à sua filiação.

Na consulta, os filtros estão previamente marcados com os indicadores das infor-
mações faltantes contidos na lei. Assim, basta selecionar o “tipo de registro” e clicar em “bus-
car” e o resultado apresentará, considerando-se o tipo de registro escolhido, as informações
necessárias para justificar ou complementar as informações, conforme o caso.

Para limpar totalmente a seleção, basta clicar sobre o botão “Marcar/Desmarcar
Todas as Informações não Preenchidas”. 

Quanto ao critério de busca, o usuário pode optar pela opção de “Todas as infor-
mações selecionadas (E)”, que trará os registros com ausência de todos os campos seleciona-
dos. No caso de escolha da opção “Pelo menos uma das informações selecionadas (OU)”, o
resultado apresenta os registros para os quais esteja ausente pelo menos um dos campos se-
lecionados (ou todos, no caso de uma pesquisa mais abrangente):

Na tela a seguir, temos um exemplo de consulta na qual o usuário solicita a busca
pelos registros de Óbito (Livro 4) para os quais não tenha sido preenchido o CPF do falecido: 
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Como resultado, o sistema retorna todos os registros do tipo escolhido para os
quais a informação obrigatória selecionada esteja ausente, havendo ou não outras informa-
ções obrigatórias faltantes.

Caso o usuário não selecione nenhum campo obrigatório, o sistema retornará to-
dos os registro daquele tipo para os quais não há pendência de nenhum documento (ou seja,
regulares):
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Ao realizar consulta na “Qualidade do Preenchimento dos Dados Obrigatórios”,
quando selecionada alguma das opções, não sendo localizado nenhum registro, o sistema
apresentará “Alerta” no início da tela informando “A pesquisa não retornou resultados”.

Atenção! Diferente dos filtros “Origem” e “Captação”, que fazem referência à versão de
inserção, as colunas “Origem” e “Captação” da tabela de resultados de pesquisa refe-
rem-se à última versão do registro. Assim, caso o registro tenha sido inserido e, posteri-
ormente, alterado, as referidas colunas serão preenchidas com as informações da ver-
são de alteração.
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Consultar detalhes do registro com informações faltantes

O usuário pode clicar sobre o ícone na coluna “Consultar” para detalhar o re-
gistro apontado na consulta.

Complementar e Justificar registro com informações faltantes

Após realizar a busca dos registros, o usuário tem a possibilidade de realizar as
ações necessárias para sanar as pendências relacionadas aos dados obrigatórios não informa-
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dos sem precisar sair da funcionalidade. Para tanto, basta clicar no ícone disponível na coluna
“Alterar” e inserir dados faltantes ou a justificativa, seguindo as mesmas orientações descritas
nos itens Alterar um Registro de Nascimento, Alterar um Registro de Casamento e Alterar um
Registro de Óbito ou Natimorto.

Como exemplo, demonstraremos a complementação do termo 200, listado acima,
incluindo os dados de CPF e Naturalidade, que aparecem como faltantes.

Após selecionar o ícone “Alterar”, o SIRC direciona para a tela de alteração, na
qual devem ser feitas as complementações necessárias, conforme telas a seguir:

[…]

[...]
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Ao selecionar o botão “salvar” e confirmar os dados ignorados, o sistema retorna
a mensagem de sucesso da alteração e atualiza o resultado da busca dos registros com Dados
Obrigatórios Não Preenchidos. Antes da complementação de dados do termo 200 haviam, na
lista, 9 registros e após a complementação passou a exibir somente 8 registros com dados
obrigatórios faltantes, pois deixou de relacionar o termo 200.
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Caso houvesse algum dado obrigatório faltante, o usuário poderia, na mesma tela
de alteração, antes de Salvar, incluir a justificativa selecionando um dos itens da tabela ou
descrevendo o motivo da ausência da informação.
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A justificativa para a ausência dos dados faltantes pode ser incluída também pelo
botão “Justificar Selecionados”, após seleção dos termos a serem justificados na última colu-
na da tabela de resultados de busca. Nessa opção, o usuário terá a possibilidade de justificar
mais de um registro ao mesmo tempo:

Somente será possível  marcar os registros que ainda não possuam justificativa
para a ausência de dados obrigatórios. Na coluna “Justificativa(Dados Obrigatórios)”, o usuá-
rio pode verificar se já existe ou não justificativa para determinado registro.

A seleção poderá ser individual para um ou mais registros, ou poderá ser para to-
dos, usando-se a opção Marcar/Desmarcar Todos.

Após selecionar os registros e clicar no botão “Justificar Selecionados”, o SIRC di-
recionará para a tela de inclusão da justificativa, apresentando uma tabela de justificativas,
onde poderá ser selecionada a justificativa correspondente e/ou a inclusão de texto para a
justificativa: 

Tendo selecionada a justificativa correspondente, ou inserido o texto da justificati-
va, para a ausência dos dados obrigatórios, clicar no botão “Confirmar Justificativa”, assim o
sistema retornará para a tela de busca e exibirá a mensagem de sucesso.
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O quadro de resultado da busca, após atualizado, apresentará na coluna “Justifica-
tiva” a palavra “Sim”, no entanto, os termos atualizados ainda constarão na tabela de resulta-
dos, visto que o dado obrigatório continua faltante, porém a inserção de justificativa afasta o
enquadramento como infração e, consequentemente, eventual penalização da serventia.

A qualquer momento, o usuário pode clicar em “Gerar Relatório” para salvar as
informações da tela em documento.

Atenção! A complementação dos dados obrigatórios faltantes ou inclusão de justificati-
va fora do prazo legal – 1 (um) dia útil contado da data de lavratura do registro – impli-
cará na irregularidade de “Envio Fora do Prazo”, razão pela qual deve a serventia verifi-
car as pendências diariamente.

Atenção! Caso seja encaminhado um arquivo com as informações pelo cartório sem a
justificativa, posteriormente a justificativa inserida (em outra versão), o SIRC sobrepõe
essa informação pela que foi versão encaminhada pelo arquivo, excluindo a justificati-
va. Assim quando do envio de uma versão nova por qualquer meio de envio, a justifica-
tiva também deve ser encaminhada.
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3.14. CPFs Irregulares

A funcionalidade em questão possibilita a verificação quanto à existência de CPF
duplicado ou inválido nos registros de óbito contidos na base do SIRC e do legado SISOBI.

Atenção! Sugere-se que o usuário da serventia selecione apenas o filtro de Irregularida-
de do CPF, ou seja, realizar a busca selecionando o critério de   Inválid  o    ou Duplicad  o  ,
devendo verificar ambos os casos. Os filtros estão previamente marcados para facilitar a
busca, não havendo necessidade de alterá-los. Basta selecionar Inválido ou Duplicado
e clicar em Buscar. Os outros filtros são utilizados apenas em pesquisas específicas.

316



Guia SIRC – Serventias

Os parâmetros disponíveis para realização da pesquisa são:

a) Fonte: selecione uma ou mais fontes disponíveis – Óbitos do SIRC, Óbitos do SI-
SOBI, Óbitos anteriores ao SISOBI – para realizar a busca. Este filtro é preenchi-
mento obrigatório, e por padrão já vem selecionado as duas primeiras opções;

b) Irregularidade do CPF: selecione uma das irregularidades de CPF – Duplicado
ou Inválido. Este filtro é de preenchimento obrigatório;

c) Arquivo: “Escolher Arquivo”, se for o caso, em alguns navegadores pode apare-
cer  “Browse…”,  e  selecione  um  arquivo  com  extensão  “.xlsx”,  “.xls”,  “.ods”,
“.csv” ou “.txt”, contendo a lista de CPFs para os quais deseja verificar a existên-
cia de duplicidade ou invalidade. O sistema aceita arquivos de até 5 MB;

d) Lista de CPFs: digite os números dos CPFs, se for o caso, separando-os por es-
paço, vírgula ou ponto e vírgula, para os quais deseja verificar a existência de
duplicidade ou invalidade;

e) Períodos de lavratura e inserção: digite as datas inicial e final de lavratura e/ou
de inserção do registro sem barras ou clique no calendário à direita do campo
e selecione as datas desejadas;

f) Data Inicial de Inserção do Registro e Data Final de Inserção do Registro: digi-
te as datas inicial e final de inserção do registro sem barras ou clique no calen-
dário à direita do campo e selecione as datas desejadas;

g) CER: selecione a Central de Envio de Registros, caso queira buscar somente os
registros enviados por alguma CER específica.

Atenção! A consulta pelos filtros marcados como padrão, conforme descrito no quadro
anterior, são os passíveis de alguma ação pelos Cartórios e se trata dos casos enviados
ao e-mail no relatório mensal. 

