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1. SIRC CARTÓRIO
Sistema análogo ao SIRC Internet desenvolvido para a inserção de dados de
registro de nascimento, casamento e óbitos, que será instalado e configurado na
estação de trabalho (micro computador) do cartório.
É um sistema com a facilidade de ser executado no computador local do
usuário, trabalhando desconectado (offline) e usar conexão (online) apenas no
momento da transmissão do movimento de dados de registros civis diretamente ao
SIRC Internet.
Caso o cartório não disponha de internet, poderá trabalhar desconectado e
gerar o movimento em arquivo (CD, Pendrive). O SIRC Cartório oferece duas formas de
sincronização com o SIRC Internet:
a) Transmissão via Internet do movimento diretamente ao SIRC Internet;
b) Geração do movimento em arquivos para serem transmitidos, via internet,
através dos recursos existentes que estão disponíveis de várias formas na
sociedade, tais como, Lan House, Celular, residências etc.
2. INSTALAÇÃO DO SIRC CARTÓRIO
2.1. Pré-Requisitos para Instalação
O SIRC Cartório é um sistema desenvolvido com a tecnologia JAVA® e
necessita da Java Virtual Machine 6 ou superior instalada no computador onde
será instalado.
2.1.1. Instalação da JVM6
Faça o download e instale a versão da JVM6 para o seu sistema
seguindo os passos da instalação padrão;
Após efetuar o download do “sirccartorio.zip”, descompacte o conteúdo
para a raiz do sistema (ou outro drive, caso ache necessário);
Para
saber
como
instalar
o
JAVA,
offline,
acesse
https://www.java.com/pt_BR/download/help/windows_offline_download.xml.
Dúvidas sobre a instalação da maquina virtual do JAVA® acesse:
http://java.com/pt_BR/download/manual.jsp.
O download do Sirc Cartório está disponível nas páginas de ajuda do Sirc
Web Internet e Intranet.
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2.1.2. Atalhos
Recomenda-se criar um atalho para o Sirc Cartório na área de trabalho
do computador onde está sendo instalado. O executável do sistema encontrase na pasta “bin” da estrutura que foi descompactada.
Em ambiente Windows, basta clicar com o botão de contexto do mouse
(direito) sobre o “sirccartorio.exe” e escolher a opção “Enviar para Área de
Trabalho”.
Em ambiente Linux crie um “link” e copie para a área de trabalho.
2.2. Instalação do SIRC Cartório
Após instalar a maquina virtual Java execute o Sirc Cartório pela primeira
vez diretamente na pasta “bin\sirccartorio.exe” ou pelo atalho/link criado na área
de trabalho.
Logo após a inicialização do sistema a tela abaixo será exibida.

A configuração Inicial do Sistema é dividida em três passos:
1° Passo - Configurar Usuário Administrador.
2° Passo - Configurar Cartório.
3° Passo - Adicionar Usuários.
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2.2.1. Primeiro Passo – Definir um usuário administrador do SIRC Cartório
O usuário administrador é responsável por manter atualizados os dados
cadastrais do cartório e os usuários que tem acesso ao sistema.
Nesta tela, informe:
a) Nome – preencher com o nome completo;
b) CPF – preencher com o número de CPF válido; e
c) Senha – deverá ter no mínimo 04 (quatro) caracteres.
Clique em “Próximo” após o preenchimento dos dados.
2.2.2. Segundo Passo – Configurar Cartório
O segundo passo é cadastrar o cartório que fará uso do SIRC Cartório.

Nesta tela, informe:
a) CNS - o código nacional de serventia;
b) Nome do Cartório - nome oficial do cartório registrado no CNJ;
c) UF – clique na seta unidade da federação do cartório;
d) Município - cidade onde o cartório está localizado; e
e) Titular - nome do titular do cartório.
Clique em “Próximo” após o preenchimento dos dados.
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2.2.3. Terceiro Passo – Adicionar Usuários
O terceiro passo é cadastrar o usuário executor que fará uso do SIRC
Cartório.