O sistema permite restringir a busca somente aos números de CPF contidos em
arquivo selecionado no filtro “Arquivo”– deve ter extensão “.xlsx”, “.xls”, “.ods”, “.csv” ou “.txt”
– ou informados no filtro “Lista de CPFs”. Neste caso, será verificado na fonte escolhida – óbi-
tos SIRC e/ou óbitos SISOBI e/ou óbitos anteriores ao SISOBI – se os CPFs listados, via arquivo
ou manualmente, foram utilizados em registros de óbito lavrados na serventia e se constam
outros registros de óbito com estes CPFs ou se são inválidos, conforme a irregularidade seleci-
onada.

Na pesquisa de irregularidade de CPF “Inválido”, a  Fonte de pesquisa dos regis-
tros pode ser exclusiva ou em conjunto, sendo o resultado apresentado, conforme a seleção.
Também é possível selecionar filtros do motivo da invalidade do CPF, que por padrão, já apa-
recem todos selecionados:
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✔ Dígitos repetidos;

✔ Dígito verificador inválido;

✔ Não consta no cadastro de pessoa física; e

✔ Dados divergentes na RFB.

Clique em “Buscar” para realizar a consulta.

Clique em “Voltar” para retornar à tela inicial do sistema.

O resultado da pesquisa apresenta uma tabela contendo os seguintes dados dos
registros localizados: CPF Inválido, Nome do Registrado, Data de nascimento, Nome da Filia-
ção (mãe), Data do Óbito, Data do Registro, Data da Inserção, Matrícula ou livro, folha e ter-
mo, CNS, Município, UF, Motivo da Invalidade, Valores Divergentes na RFB, Fonte e Consul-
tar – que apresenta o detalhamento do registro. 
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O Motivo da Invalidade “Não consta no cadastro de pessoa física” indica que o
CPF que consta na matrícula não está cadastrado na Receita Federal, sendo necessária a con-
ferência dos dados apresentados e anotados no registro.

O Motivo da Invalidade “Dados Divergentes na RFB” apresenta no campo ao lado
“Valores Divergentes na RFB” quais os dados divergem, por exemplo Nome da Mãe, Data de
Nascimento ou Título de Eleitor, sendo necessária a conferência dos dados apresentados e
anotados no registro e/ou orientação ao cidadão para corrigir os dados cadastrais na Receita
Federal. Acaso os dados estejam incorretos na RFB e corretos no registro informado ao SIRC,
basta informar ao INSS por e-mail. Não há ação a ser tomada no SIRC.

Ao selecionar a irregularidade de CPF “Duplicado”, a Fonte de pesquisa dos regis-
tros pode ser exclusiva ou em conjunto, sendo o resultado apresentado, conforme a seleção.
Também é possível selecionar outros filtros:

✔ Buscar de outras fontes a partir da(s) fontes(s) selecionadas – caso seja selecio-
nado, o resultado trará a combinação da fonte selecionada com as outras fontes
disponíveis; e

✔ Mostrar somente registros iguais de fontes diferentes e mesma CNS – caso seja
selecionado, o resultado trará os registros com mesmo nome do registrado, data
de nascimento, nome da filiação (mãe), data do óbito, data do registro, matrícula
(livro, folha e termo) e CNS.

Clique em “Buscar” para realizar a consulta.

Clique em “Voltar” para retornar à tela inicial do sistema.

O resultado da pesquisa apresenta uma tabela contendo os seguintes dados dos
registros localizados: CPF Duplicado, Nome do Registrado, Data de Nascimento, Nome da Fi-
liação (mãe), Data do Óbito, Data do Registro, Data da Inserção, Matrícula ou livro, folha e
termo, CNS, Município, UF, Fonte, Consultar – que apresenta o detalhamento do registro, e
Pesquisar CPF – que apresenta todos os registros de óbito para o mesmo CPF.
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Ao selecionar o botão Pesquisar CPF, o sistema apresentará uma lista com todos
os registros de óbito para o mesmo CPF, sendo possível detalhar os registros apresentados,
clicando no ícone “Consultar”: 
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O usuário pode gerar o relatório no formato XLS dos resultados da pesquisa mos-
trada em tela, clicando no botão “Relatório XLS”.

Além disso, o sistema permite seja solicitada a geração de relatório em segundo
plano – em formato CSV –, possibilitando a utilização de outras funcionalidades do sistema
enquanto o relatório é gerado. Esta função é recomendada para os casos em que o resultado
da pesquisa tenha retornado mais de 65.500 (sessenta e cinco mil e quinhentos) registros, já
que a geração do relatório poderá demorar algum tempo. O arquivo pode ser nomeado para
fins de localização da serventia, basta preencher o campo “Descrição da Pesquisa”, com nome
a escolha do usuário e clicar no botão “Gerar Relatório Off-line”, que estão disponíveis no fi-
nal da tela:

Ao clicar no botão “Gerar Relatório Off-line”, o sistema retorna mensagem “Ge-
rando relatório off-line para o download posterior” e passa a exibir o quadro “Pesquisas Gra-
vadas”, contendo as colunas Descrição da Pesquisa, Data da Solicitação, Data da Conclusão,
Resultado, Filtros de Pesquisa e Ações:
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Enquanto a geração do relatório não for concluída, as colunas “Data da Conclu-
são” e “Resultado” não são preenchidas, bem como a coluna “Ações” somente exibirá o ícone
de “Excluir relatório”.

Para atualizar o relatório de acordo com a data atual, clicar no botão “Atualizar”.

Após a conclusão da geração do relatório, o SIRC passará a exibir a data e hora da
conclusão, a quantidade de linhas que consta no relatório, além de possibilitar as ações de
“Download CSV”, “Atualizar relatório com os mesmos parâmetros” e “Excluir relatório”: 

A função “Atualizar relatório com os mesmos parâmetros” pode ser utilizado nos
casos em que a serventia deseje gerar o mesmo relatório – com os mesmos parâmetros/fil-
tros –, porém com dados atualizados após a data da última apuração.

Atenção!  Os relatórios constantes no quadro “Pesquisas Gravadas” ficam disponíveis
somente para o usuário que os gerou e até que sejam excluídos manualmente ou por
um ano a partir da sua geração.
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Atenção!  O sistema encaminha  notificações, via e-mail, todo dia 15 de cada mês, às
serventias e Corregedorias de Justiça Estaduais e do Distrito Federal, contendo a rela-
ção das situações de CPF irregulares. Estas notificações não se confundem com os Avi-
sos e Comunicações de Pendências, disponíveis no menu “Funções de Serventia”, os
quais também são encaminhados via e-mail, mas abrangem outras situações.

Solucionar Irregularidade de CPF Inválido

Para solucionar a irregularidade de CPF inválido, o responsável pela serventia de-
verá realizar os seguintes procedimentos:

a) Conferir se o CPF indicado no sistema, realmente, está de acordo com o que
consta no livro de registros;

b) Verificar a titularidade do CPF no sistema da Receita Federal do Brasil. Caso a
serventia não possua acesso ao sistema da RFB ou esteja com dificuldades no
acesso, poderá solicitar auxílio do servidor do INSS da Gerência Executiva de
vinculação.

c) Corrigir o CPF no SIRC/SISOBI e no livro de registros, conforme Provimento CNJ
n° 63, de 14/11/2017, ou excluir o campo número do CPF indevido, deixando o
campo em branco, caso não seja possível obter esse dado. Neste último caso, o
campo CPF deverá ser ignorado no SIRC. Além disso, para os registros lavrados
a partir de 18/06/2019, deverá inserir a justificativa para a ausência do dado
obrigatório em razão de ser considerado como dado obrigatório por lei. 

d) As informações no SIRC ou no SISOBI devem estar iguais ao do livro de regis-
tros do cartório. Caso o cartório não opte pela correção no livro de registros,
não deve alterar a informação no SIRC ou no SISOBI. 

Atenção! Os registros de óbito, originários do SISOBI, com irregularidades de CPF inváli-
do, devem ser corrigidos na funcionalidade “Legado SISOBI” no SIRC Web.

Atenção! Importa ressaltar que a alteração das informações que geram esses CPFs Irre-
gulares é de responsabilidade dos cartórios, cabendo aos mesmos tomarem a decisão
sobre retificação ou não das informações em seu próprio livro e, em consequência no
sistema SIRC/SISOBI. Tratam-se de informações que foram lavradas, em alguns casos
com erro, e podem gerar equívocos.
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Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Alterar” na linha cor-
respondente ao registro que deseja alterar. O registro será inteiramente exibido na tela “Edi-
tar Registro de Óbito do SISOBI”, com todos os campos editáveis, sendo possível alterar ou
excluir o CPF inválido:
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É possível editar todos os campos com inclusão e alteração das datas do registro e
do óbito, inclusão, alteração ou exclusão dos dados cadastrais do falecido, documentação do
falecido e números dos benefícios no INSS.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para prosseguir.

Solucionar Irregularidade de CPF Duplicado

Para a irregularidade de CPF duplicado, podem ocorrer duas situações: (i) CPF du-
plicado em registros de óbito da mesma serventia ou (ii) CPF duplicado em registros de óbito
de serventias diferentes. 

A serventia deve verificar somente os registros sob sua responsabilidade.

Para solucionar a irregularidade de CPF duplicado a serventia deverá:

a) Conferir se o CPF indicado no sistema, realmente, está de acordo com o que
consta no livro de registros;

b) Verificar a titularidade do CPF no sistema da Receita Federal do Brasil. Caso a
serventia não possua acesso ao sistema da RFB ou esteja com dificuldades no
acesso, poderá solicitar auxílio do servidor do INSS da Gerência Executiva de
vinculação; 

c) Caso constatada a titularidade incorreta do CPF ou a divergência entre a infor-
mação do SIRC/SISOBI e o livro de registros, caberá a correção da informação
no SIRC ou no SISOBI. 

d) Não havendo incorreção no CPF, em se tratando do mesmo registrado na mes-
ma serventia, com duplicidade nos sistemas SIRC/SISOBI, não há ação a ser re-
alizada.

Os registros de óbito, originários do SISOBI, com irregularidades de CPF duplica-
do, devem ser corrigidos na funcionalidade “Legado SISOBI” no SIRC Web.

Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Alterar” na linha cor-
respondente ao registro que deseja alterar. O registro será inteiramente exibido na tela “Edi-
tar Registro de Óbito do SISOBI”, com todos os campos editáveis, sendo possível alterar ou
excluir o CPF duplicado:
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É possível editar todos os campos com inclusão e alteração das datas do registro e
do óbito, inclusão, alteração ou exclusão dos dados cadastrais do falecido, documentação do
falecido e números dos benefícios no INSS.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.
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Clicar em “Salvar” para prosseguir.

Atenção!  Enquanto não for  corrigida a irregularidade de CPF duplicado,  os registros
continuarão aparecendo no relatório de todas as serventias envolvidas, além de recebi-
mento de notificações via e-mail todo dia 15.

Apresentamos alguns exemplos de CPFs duplicados e um resumo de como soluci-
onar as pendências:

1 – SIRC x SISOBI: Quando as informações dos registros forem iguais, mesmo CPF, mesmo re-
gistrado,  mesmos  Livro/Folha/Termo, nenhuma  ação  deve  ser  tomada.  No  relatório  não
constarão mais esses casos, eles estão tratados em filtro específico. Atuar somente em casos
de divergências nos dados cadastrais (data nascimento, data de óbito, nome da mãe, etc.), ou
ausência desses dados, que deverão ser corrigidas de acordo com os dados anotados no livro
da serventia. Não excluir o registro de nenhum dos sistemas.

2 – SIRC x SISOBI: Quando as informações dos registros forem diferentes e sejam da mesma
serventia, realizar a conferência e manter o CPF no registro correto e retificar o outro registro
para excluir o CPF  incorreto ou atribuir o CPF correto.

3 – SIRC x SISOBI ou SIRC x SIRC: Caso as informações de registros sejam de Serventias dife-
rentes com o mesmo CPF, e se tratando de registrados diferentes, Livro/Folha/Termo diferen-
tes, realizar a conferência e, não sendo confirmada a titularidade, retificar o registro para ex-
cluir o CPF  e, se possuir,  atribuir o CPF correto.  Sendo confirmada a titularidade, manter o
campo de número de CPF no registro e não realizar nenhuma ação. A outra serventia será no-
tificada sobre a irregularidade. 
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4 – SISOBI x SISOBI: Caso sejam apresentados dados da mesma serventia e mesmas informa-
ções de registro (dados todos iguais), manter a matrícula com data de inserção mais próxima
da data do registro OU a matrícula que tem a informação mais completa (preferencialmente).
Se possuir os dados do registrado, pode atualizar o registro mais antigo e excluir o mais re-
cente. Cabe verificar, também, qual CNPJ era mantido à época, dando preferência para este
registro.

5 – SISOBI x SISOBI: Caso as informações dos registros tenham o mesmo CPF, mesmo regis-
trado e mesmos Livro/Folha/Termo,  com CNS, Município ou GEX diferentes, confirmar se é
caso de guarda de acervo para solicitar, à Gerência Executiva do INSS de sua abrangência,
acesso ao CNS antigo e proceder a análise para manter a matrícula com data de inserção mais
próxima da data do registro OU a que tem a informação mais completa (preferencialmente).
Cabe verificar, também, qual CNPJ era mantido à época, dando preferência para este registro.
Se possuir os dados do registrado, pode atualizar o registro mais antigo e excluir o mais re-
cente. Não sendo o caso de guarda de acervo, mas de duplicidade de registro em CNS dife-
rentes, conferir se possui os dados desse registro duplicado no acervo da sua CNS. Caso pos-
sua, não há ação a ser tomada. Caso não possua esses dados de registro em seu acerco, ex -
cluir no SISOBI. A outra serventia também será notificada para saneamento daquele registro.
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6 – SISOBI x SISOBI: Caso as informações dos registros tenham o mesmo CPF, mesmo regis-
trado e mesmos Livro/Termo/Folha, sem dados de CNS, Município ou GEX em um dos regis-
tros, confirmar se o registro consta no acervo de sua Serventia e solicitar, à Gerência Executi-
va do INSS de sua abrangência, a atribuição de CNS para o registro sem os dados. Após a atri-
buição, manter a matrícula com data de inserção mais próxima da data do registro OU a que
tem a informação mais completa (preferencialmente). Cabe verificar, também, qual CNPJ era
mantido à época, dando preferência para este registro. Se possui os dados do registrado,
pode atualizar o registro mais antigo e excluir o mais recente.

7 – SISOBI x SISOBI: Caso as informações dos registros tenham o m  esmo CPF para marido e  
mulher, retificar o registro com CPF de titularidade divergente (geralmente a mulher), pesqui-
sar se houve cadastramento de CPF próprio, incluindo o CPF correto, ou excluindo a informa-
ção do CPF incorreto.

Atenção! Os registros de óbito, originários do SISOBI, com irregularidades de CPF dupli-
cado, devem ser corrigidos na funcionalidade “Legado SISOBI” no SIRC Web.

Atenção! Importa ressaltar que a alteração das informações que geram esses CPFs Irre-
gulares é de responsabilidade dos cartórios, cabendo aos mesmos tomarem a decisão
sobre retificação ou não das informações em seu próprio livro e, em consequência no
sistema SIRC/SISOBI. Tratam-se de informações que foram lavradas, em alguns casos
com erro, e podem gerar equívocos. Os que não são considerados erros pelos cartórios
cabem aos mesmos decidirem sobre a retificação do dado. 
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Solucionar Irregularidade de CPF de registro com símbolo @ no livro e folha

Na situação em que o CPF irregular – duplicado ou inválido – conste em registro
de óbito de fonte SISOBI e a identificação deste possua o símbolo “@” no livro e folha, a ser-
ventia deverá proceder a correção da identificação do registro, informando os números do li-
vro, folha e termo corretos, utilizando a funcionalidade Legado SISOBI.

No campo “Identificação do Óbito”, após “Livro / Folha / Termo” consta o ícone
“Alterar Identificador do Registro”   que apresentará a seguinte tela:

O sistema apresentará o alerta sobre as implicações ao realizar a alteração dos
campos Livro e/ou Folha e/ou Termo. No lado direito consta o ícone que possibilita o cance-

lamento da alteração do identificador de registro.

É possível editar todos os campos com inclusão e alteração das datas do registro e
do óbito, inclusão, alteração ou exclusão dos dados cadastrais do falecido, documentação do
falecido e números dos benefícios no INSS.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para prosseguir.

4. MENU TRANSMISSÃO DE ARQUIVO

Menu contendo funcionalidades relacionadas à remessa de informações de regis-
tros em lote pela Serventia (envio de arquivos de movimento para o sistema) encaminhados
pelo SIRC CARGA, por meio de um Webservice, ou ainda por carregamento de arquivo no pró-
prio SIRC Web. Contém as seguintes funcionalidades:
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a) Transferência de arquivos de movimento das serventias para a base do SIRC;

b) Emissão de Comprovantes e Relatórios de Transmissão de arquivos (recepção
dos dados de registros civis); e

c) Consulta a Relatórios de Erros na transmissão de arquivos.