Nesta tela, informe:
a) Nome – preencher com o nome completo do usuário; e
b) CPF – preencher com o número de CPF válido do usuário.
Clique em “Incluir Usuário”.
2.3. Observações
A senha inicial para acesso ao SIRC Cartório é o CPF, sem pontos e sem
traço.
Se o usuário for o próprio administrador, a senha inicial será aquela definida
quando da instalação do sistema (ver item 2.2.1).
Podem ser adicionados quantos usuários executores forem necessários.
Após cadastrar todos os usuários necessários, clique em “Finalizar”. O
sistema irá redirecionar para a tela de autenticação de usuário.
Em qualquer dos três passos de configuração ao clicar no botão “Cancelar”
o sistema é encerrado e nenhum dado é cadastrado.
Para novo cadastramento, o procedimento deverá ser reinicializado.
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3. PRIMEIRA AUTENTICAÇÃO
Após configurar o usuário administrador, o cartório e os usuários, o SIRC
Cartório redireciona para a tela de autenticação.

Nesta tela informar:
a) CPF - informar um CPF válido sem ponto e traço;
b) Tipo de usuário - clique na seta e defina o tipo de usuário:
I - Executor – usuário que fará uso do SIRC Cartório para inclusão dos
dados de registro civil;
II - Administrador – usuário responsável por gerenciar os dados
cadastrais do cartório e os usuários com acesso ao sistema.
c) Senha - informar a senha definida no primeiro passo da
configuração anterior; e
d) Serventia - clique na seta e selecione o cartório.
3.1. Autenticando como Usuário Administrador
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Nesta tela, informe:
a) CPF – preencher com o número de CPF válido;
b) Tipo de Usuário – clique na seta e selecione o tipo de usuário
“Administrador”; e
c) Senha – informe a senha definida no primeiro passo da configuração
anterior.
Clique em “OK” após o preenchimento dos dados.
Ao entrar no sistema como administrador, somente algumas opções
estarão habilitadas: cadastro de cartório e manutenção de usuários.
3.2. Autenticando como Usuário Executor
Na primeira autenticação do usuário executor, a senha deverá ser igual ao
CPF, sem pontos e traços. O sistema irá solicitar a atualização de senha, conforme
tela abaixo:
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Definir o(s) usuário(s) executor(s) do SIRC Cartório, informando:
a) CPF – preencher com um número de CPF válido cadastrado para o
cartório;
b) Senha atual – no primeiro acesso a senha atual deverá ser igual ao
CPF;
c) Nova Senha – informe uma senha com no mínimo 04 (quatro)
caracteres; e
d) Confirmar nova senha – repetir a senha digitada no campo “Nova
Senha”.
Clique em “OK” para finalizar a autenticação.
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4. MENU PRINCIPAL E MÓDULOS DO SISTEMA SIRC CARTÓRIO
Se a autenticação for feita como usuário administrador será carregada a tela
referente à administração do sistema.

Nesta tela é possível incluir um novo usuário, excluir ou reinicializar a senha de
um usuário já cadastrado.
A partir da seleção da aba “Cartório” é possível incluir um novo cartório (com
CNS diferente dos cadastrados) e excluir um cartório já existente.
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Se a autenticação for feita como usuário executor será carregada a tela
principal referente ao cadastramento e manutenção de registros civis.

Os módulos do sistema podem ser acessados de duas formas: pela Barra de
Menus/Funções e Barra de Atalhos:
a) A Barra de Menu/Funções está localizada na parte superior da tela. Ao
posicionar o cursor no campo, abrirá uma janela com a informação dos
itens contidos naquela função e permitirá a seleção de opção; e
b) A Barra de Atalhos está localizada do lado direito da tela. Ao clicar no
atalho desejado, abrirá diretamente a página solicitada.
Além das barras de menu/funções e atalhos, são exibidos, no canto superior
direito, os botões:
a) Rolar Documento à Direita e Esquerda;
b) Exibir Lista de Documentos Abertos; e
c) Maximizar Janela;