4.1. Enviar Arquivo de Movimento

A funcionalidade “Enviar Arquivo de Movimento” está acessível através do Menu
“Transmissão de Arquivos” ou através do quadro de Atalhos da tela inicial:

Tal funcionalidade permite ao usuário a transmissão de arquivo de movimento ge-
rado por carga, ou seja, permite o envio de registros civis agrupados num único arquivo (ex-
tensão .mrc). O layout deste arquivo, bem como especificações do mesmo, estão descritos no
Manual de Recomendações Técnicas, que pode ser acessado no site www.sirc.gov.br, ou atra-
vés do Menu Ajuda do sistema.

Acessando a funcionalidade, o usuário é encaminhado para a tela “Transmissão
de Arquivos de Movimento”:
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No quadro “Arquivo de Movimento”, temos:

a) Tipo de Registro: Clicar na seta e escolher entre Nascimento, Casamento ou
Óbito (cada envio de arquivo pode conter somente um tipo de registro);

b) Arquivo para Transmissão: Clicar sobre o botão “Escolher arquivo” e selecio-
nar o arquivo a ser enviado;

Clicar em “Enviar Arquivo” para efetivar a transmissão.

Como resultado, o sistema retorna o quadro “Arquivo Enviado”, com o Resumo do
Processamento: quantidade de registros Inseridos, Alterados, Excluídos, Data e Hora do en-
vio, Total de registros, Total de registros processados com sucesso, Total de Erros e Relatórios
com as Matrículas dos Registros processados.

Clique em “Salvar ou Imprimir Relatório Gerado” para obter arquivo em PDF com
o Relatório das operações.

Clique em “Salvar ou Imprimir Comprovante Gerado” para obter arquivo em PDF
com o Comprovante das operações.

Em caso de divergência entre tipo de registro no arquivo e tipo de registro esco-
lhido na tela, o sistema retorna a mensagem de erro:

Erro no processamento remoto do arquivo! Verificar compatibilidade entre o tipo
de registro e o arquivo selecionado. 

Neste caso, deve-se corrigir a informação e submeter novamente o arquivo.

Geralmente esse tipo de erro decorre do envio do arquivo constando um tipo de
registro, por exemplo casamento, e na tela foi escolhido outro tipo de registro diferente do
arquivo, por exemplo nascimento. Constará esse tipo de incompatibilidade e indicará o erro
acima.
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Outro erro comum no envio de arquivo é que não incluiu o arquivo em criptogra-
fia, ou seja, com a extensão .mrc, conforme indica no Manual de recomendações Técnicas. 

Existem três tipos de operação a serem encaminhadas pelo arquivo em conjunto
com a matrícula: inserção, alteração e exclusão. Cada tipo de operação realizará a ação indi-
cada. 

Quando indicada a operação “inserção” no arquivo, essa matrícula somente en-
trará uma vez. Caso a mesma matrícula seja enviada novamente com a mesma operação, o
sistema acusará a crítica “O registro civil não pode ser inserido no sistema. Não pode existir
mais de um registro com mesma matrícula”. Nesse caso não há o que se corrigir, bastando
não encaminhar a matrícula novamente, se inserida corretamente. Caso a intenção seja man-
dar como alteração, deverá trocar o tipo de operação no arquivo de inserção para alteração.  

Nos casos de indicação de operação de “alteração” da matrícula, caso a matrícula
tenha sido inserida anteriormente, o SIRC sobrepõe as informações encaminhadas anterior-
mente nessa nova versão indicada como alteração. Caso a matrícula ainda não tenha sido in-
serida no SIRC, e enviada como alteração acusará a crítica de “Registro Não Localizado”, uma
vez que não há o que se alterar o que nem existe no sistema ainda. Nesse caso deve ser envi -
ada no arquivo a matrícula com a operação “inserção”.

No envio de arquivo com indicação de operação de “exclusão”, a matrícula indica-
da será excluída se tiver sido inserida anteriormente. A exclusão deve ser feita apenas nos ca-
sos de matrículas com dados errados no número da matrícula. Caso seja enviada matrícula
com operação de exclusão, mas que ainda não tenha sido inserida, acusará a crítica de “Regis-
tro Não Localizado”, uma vez que não há o que se excluir o que nem existe no sistema ainda.
Nesse caso, se o objetivo era excluir por conter matrícula errada, não há ação uma vez que
não existe no SIRC a matrícula que se pretende excluir. 

Atenção! Caso seja encaminhado um arquivo com as informações pelo cartório sem a
justificativa, posteriormente a justificativa inserida (em outra versão), o SIRC sobrepõe
essa informação pela que foi versão encaminhada pelo arquivo, excluindo a justificati-
va. Assim quando do envio de uma versão nova por qualquer meio de envio, a justifica-
tiva também deve ser encaminhada.

4.2. Comprovantes e Relatórios de Transmissão de Arquivos
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A funcionalidade “Comprovantes e Relatórios de Transmissão de Arquivos” permi-
te ao usuário consultar, por Intervalo de Datas e Origem de envio, Relatórios de Processamen-
to e Comprovante de envio de Registros.

Ao acessar tal funcionalidade, o sistema exige como parâmetros de consulta:

a) Intervalo de datas de envio: É de preenchimento obrigatório.  Clicar na figura
do calendário e selecionar a data inicial e final de envio do arquivo ou digitar a
data sem ponto ou barra. Como padrão, o sistema já sugere o intervalo dos úl-
timos trinta dias, personalizável pelo usuário conforme lhe convier;

b) Origem:  Escolher entre as opções “CER”, “Serventia”, “INSS” ou “Todas”. Su-
gere-se escolher “Todas”.

Como resultado, o sistema retorna a listagem com todos os arquivos que corres-
pondem aos parâmetros informados:
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O usuário pode, ainda, clicar sobre os botões “Salvar ou Imprimir Relatório”, ou
“Salvar ou Imprimir Comprovante”, para gerar um arquivo em PDF relativo ao arquivo da linha
a que se refere.
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No Relatório de Processamento de arquivo é possível visualizar o resultado do
processamento arquivo enviado e a apropriação, ou não, das informações dos registros na
base do SIRC, sendo apresentado por matrícula.

O cuidado no preenchimento dos registros, obedecendo ao descrito no manual
de recomendações técnicas,  é fundamental para que as informações sejam recepcionadas
pelo SIRC.

Com relação a qualidade dos dados, a coleta inexata impacta diretamente nas fi-
nalidades do SIRC, especialmente no que se refere a interoperabilidade de cadastros governa-
mentais e o planejamento das políticas públicas, além de descumprir o disposto nos §§ 2º e
3º do artigo 68 da Lei nº 8.212/1991 e artigo 8º do Decreto n° 9.929/2019.

As serventias que utilizam as Centrais de Envio de Registros – CER como meio de
entrada no SIRC das informações dos registros, devem verificar periodicamente o relatório de
processamento, a fim de confirmar se houve a correta inserção, alteração ou exclusão dos re-
gistros pela CER. Ressalte-se que o envio das informações de registros civis por meio da Cen-
tral não exime a responsabilidade do titular da serventia em manter os dados corretos e os
termos sequenciais dentro do SIRC, inclusive quanto a declaração de inexistência dos regis-
tros.
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O Comprovante de envio de arquivo apresenta a quantidade de registros que fo-
ram inseridos na base do SIRC e os que não foram por motivo de erro nos dados informados.
Informa, ainda, os motivos dos erros que devem ser verificados no relatório de processamen-
to de arquivo. Assim os registros que apresentaram erro no arquivo não foram inseridos na
base do SIRC e devem ser reencaminhados com os devidos acertos.

  

Atenção! A inserção do registro no SIRC não significa que todas as informações obriga-
tórias em Lei foram inseridas. Elas devem ser encaminhadas no arquivo de forma com-
pleta. O arquivo pode indicar os campos ignorados e, por isso, não haver críticas ou re-
cusa das informações. Assim sugere-se que após o envio dos arquivos, solucionar as
críticas de erro das matrículas acusadas, se for o caso, encaminhando as informações
corretamente. Logo após ir no Relatório de “Qualidade do Preenchimento dos Dados
Obrigatórios” com a finalidade de verificar se faltou algum campo a ser preenchido ou a
justificativa de ausência do campo no arquivo.

Atenção! Caso seja encaminhado um arquivo com as informações pelo cartório sem a
justificativa, posteriormente a justificativa inserida (em outra versão), o SIRC sobrepõe
essa informação pela que foi versão encaminhada pelo arquivo, excluindo a justificati-
va. Assim quando do envio de uma versão nova por qualquer meio de envio, a justifica-
tiva também deve ser encaminhada.

4.3. Relatório de Movimentos com Erro

A partir da versão 6.4.0, de 27/06/2017, tornou-se possível pesquisar e gerar rela-
tórios das matrículas que apresentaram erro quando transmitidos ao SIRC, via arquivo, e, con-
sequentemente, não entraram na base de dados. Este relatório engloba as operações de in-
serção, alteração ou exclusão de registros civis.
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Significa dizer que o usuário tem a possibilidade de consultar o motivo pelo qual o
sistema rejeitou o comando de inserção, alteração ou exclusão de determinados registros, se
transmitidos via CER ou via arquivo de movimento.

Como parâmetros de entrada, o sistema exige:

a) Tipo de Registro: Nascimento, Casamento ou Óbito (obrigatório);

b) Acervo: 01 para acervo próprio, 02 a 99 para acervo incorporado e situações
especiais (não obrigatório);

c)  Intervalo de termos: informação de termo inicial e/ou final (não obrigatório);

d) Intervalo de Datas de Envio: clicar  na figura do calendário e  selecionar data
inicial e final de envio do arquivo ou digitar a data sem ponto ou barra (obriga-
tório). A diferença entre as datas do intervalo não poderá superar 365 dias.

Como resultado, o sistema retorna uma lista contendo todos os registros que so-
freram tentativa de inserção/alteração/exclusão frustrada, apresentado, na coluna “Erro”, a
indicação do motivo da rejeição pelo sistema:
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Nesta tabela de resultados, temos as colunas:

a) Matrícula: identificação do registro civil;

b) Data Envio: data e hora em que ocorreu a tentativa de envio do arquivo com a
operação frustrada;

c) Operação: tipo de operação frustrada, inserção, alteração ou exclusão;

d) Origem:  responsável pela envio do arquivo com a informação, por exemplo,
Serventia ou CER;

e) Erro: descrição do problema que impediu a recepção pelo SIRC e;

f) Código de Identificação de Arquivo: sequência alfanumérica que individualiza
o arquivo.

Clique em “Salvar ou Imprimir o Relatório Gerado” para geração de arquivo em
PDF com as informações da tela.

De posse deste relatório, a serventia tem condições de compreender com exati-
dão o erro que impediu a inclusão/alteração/exclusão comandada, realizar a devida correção
em seu sistema local ou no arquivo de movimento e submeter novamente o registro à trans-
missão. 

Atenção! O uso adequado desta funcionalidade permite à Serventia detectar quais er-
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ros são cometidos com maior frequência na lavratura de registros civis, de modo que
pode servir como auxiliar tanto na melhora dos fluxos de trabalho da equipe quanto na
qualidade dos dados inseridos nos registros civis

Exemplos de erros comuns apontados pelo Relatório de Movimentos com Erro e
suas respectivas soluções:

ERROS MAIS COMUNS E RESPECTIVAS SOLUÇÕES

MENSAGEM DE ERRO MOTIVO SOLUÇÃO

O registro civil não pode ser inserido
no sistema. Não podem existir núme-
ros de termos iguais para uma mes-

ma serventia, acervo, tipo de registro
civil e tipo do livro.

A Origem (CER ou Serventia) es-
tava tentando enviar um arqui-
vo com a operação de inserção
de um registro com outro ter-
mo igual a outro já presente no
SIRC.

Este erro ocorreu somente até
a implantação da versão do dia
10/06/2020, que passou a per-
mitir  a  entrada  de  matrículas
com termos iguais, restringindo
somente os registros cujas ma-
trículas  sejam  exatamente
iguais  a  outro  já  existente  no
SIRC.
Até então, era necessário con-
firmar  se  houve  utilização  do
mesmo termo para dois  regis-
tros. Em caso positivo, não ha-
via ação a ser feita, visto que o
registro já estava no sistema.
Este era um erro muito comum
quando  a  Serventia  transmitia
arquivos via CER.
Havia,  ainda,  caso  em  que  a
serventia queria alterar o regis-
tro, mas o arquivo foi  enviado
como  inclusão.  Neste  caso,  o
arquivo tinha que ser ajustado
para alteração.

O registro civil não pode ser inserido
no sistema. Não pode existir mais de
um registro com mesma matrícula.

A  Origem  (CER  ou  Serventia)
está tentando enviar um arqui-
vo com a operação de inserção
de um registro com a matrícula
igual  a  outro  já  presente  no
SIRC.

Esta crítica substituiu a descrita
acima, visto que o SIRC passou
a permitir a entrada de termos
iguais, restringindo somente as
matrículas  exatamente  iguais,
conforme  versão  implementa-
da no dia 10/06/2020.
Necessário confirmar se houve
utilização da mesma matrícula
para dois registros. Em caso po-
sitivo, não há ação a ser feita,
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visto que o registro já está no
sistema.
Caso a serventia esteja tentan-
do enviar uma alteração, deve-
rá ajustar o arquivo para altera-
ção.

Filiação 1 (ou 2): Nome da filiação in-
válida.

O nome informado para a Filia-
ção  1  ou  2  não  é  aceito  pelo
SIRC

Conferir a digitação dos dados,
corrigindo, se for o caso, ou de-
mandando  ao  INSS  eventual
adequação  do  sistema,  caso
correto. Verificar se não se tra-
ta  de  um  nome  especial  que
deve possuir uma TAG específi-
ca no arquivo.

Nome do registrado inválido. O nome informado para o regis-
trado não é aceito pelo SIRC

Conferir a digitação dos dados,
corrigindo, se for o caso, ou de-
mandando  ao  INSS  eventual
adequação  do  sistema,  caso
correto. Verificar se não se tra-
ta  de  um  nome  especial  que
deve possuir uma TAG específi-
ca no arquivo.

Não é possível inserir registro cance-
lado. Para reinserção deve-se rever-

ter o cancelamento.

Até a versão implantada no dia
10/06/2020, os termos com jus-
tificativa de ausência não pode-
riam ser inseridos, a menos que
fosse feita a reversão da justifi-
cativa de ausência pelo INSS.

Após a implantação da versão,
o sistema passou a efetuar a re-
versão  automática  dos  termos
quando da nova inserção,  por-
tanto,  este erro não será mais
exibido.

Até a implantação da versão do
dia  10/06/2020,  a  serventia
precisava solicitar a reversão da
justificativa de ausência do ter-
mo ao INSS e, após, novamente
realizar a transmissão do arqui-
vo, se fosse o caso de nova in-
clusão. Não é mais necessário.

Nome do atestante primário inválido. 

O campo nome do médico ates-
tante primário do óbito prova-
velmente contém caractere não
aceito (@, ponto, asterisco)

Checar a digitação do campo, re-
alizar a correção e submeter no-
vamente a transmissão do arqui-
vo.  O erro comum e colocar na
frente do nome o (dr.), entretan-
to não se trata de parte do nome
do médico.

Filiação 1 (ou 2): Se o nome da filia-
ção não for informado, nenhum ou-

Ocorre  quando  não  foi  preen-
chido  o  nome da  Filiação,  po-

Preencher  o  nome da filiação,
se  conhecido,  ou  esvaziar  o
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tro dado da filiação deve ser preen-
chido.[sexo] 

rém  informado  algum  outro
dado (neste caso, o sexo)

campo sexo (que, no caso, pro-
vavelmente  foi  informado  por
engano)

Se o Domicílio Estrangeiro da filiação
for informado ou ignorado, nenhum
outro atributo de domicílio da filia-

ção deve ser informado ou ignorado. 

Ocorre  na  situação  em  que
houve informação de domicílio
estrangeiro  da  filiação  ou  este
foi  ignorado,  porém  existem
campos  incompatíveis  preen-
chidos.

Basta  apagar  os  dados  dos
campos incompatíveis, ou seja,
se  foi  informado domicílio  es-
trangeiro da filiação, não deve
haver informação de estado ou
município  brasileiro;  se  foi  ig-
norado,  não  deve  haver  qual-
quer  outro  dado  referente  ao
domicílio  da  filiação  preenchi-
do.

Não houve alteração nos campos do
registro. 

A Origem está tentando enviar
um arquivo de alteração, porém
não houve  alteração  nos  cam-
pos do registro.

A  partir  da  versão  implantada
no  dia  27/09/2019,  o  sistema
passou a impedir a entrada de
versões  repetidas.  A  serventia
deverá  efetuar  a  alteração  do
campo desejado e, após, reen-
viar o arquivo de alteração.

Evidentemente esta lista é exemplificativa, de modo que cada mensagem de erro
deve ser interpretada pelo usuário, verificando-se o motivo causador, a fim de buscar a solu-
ção mais adequada e o reenvio do arquivo com aquela matrícula de forma correta.

Existem três tipos de operação a serem encaminhadas pelo arquivo em conjunto
com a matrícula: inserção, alteração e exclusão. Cada tipo de operação realizará a ação indi-
cada. 