.
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Barra de Menu/Funções

Barra de Atalhos

Principal

Novo Registro de Nascimento

Registros Civis

Manutenção de Registro de Nascimento

Impressos de Segurança

Novo Registro de Casamento

Transmissão de Arquivos

Manutenção de Registro de Casamento

Ajuda

Novo Registro de Óbito
Manutenção de Registro de Óbito
Enviar Movimento

4.1. Funcionalidades da Barra de Menu/Funções
4.1.1. Principal
São exibidas as opções de:
a) Troca de senha - direciona para a tela de troca de senha; e
b) Sair - desconectar do sistema.
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4.1.2. Registros Civis
Permite inserir e manter novo registro de nascimento, casamento e óbito:
4.1.2.1.

Registro de Nascimento
a) Novo Registro de Nascimento;
b) Novo Registro de Nascimento Judicial; e
c) Manter Registro de Nascimento.

4.1.2.2.

Registro de Casamento
a) Novo Registro de Casamento;
b) Novo Registro de Casamento Judicial; e
c) Manter Registro de Casamento.

4.1.2.3.

Registro de Óbito
a) Novo Registro de Óbito;
b) Novo Registro de Óbito Judicial; e
c) Manter Registro de Óbito.
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4.1.3. Impressos de Segurança
Funcionalidade implementada e disponível. Ainda não foi definida pelo
Comitê Gestor a obrigatoriedade da inserção e controle do impresso de
segurança no SIRC. Esta funcionalidade não interfere na inserção, alteração ou
exclusão de dados de registros no SIRC.
a) Manutenção dos Dados de Impresso de Segurança de Nascimento;
b) Manutenção dos Dados de Impresso de Segurança de Casamento; e
c) Manutenção dos Dados de Impresso de Segurança de óbito.

4.1.4. Transmissão de Arquivo
a) Enviar Arquivo de Movimento - função para envio de arquivo de
movimento.
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4.1.5. Ajuda
a) Sobre - será apresentado um texto resumido sobre o sistema SIRC e
Versão.

4.2. Funcionalidades da Barra de Atalhos
Possui as mesmas funcionalidades descritas na Barra de Menu/Funções
para os registros e manutenção de nascimento, casamento e óbito e envio de
movimentos.
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5. REGISTRO DE NASCIMENTO
A tela de inclusão pode ser acessada através do menu “Registros Civis”, opção
“Registro de Nascimento/Novo Registro de Nascimento.
Após preencher os dados em todas as sub-abas (Dados Básicos, Filiação,
Endereço da filiação, Dados gerais e Dados de impresso de segurança), selecionar a
opção “Salvar Novo Registro” na parte inferior direita para gravar o registro no banco
de dados local.
Os dados não existentes ou indisponíveis para o registro de nascimento que
está sendo cadastrado podem ter os respectivos campos sem preenchimento, que o
sistema assume a inexistência da informação, atribuindo que este dado é “ignorado”.
Caso tenha sido deixado algum campo definido como obrigatório sem
preenchimento, no momento da gravação, o sistema exibirá janela de mensagens
pedindo a confirmação de que tais dados são “ignorados”, e confirmando-se esta
mensagem o registro é gravado.
Ilustram-se nas figuras a seguir as abas com os campos para inserção de
registro de nascimento:
Para inserir um novo Registro de Nascimento preencher os campos de acordo
com instruções abaixo:
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5.1. Matrícula
Disponibiliza campos para preenchimento de acordo com a legenda do
quadro abaixo:
Serventia
O campo “Serventia” será preenchido automaticamente com o número do
Código Nacional de Serventia – CNS do cartório responsável pelo acesso. O Código
Nacional da Serventia – CNS está disponível no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/corregedoria/justiçaaberta/. Os serviços extrajudiciais que ainda não
possuem CNS devem regularizar sua situação por meio da Corregedoria Geral de
Justiça local, conforme Provimento nº.3, de 17/11/2009, do Conselho Nacional de
Justiça- CNJ/Corregedoria.
Ac: código que identifica o tipo de acervo
01. Acervo próprio
02. Acervos Incorporados
Tp: Tipo de serviço prestado será preenchido, automaticamente, com o
número 55 que corresponde ao tipo de Serviço de Registro Civil das Pessoas
Naturais.
51. Serviço de Notas
52. Serviço de Protesto de Títulos
53. Serviço de Registro de Imóveis
54. Serviço de Títulos e Documento Civil de pessoa jurídica
55. Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais
56. Serviço de Registro de Contratos Marítimos
57. Registro de Distribuição
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Ano: ano em que o registro foi efetuado