Quando indicada a operação “inserção” no arquivo, essa matrícula somente en-
trará uma vez. Caso a mesma matrícula seja enviada novamente com a mesma operação, o
sistema acusará a crítica “O registro civil não pode ser inserido no sistema. Não pode existir
mais de um registro com mesma matrícula”. Nesse caso não há o que se corrigir, bastando
não encaminhar a matrícula novamente, se inserida corretamente. Caso a intenção seja man-
dar como alteração, deverá trocar o tipo de operação no arquivo de inserção para alteração.  

Nos casos de indicação de operação de “alteração” da matrícula, caso a matrícula
tenha sido inserida anteriormente, o SIRC sobrepõe as informações encaminhadas anterior-
mente nessa nova versão indicada como alteração. Caso a matrícula ainda não tenha sido in-
serida no SIRC, e enviada como alteração acusará a crítica de “Registro Não Localizado”, uma
vez que não há o que se alterar o que nem existe no sistema ainda. Nesse caso deve ser envi -
ada no arquivo a matrícula com a operação “inserção”.

No envio de arquivo com indicação de operação de “exclusão”, a matrícula indica-
da será excluída se tiver sido inserida anteriormente. A exclusão deve ser feita apenas nos ca-
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sos de matrículas com dados errados no número da matrícula. Caso seja enviada matrícula
com operação de exclusão, mas que ainda não tenha sido inserida, acusará a crítica de “Regis-
tro Não Localizado”, uma vez que não há o que se excluir o que nem existe no sistema ainda.
Nesse caso, se o objetivo era excluir por conter matrícula errada, não há ação uma vez que
não existe no SIRC a matrícula que se pretende excluir. 

5. MENU CONSULTAS AUXILIARES

Através do Menu “Consultas Auxiliares”, o usuário da Serventia tem a possibilida-
de de realizar, atualmente, dois tipos de consultas:

a) Consulta de Número de Benefício:  Através de determinados parâmetros de
entrada, o usuário da Serventia pode consultar a existência de benefícios previ-
denciários ativos ou em análise. O objetivo desta consulta é auxiliar a Serventia
a localizar benefícios do INSS que deverão ser informados quando da lavratura
do óbito, a fim de se evitar recebimentos pós-óbito;

b) Consulta Nacional: Funcionalidade que permite à Serventia realizar consultas a
informações de registros civis lavrados em qualquer outro Cartório de Registro
Civil do país. 

5.1. Consulta de Número de Benefício
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A funcionalidade “Consulta  de Número de Benefício” pode ser acessada através
do Menu “Consultas Auxiliares” ou através de botão nos Atalhos, na tela inicial. 

Tal funcionalidade tem por objetivo permitir ao usuário da Serventia a localização
de benefícios previdenciários (INSS) ativos ou em análise, possibilitando que, durante a lavra-
tura do óbito, informe tais números e, assim, evitar saques de valores após o óbito.

A informação de eventuais benefícios do Regime Geral de Previdência Social de ti-
tularidade do falecido é obrigatória, se disponível, por força do disposto pelo §3º do artigo
68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei nº 13.846, de 18 de
Junho de 2019. Já se tratava de obrigação a ser um dos dados a serem informados na redação
do antigo artigo 68 da Lei nº 8.212/91.

Conforme o atual Regime Geral de Previdência Social brasileiro, existe a possibili-
dade do(a) falecido(a) ser titular de mais de um benefício previdenciário (por exemplo, Apo-
sentadoria e Pensão por Morte). Desta forma, todos os benefícios de titularidade do falecido
deverão ser inseridos se localizados e colhidos no ato da lavratura.

a) Benefício ativo: É o benefício já concedido e que vem sendo recebido periodi-
camente pelo titular;

b) Benefício em análise: Significa que o titular, em vida, efetuou o requerimento
(pedido) de um benefício previdenciário, porém ainda não houve decisão por
parte do INSS. 

Atenção! A funcionalidade “Consulta de Número de Benefício” não localiza benefícios
cessados, ou seja, aqueles que o titular já deixou de recebê-los. Este não é o objetivo
desta funcionalidade, pois não há necessidade de o usuário da serventia informar, na
lavratura de um óbito, um número de benefício que o falecido não estava recebendo.
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Através desta funcionalidade, o usuário deve localizar eventuais benefícios do Re-
gime Geral de Previdência Social de titularidade do falecido e incluí-los no registro de óbito. 

Conforme o atual Regime Geral de Previdência Social brasileiro, existe a possibili-
dade do(a) falecido(a) ser titular de mais de um benefício previdenciário (por exemplo, Apo-
sentadoria e Pensão por Morte). Desta forma, todos os benefícios de titularidade do falecido
deverão ser localizados para que sejam inseridos no registro de óbito.

Atenção! A informação do(s) número(s) de benefício de titularidade do falecido evita
que haja recebimentos indevidos após o óbito, o que se traduz em segurança tanto
para o Registrador Civil quanto para os Cofres Públicos.

Ao clicar sobre a funcionalidade, o usuário é direcionado para a tela “Consulta de
Número de Benefício”:

Note que a tela apresentada possui dois quadros contendo duas possibilidades di-
ferentes de pesquisa:

a) Consulta por documento: Na consulta por documento, o usuário pode realizar
pesquisas utilizando-se um único documento por vez, entre:

✔ Número de benefício ou

✔ CPF ou

✔ NIT.

É importante compreender que, caso o usuário queira realizar a busca por CPF,
por exemplo, deverá clicar sobre o botão “Consultar” na mesma linha do campo CPF, o mes-
mo ocorrendo para os demais documentos.

b) Consulta por nome: Já através da opção de consulta por nome, o usuário tem
a opção de realizar pesquisas através do nome do titular (obrigatório), e mais
um dado obrigatório entre  Data  de nascimento ou  Nome da mãe.  Caso o
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usuário informe os três dados em conjunto, o  sistema considerará a data de
nascimento como segundo filtro.

Após comandar a pesquisa, o sistema retornará tabela com a lista de benefícios
previdenciários ativos ou em análise que pode corresponder aos parâmetros informados:

Note que, na lista, os dados básicos do titular dos benefícios localizados são apre-
sentados nas colunas: Nome do Titular, Data de Nascimento, CPF, Número do Benefício, NIT e
Nome da Mãe. 

Atenção! Este é o momento em que o usuário da serventia deve comparar os dados ca-
dastrais dos benefícios localizados com os dados cadastrais do falecido para o qual está
lavrando o registro, a fim de formar convicção de quais benefícios localizados são de
efetiva titularidade do de cujus. 

É importante compreender que o número de benefício inserido no registro de
óbito será automaticamente suspenso/cessado pelo INSS, provocando, o bloqueio de seus
créditos, motivo pelo qual é de extrema importância que o usuário da Serventia confirme se
os dados cadastrais estão convergentes.

Na tabela de resultados o usuário pode, ainda, clicar sobre o ícone “Consultar”,
para ter acesso a informações mais específicas do benefício localizado:
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Nova tela é apresentada, na qual, além dos dados já informados, o usuário terá a
informação sobre a situação do benefício (Ativo ou Em Análise), a espécie de benefício  (Apo-
sentadoria, Pensão por Morte, auxílio-doença, etc) e desde quando o benefício vem sendo re-
cebido (data de início).

Estes dados podem auxiliar na análise conclusiva quanto à titularidade do benefí-
cio, confrontando-se com as informações recebidas dos familiares, tais como o tipo de benefí-
cio o falecido vinha recebendo, desde que data etc.

Clique em “Voltar” para retornar à tela de busca.

Atenção! É importante confirmar se o número do benefício digitado realmente é de ti-
tularidade do falecido, visto que a inserção do número no registro provocará a suspen-
são dos pagamentos.

Atenção! Com a publicação da Lei nº 13.846, em 18/06/2019, passou a ser obrigatória a
informação dos números de benefício para registros de Casamento e Óbito, acaso dis-
poníveis. Esta ferramenta possibilita o acesso da Serventia a tal informação, tornando-a
disponível e permitindo que o Cartório dê cumprimento à sua obrigação legal.

5.2. Consulta Nacional
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A funcionalidade “Consulta Nacional” permite que o usuário da serventia realize
consulta de registros civis lavrados em qualquer outra serventia do país. O acesso a esta fun-
cionalidade dá-se através do Menu “Consultas Auxiliares” ou pelo botão de atalho “Consulta
Nacional” da tela inicial.

Por qualquer um dos caminhos, o usuário será direcionado para a tela de busca,
na qual deve inserir os dados de entrada que julgar necessários para a localização do registro
civil desejado:
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Note que o único dado obrigatório para a pesquisa é o “Tipo de Registro”, sendo
os demais de preenchimento facultativo:

a) Matrícula:  Podem  ser  informados  os  campos  da  matrícula  que  se  desejar,
como Serventia (CNS), Acervo (01 para acervo próprio, 02 a 99 para acervos in-
corporados), Ano, Tipo de Livro (1: Livro A [Nascimento], 2: Livro B [Casamento
Civil], 3: Livro B-Auxiliar [Casamento Religioso com Efeito Civil], 4: Livro C [Óbi-
tos], 5: Livro C-Auxiliar [Natimorto] e 7: Livro E [Registros Transladados do Exte-
rior]), Número do livro, Número de Folha e Número de Termo e o dígito verifi-
cador se houver.

b) Intervalo de Termos: informar o termo inicial e final desejados;

c) Somente registros judiciais: se desejar que a busca considere somente regis-
tros judiciais, clicar sobre esta opção;

d) Tipo de Registro: Nascimento, Casamento ou Óbito (obrigatório);

Atenção!  Caso tenha sido preenchido na matrícula o tipo de livro, a informação de
“Tipo de Registro” precisa ser coerente com o tipo de livro digitado (Nascimento: Livro
1, Casamento: Livros 2 e 3, Óbito: Livros 4 ou 5). Para consultas referentes ao livro 7, su-
gere-se optar pelo tipo de Registro “Nascimento”.

e) Nome: Pesquisar por nome do registrado;

f) Nome da Filiação: Pesquisar por nome do pai ou da mãe do registrado;

Atenção! Para os parâmetros “Nome” e “Nome da Filiação”, há possibilidade de efetu-
ar a busca exata ou por aproximação. 

Na busca exata, a sistema retornará somente os nomes iguais ao digitado, desconside-
rando espaços em excesso, caracteres especiais – p. ex., acentos, cedilhas, apóstrofos
etc –, e preposições – p. ex., “de”, “da”, “e” etc. 

Na busca por aproximação, que será realizada quando selecionada a opção “busca por
aproximação”, o sistema retornará todos os resultados que tenham similaridade fonéti-
ca com o que foi digitado, desconsiderando, também, espaços em excesso, caracteres
especiais e preposições, além de letras diferentes que possuam o mesmo som, p. ex.,
Souza/Sousa, Andreia/Andréa, Mattos/Matos etc.

g) Intervalo de Datas de Nascimento Registrado: Informar datas inicial e final de
Nascimento do registrado. Deve-se digitar a data sem barras ou, alternativa-
mente, clicar no ícone calendário e selecionar a data desejada;
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h) Intervalo de Datas de Inserção no SIRC: Informar datas inicial e final de Inser-
ção do Registro Civil  a  ser  consultado (Nascimento,  Casamento,  ou Óbito).
Deve-se digitar a data sem barras ou, alternativamente, clicar no ícone calen-
dário e selecionar a data desejada;

i) UF/Município de Nascimento do Registrado: clicar na seta e selecionar a uni-
dade da federação a partir da lista exibida. Em seguida, selecionar o município
na lista, conforme Regras Gerais para inserção de Endereços.

j) Tipo de Documento Registrado: Clicar na seta e selecionar o tipo de documen-
to desejada a partir da lista exibida. Em seguida, preencher o campo “Número”
com o número do referido documento;

No quadro “Local do Registro”, pode ser informado:

k) UF, Município e Serventia: Clicar na seta e selecionar UF, Município e Serventia
desejados, nesta ordem.

Conforme o tipo de registro escolhido, o sistema personaliza a tela com mais cam-
pos de entrada específicos para aquele tipo de registro, a saber:

✔ Nascimento: Selecionado o tipo de registro Nascimento, o sistema acrescenta
os campos de entrada “Tipo de Documento das Filiações”, “Intervalo de data
de Registro de Nascimento”, “DNV/DO” e “CPF do Registrado”:

✔ Casamento: Selecionado o tipo de registro Casamento, o sistema acrescenta os
campos de entrada “Intervalo de Datas do Casamento”, “Intervalo de Data de
Registro de Casamento” e “Local do Casamento”:
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✔ Óbito: Selecionado o tipo de registro Óbito, o sistema acrescenta a caixa de se-
leção “Somente registros SISOBI”,  os campos “Tipo de Documento das Filia-
ções”, “Intervalo de Datas de Óbito”,  “Intervalo de Data de Registro do Óbito”,
“DNV/DO”, “Número do Benefício do INSS” e  “Local do Óbito”:

A opção “Somente registros SISOBI” retorna os registros do Legado SISOBI (siste-
ma anterior ao SIRC – somente óbitos), migrados para o SIRC.

Preencha com os parâmetros desejados.

Clicar em “Buscar” para realizar a pesquisa.
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Clicar em “Limpar” para limpar os dados preenchidos nos filtros.

Clicar em “Voltar” para retornar ao menu inicial.

Atenção! A qualidade do resultado das pesquisas está diretamente relacionada com a
qualidade dos parâmetros de entrada informados pelo usuário. Uma pesquisa realizada
com poucos dados ou com dados muito abrangentes (exemplo: nomes comuns, perío-
dos longos) poderá resultar em muitos registros, incluindo homônimos, dificultando a
localização do registro realmente procurado. Já uma pesquisa realizada com muitos da-
dos pode limitar excessivamente a pesquisa, impossibilitando a localização do registro
procurado caso a serventia que realizou sua inclusão não tenha informado todos os pa-
râmetros que foram pesquisados.

Como resultado da pesquisa, o sistema apresenta uma tabela com todos os regis-
tros civis daquele tipo selecionado que correspondam aos parâmetros inseridos pelo usuário.
A pesquisa limite a apresentação de trezentas (300) informações de registros civis.

Para a pesquisa de informações sobre Registros civis de Nascimento, as colunas
da tabela informam: Matrícula, Data de Inserção, Data do Registro, Data do Nascimento e
Nome do registrado:

Para a pesquisa de informações sobre Registros civis de Casamento, as colunas da
tabela informam: Matrícula, Data de Inserção, Data do Registro, Data Celebração, Nome do
Primeiro Cônjuge e Nome do Segundo Cônjuge:
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Para a pesquisa de informações sobre Registros civis de Óbito, as colunas da tabe-
la informam: Matrícula, Data de Inserção, Data do Registro, Data do Falecimento e Nome do
Falecido.

Para qualquer uma das listagens apresentadas, o usuário pode clicar sobre  “Con-
sultar” na linha de um determinado registro localizado. O sistema direcionará o usuário para
nova tela contendo os detalhes das informações sobre registro escolhido:
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Clique em “Voltar” para retornar à lista de registros localizados.
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6. MENU AJUDA

O Menu “Ajuda” direciona o usuário para uma nova página da internet:

Essa nova aba apresenta botões que permitem o acesso a materiais de suporte ao
usuário e arquivos necessários: 

a) Guia do SIRC às Serventias (este Guia);

b) Guia do SIRC aos Servidores do INSS;

c) Manual de Recomendações Técnicas;

d) Download de Schemas XML  (XDS Nascimento 4.1, XDS Óbito 4.1, XDS Casa-
mento 4.1, XDS Declaração de Inexistência de Movimento 4.1)

A tela ainda apresenta informações sobre a sistemática de captação dos registros
e informa os meios de se obter suporte relativo ao sistema, quais sejam:
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Para suporte, ligar 0800 081 5899 ou através do link
http://www.  SIRC  .gov.br/paginas/suporte/   

Atenção! Ao clicar sobre o Menu “Ajuda”, o Sistema abre uma nova aba. Para sair desta
tela, basta que o usuário feche a aba. Note que não há botões de “Voltar” ou “Sair” na
tela de ajuda aberta.
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CAPÍTULO VI –  OUTROS MÓDULOS

1. SIRC CARGA

Módulo que permite carregar e validar arquivo de movimento com inclusão, alte-
ração ou exclusão de registros gerados por sistema próprio da serventia e ainda enviar a de-
claração de inexistência de movimentos. É possível transmiti-los utilizando-se o WebService.

Como regra, e para facilitar o trabalho, as serventias que possuem sistema próprio
de registro civil devem adequar seu sistema ao layout (dicionário de dados) do SIRC, de acor-
do com o manual de recomendações técnicas, para possibilitar a interface entre os sistemas e
permitir a transmissão dos dados de forma transparente, sem necessidade de acessar o SIRC
Web.  O  Manual  de  Recomendações  Técnicas  está  disponível  no  site  do  SIRC,  em
http://www.SIRC.gov.br/static/manuais/recomendacoes_tecnicas_SIRC.pdf. O mesmo manual
pode ser acessado no menu  Ajuda do sistema, no quadro Transmissão de Arquivos. Neste
mesmo quadro, pode-se realizar o Download dos Schemas XML.

Após o envio, o sistema retorna o comprovante de envio de arquivo.

O comprovante apresenta os dados da serventia,  a identificação do arquivo, a
data do envio, o tipo do registro (nascimento, casamento ou óbito), a quantidade de registros
enviados e a quantidade de erros encontrados nos registros enviados no arquivo.