T: tipo do livro onde consta o registro
1: Livro A (nascimento)
2: Livro B ( Casamento)
3: Livro B Auxiliar ( Registro de casamento religioso para fins civis)
4: Livro C ( Óbito)
5: Livro C Auxiliar ( Registro de Natimortos)
6: Livro D ( Registro de Proclamas)
7: Livro E ( Demais atos relativos ao Registro Civil)
Livro: número do livro de escrituração.

Fol.: número da folha do livro de escrituração

Termo: sequencial do número de registro no livro.

Dígito verificador: Os Cartórios de Registro Civíl que não possuem acesso a
microcomputador para cálculo do digito verificador poderão lançar duas letras x (xx)
no campo correspondente, observadas as determinações do Provimento nº.3, de
17/11/2009, do Conselho Nacional de Justiça- CNJ/Corregedoria.
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Clique em “Cancelar” para retornar a tela inicial.
5.2. Sub-aba Dados Básicos

5.2.1. Dados Básicos
a) Nome: preencher com nome completo da pessoa a ser registrada.
Este campo nunca deverá ser preenchido com as palavras:
falecido(a), desconhecido(a), mulher, natimorto(a), recémnascido(a), recem-nascido(a), recém nascido, recem nascido(a),
recem-nascido(a), recém-nascido(a), recén nascido(o), recen
nascido(o), recen nacido (a), recén nascida (o), recen nascido (a)
recen nascido(a), récen nacido(s), cadaver, cadáver, ignorado(a),
complementos, feto, identidade, inválido (a), invalido (a), não,
existe, filiação, mae, filiação, teste, fulano.
b) Data de nascimento: clique na seta e selecione a data no calendário
ou digite a data sem ponto e barra.
c) Hora de nascimento: informar hora e minuto.
d) Hora de nascimento ignorada: assinalar este campo caso a hora do
nascimento seja desconhecida.
e) Sexo: clique na seta e selecione a opção na lista exibida.
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f) Data de Registro do Nascimento: clique na seta e selecione a data
no calendário ou digite a data sem ponto e barra.
g) UF de Nascimento: clique na seta e selecione a UF de Nascimento a
partir da lista exibida.
h) Município de Nascimento: clique na seta e selecione o município na
lista exibida.
 Os campos com o “*” são de preenchimento obrigatório.
5.2.2. Local de Nascimento/DNV
a) Local de Nascimento: clique na seta e selecione a opção a partir da lista
que será exibida. Selecionada a opção de nascimento em Unidade de
Saúde, obrigatoriamente, deve-se informar o número da Declaração de
Nascido Vivo - DNV ou sua inexistência.
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 cartórios.
b) DNV: informar o Número da Declaração de Nascido Vivo, caso haja.
c) DNV Inexistente: assinalar este campo em caso de desconhecimento da
DNV.
5.2.3. Gêmeos
a) Possui Gêmeos: clique no campo para selecionar em caso de gêmeos;
b) Quantidade: clique na seta e selecione o número de irmãos gêmeos. O
que está sendo registrado não será incluído na contagem.
Clique em “Cancelar” para retornar a tela inicial.
Clique em outra aba para dar continuidade ao preenchimento.
Clique em “Salvar Novo Registro” onde os dados registrados serão salvos e
a tela inicial será exibida.
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5.3. Sub-aba Filiação

5.3.1. Filiação 1 e 2
a) Nome: preencher com o nome completo da filiação;
b) Data de Nascimento: preencher informando a data de nascimento da
filiação;
c) Informar Idade: preencher informando a idade da filiação; e
d) Sexo
5.3.2. Naturalidade
a) País de Nascimento: clique na seta e selecione o país a partir da lista
exibida.
b) Naturalidade: clique na seta e selecione a Unidade Federativa a partir
da lista exibida.
c) Município: clique na seta e selecione o município de nascimento da
filiação a partir da lista exibida.
Se o município não constar na lista e selecionada, clique em “Selecionar
Município na lista do IBGE” e preencha o campo município com a
cidade de nascimento da filiação.
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d) Nacionalidade: clique na seta e selecione a partir da lista exibida.

5.3.3. Profissão da Filiação
Clique na seta e selecione a partir da lista exibida.
5.3.4. Documentos da Filiação

5.3.4.1.

Novo Documento / Documentos Inseridos

Clique na seta e selecione o documento apresentado para a
inclusão. Após, preencha com os dados relativos ao documento
selecionado. Clique em “Inserir Documento”. O Documento será exibido na
coluna “Documentos Inseridos”.
Para inclusão de novo documento, volte à coluna “Novo
Documento” e insira outro documento.
Para remover algum documento, selecione o documento a excluir e
clique em “Remover Documento Selecionado”.
a) Tipos de Documentos:
i.

CPF: preencher com o número do documento e em seguida
clique em “Inserir Documento”.
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ii.

Carteira de Identidade/Profissional: preencher o número, UF,
órgão e data de emissão e clique em “Inserir Documento”.

iii.

NIT: preencher com o Número de Identificação do
Trabalhador e clique em “Inserir Documento”.

iv.

RIC: preencher com o número do Registro de Identificação
Civil e clique em “Inserir Documento”.

v.

RNE: preencher com o número do Registro de Nascido de
Estrangeiro e clique em “Inserir Documento”.

vi.

Título de Eleitor: preencher com o Número e a data de
emissão e clique em “Inserir Documento”.

vii.

Passaporte: preencher com o número, série e data de
emissão e clique em “Inserir Documento”.

viii.

CNH: preencher com o número e a data da primeira
habilitação e clique em “Inserir Documento”.

ix.

CTPS: preencher com número, série, UF e data de emissão e
clique em “Inserir Documento”.

x.

Carteira de Marítimo: preencher com o número e a data de
emissão e após clique em “Inserir Documento”.

xi.

Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados: preencher
com o número e descrição e clique em “Inserir Documento”.

xii.

Outro: preencher com número e descrição e clique em
“Inserir Documento”.

5.3.5. Progenitores
a) Progenitor 1: preencher informando o nome completo da
progenitora.
b) Progenitor 2: preencher informando o nome completo do
progenitor.
Clique em “Cancelar” para retornar a página inicial.
Clique na próxima aba para dar continuidade ao preenchimento.
Clique em “Salvar Novo Registro” para concluir o preenchimento do
registro.
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5.4. Sub-aba Endereço da Filiação
Esta tela só será exibida se um dos dados de filiação for preenchido.
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5.4.1. Informações de Domicílio no Brasil
Se o endereço for no exterior, clique no campo “Endereço no Exterior” e
preencha com os dados do logradouro no campo “Informações do Domicilio no
Exterior”. Caso contrário, preencha os campos:
a) Logradouro: preencher o logradouro de residência da filiação ou do
casal, com a informação de Avenida, Praça, Rua, etc.;
b) Número: preencher com o número da residência.
c) Complemento: preencher com informação de casa, apartamento,
etc.
d) Bairro: preencher com o bairro do logradouro.
e) UF: clique na seta e selecione a Unidade Federativa - UF de
Nascimento na lista exibida.
f) Município: clique na seta e selecione o município da filiação ou do
casal.
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5.5. Sub-aba Dados Gerais