Se houver registro com erro, o usuário deverá verificar as informações detalhadas
no relatório de processamento de registro, que apresentará o erro a ser corrigido. Após a cor-
reção, o registro deve ser reenviado.

2. CENTRAL DE ENVIO DE REGISTROS – CER

Visando facilitar o processo de envio de registros civis, o  SIRC possibilita que as
Centrais de Envio de Registros – CER enviem as informações de registros civis encaminhadas
pelas serventias, desde que exista autorização destas. 

As  Centrais  de Envio de Registros podem ser tribunais,  associações,  sindicatos
desde que recepcionem de os dados de serventias e possam repassá-los ao SIRC. Tais Entida-
des são previamente autorizadas pelo Comitê Gestor do SIRC. A desativação ou suspensão do
envio por essas Entidades também são determinadas pelo Comitê Gestor.
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Para a utilização da funcionalidade de envio de arquivos contendo o movimento
das serventias pelas CER, o SIRC disponibiliza Web Service – autenticado via certificação digi-
tal tipo A1.

O layout (dicionário de dados) dos dados dos registros civis a serem enviados será
o mesmo para toda e qualquer modalidade de envio, seja via CER ou diretamente pela pró-
pria serventia. Além disso, os envios efetuados pela CER devem ser agrupados por serventia e
conter no máximo 250 registros por tipo (conforme manual de recomendações técnicas, dis-
ponível em no endereço http://www.SIRC.gov.br).

Os comprovantes e relatórios de transmissão de arquivos estarão disponíveis a
qualquer tempo no SIRC Web Internet. Basta acessar o menu “Transmissão de Arquivo”, fun-
cionalidade “Comprovantes e Relatórios de Transmissão de Arquivos”. Vale destacar que mes-
mo enviando as informações por meio da CER, a responsabilidade da comunicação dos regis-
tros e o acompanhamento da situação da serventia é do titular da serventia.

Atualmente a Serventia tem a possibilidade de gerenciar quais Centrais de Envio
de Registros podem realizar transmissões em seu nome, bem como escolher se autoriza que
as CER somente possam enviar registros, ou também alterá-los e excluí-los. Tal administração
é feita través das opções disponíveis na funcionalidade  Autorizar CER para Transmissão de
Arquivos.

Atenção! Por decisão do Comitê Gestor do SIRC, a partir de 06/09/2019 a ARPEN Bra-
sil está suspensa como Central de Envio ao SIRC.
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CAPÍTULO VII –  DISPOSIÇÕES GERAIS E PONTOS DE ATENÇÃO

a) A matrícula é chave única do registro e não pode ser alterada. Caso haja erro
em algum campo da matrícula, o registro correspondente deverá ser excluído e
incluído novamente com a matrícula correta;

b) Deve ser bem observado o acervo que se está incluindo. O acervo diferente do
01 é utilizado apenas nos casos de acervo que o cartório está guardando os li-
vros de um outro cartório ou em situações excepcionais, como é o caso de au-
torização expressa do respectivo Tribunal de Justiça. Atentar-se ainda quanto
aos livros 4 e 5, pois este último se trata de natimorto;

c) Utilize letras maiúsculas e acentuação, caso exista, para preencher os campos
de texto;

d) Os campos marcados em vermelho são de preenchimento obrigatório;

e) Algumas informações, apesar de serem obrigatórias, poderão ser deixadas em
branco, se realmente forem desconhecidas. Após a conclusão da digitação dos
dados será solicitada a “Confirmação” sobre a ausência dos dados não infor-
mados.  Se houver a  confirmação,  os  campos em branco serão preenchidos
com a expressão “ignorado”;

f) Ao posicionar o cursor no campo a ser preenchido, será disponibilizada legen-
da com a informação sucinta do que deve ser preenchido no campo;

g) Os campos que apresentam uma seta voltada para baixo (caixa de seleção) exi-
gem que os dados sejam selecionados a partir de uma lista. Clicar na opção es-
colhida para que o campo seja preenchido automaticamente;

h) Os campos que possuem ao lado a figura do calendário, quando esta for clica-
da, disponibilizará um calendário para selecionar a data correspondente;

i) Após o preenchimento das informações nos campos constantes da área de
“Pesquisa de Registro Civil”, clicar no botão “Buscar” para obter o resultado;

j) Os relatórios gerados trazem a data e hora da emissão, o nome do município,
endereço e nome da serventia.

k) Quanto aos botões principais:

Clicar no botão “Voltar”: retorno à tela anterior;

Clicar no botão “Confirmar”: prosseguimento ao preenchimento;

Clicar no botão “Limpar”: apagar os campos digitados nas telas de pesquisa;

Clicar no botão “Buscar”: localiza algum dado especificado.
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✔ Impressos de Segurança: 

Funcionalidade retirada a partir da versão 6.4.0, de 27/06/2017, em razão da não
obrigatoriedade de prestação dessa informação.

Permitia a manutenção dos dados de impresso de segurança de nascimento, casa-
mento e óbito, bem como consulta e emissão de relatório. Também disponibilizava um relató-
rio de impressos de segurança por tipo de registro civil, nascimento, casamento ou óbito, em
quadros por situações (sem Impressos de Segurança, com Impressos de Segurança inutiliza-
dos, com Impressos de Segurança pendentes de liberação pela serventia, com Impressos de
Segurança informados em duplicidade).
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CAPÍTULO VIII –  TABELA DE PERMISSÕES E FLUXOGRAMAS

Neste Capítulo são apresentados de forma visual  e  esquematizada alguns dos
principais conceitos e procedimentos relativos ao SIRC.

Através da Tabela de Permissões pode-se verificar qual papel de usuário da Ser-
ventia possui acesso às funcionalidades do SIRC, apresentada na ordem em que são apresen-

tadas pelo Menu do sistema. O ícone  ao lado da funcionalidade indica acesso pelo Papel

EXECUTOR, o ícone  , acesso pelo papel INTERMEDIÁRIO, e  , acesso pelo papel CON-
SULTA. Assim, o gestor da Serventia tem condições de administrar os papéis atribuídos a seus
colaboradores do modo que entender mais apropriado. 

Os Fluxogramas de inserção de registros de N  ascimento  ,  C  asamento  , e  Ó  bito ou  
N  atimorto   resumem de forma visual o fluxo de inserção dos referidos registros, indicando
com notas os pontos de atenção que podem gerar mais dúvidas.

Por  fim,  temos  os  fluxogramas  de  Exclusão e  de  Justificativa  de  Ausência  de
Termos de Registros, dois conceitos do sistema cujo entendimento é essencial para seu corre-
to gerenciamento. 
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1. TABELA DE PERMISSÕES   EXECUTOR            INTERMEDIÁRIO            CONSULTA

Tabela de Permissões dos usuários da Serventia por Papel

Registros Civis

Registro de Nascimento 

Pesquisar / Consultar Dados

Inserir e Alterar

Excluir

Registro de Casamento 

Pesquisar / Consultar Dados

Inserir e Alterar

Excluir

Registro de Óbito 

Pesquisar / Consultar Dados

Inserir e Alterar

Excluir

Legado SISOBI

Consultar

Alterar

Excluir

Registros Transladados do Exterior – Consultar

Funções da Serventia

Declaração de Inexistência de Movimento – Incluir, Consultar, Excluir

Justificativa de
Ausência  dos

Termos

Justificar Ausência de Termos

Consultar Termos Faltantes Justificados ou Revertidos

Histórico de Termos Faltantes Justificados ou Revertidos

Recibos de Entrega de Registros Civis por Mês de Operação

Registros com Nome Especial

Situação da Serventia por Competência

Pendências Consolidadas da Serventia

Registros Enviados Fora do Prazo

Avisos e Comunicações de Pendências

Histórico de Atualização de Registros Civis

Dados da Serventia

Autorizar CER para o envio de Dados

Situação Cadastral das Serventias

Qualidade do Preenchimento dos Dados Obrigatórios

CPFs Irregulares

Transmissão de Arquivos

Enviar Arquivo de Movimento

Comprovante e Relatórios de Transmissão de Arquivo

Relatório de Movimentos com Erro

362



Guia SIRC – Serventias

Consultas Auxiliares
Consulta de Número de Benefício

Consulta Nacional

Ajuda
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2. FLUXOGRAMA DE INSERÇÃO DE REGISTROS DE NASCIMENTO
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3. FLUXOGRAMA DE INSERÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO

365



Guia SIRC – Serventias

4. FLUXOGRAMA DE INSERÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO OU NATIMORTO
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5. CONCEITO E FLUXOGRAMA DE EXCLUSÃO DE REGISTROS
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6. CONCEITO E FLUXOGRAMA DE JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE TERMOS
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