5.5.1. Observações
Preencher com informações relevantes que complementem os dados do
registro de nascimento, além dos inseridos nos campos anteriores.
a) Confirmação de Dados: para confirmar os dados preenchidos, leia o
texto contido no campo abaixo:
“O preenchimento completo dos campos permitirá que as políticas
sejam melhores planejadas. A ausência, as informações incompletas
ou inexatas produzem efeitos contrários a que o Governo Federal
propõe.”
Clique em “Cancelar” para retornar à tela inicial.
Clique em “Salvar Registro” para salvar todas as informações registradas.
5.5.2. Confirmação de Campos Ignorados
Atenção! Algumas informações apesar de serem obrigatórias poderão
ser deixadas em branco caso não sejam realmente conhecidas. Após a digitação
de todas as telas haverá o pedido de confirmação se são realmente ignoradas.
Os campos em branco serão preenchidos como “ignorado”.
Aparecerá a seguinte mensagem:
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“Confirma que os dados foram ignorados?”
Clique em “Ok” para confirmar a inserção dos dados.
Clique em “Cancelar” para retornar a tela inicial.

O sistema retornará para tela inicial e na “Janela de Mensagens” um
aviso de sucesso, ou não, da inserção dos dados.
Clique no campo “Limpar” para apagar o aviso.
Clique no “●” para arrastar a Janela de Mensagens para a lateral da
página.
Clique no “x” para fechar a tela de mensagens.
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6. MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO
A tela de manutenção (alteração/consulta/exclusão) pode ser acessada no
menu “Registros Civis”, opção “Registro de Nascimento/Manutenção de Registro de
Nascimento.
Na parte superior da tela de manutenção, existem critérios de pesquisa
(matrícula, intervalo de datas de nascimento, nome + data de nascimento, nome da
filiação + data de nascimento do filho) do(s) registro(s) a serem trabalhados
(alterados/excluídos/consultados).
Usando-se quaisquer dos critérios de pesquisa, serão listados na parte inferior
os registros de nascimento que atendam ao filtro utilizado.
Desta forma, pode-se selecionar o registro para manutenção, que ficará
evidenciado dos demais.
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6.1. Dados da Pesquisa
As pesquisas aos registros de nascimento podem ocorrer das seguintes
formas:
a) Matrícula: digite o número da matrícula e clique em “Pesquisar”.
b) Intervalo de Datas de Nascimento: clique na seta e selecione a data
através do calendário ou digite a data sem ponto e barra. Após, clique
em “Pesquisar”.
c) Nome e Data de Nascimento: preencha com o nome completo, clique
na seta e selecione a data através do calendário ou digite a data sem
ponto e barra. Após, clique em “Pesquisar”.
d) Nome da Filiação e Data de Nascimento do Filho: preencha com o
nome completo da filiação, clique na seta e selecione a data através do
calendário ou digite a data sem ponto e barra. Após, clique em
“Pesquisar”.
Serão listados na parte inferior os registros de nascimento que atendam
ao filtro utilizado.
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Ao selecionar a linha corresponde ao registro que deseja efetuar a
manutenção e clicar em:
 “Visualizar Registro Selecionado”: será exibida a tela com as abas
do registro de nascimento com os dados registrados, somente para
consulta.
 “Editar Registro Selecionado”: será exibida a tela com as abas do
registro de nascimento permitindo a edição dos dados ou
complementação das informações.
O número da Matrícula é a chave do registro e não permite
alteração.
Para gravar as alterações clique em “Salvar Alterações do Registro”.
Para nova alteração ou complementação de dados de registro clique
na aba desejada, altere ou complementação e clique em “Salvar
Alterações do Registro”.
 ”Excluir Registro Selecionado”: o sistema exibirá janela de
mensagem com o número do registro de matrícula para confirmação
da exclusão, como a tela abaixo:
Se desejar realmente excluir o registro de matrícula clique em “Sim”.
Se desejar manter o registro de matrícula clique em “Não”.

Página 31

Guia - SIRC Cartório

Após confirmação da exclusão será exibida na “Janela de Mensagens” com
aviso de sucesso da exclusão.

7. REGISTRO DE CASAMENTO
A tela de inclusão pode ser acessada através do menu “Registros Civis”, opção
“Registro de Casamento/Novo registro de casamento”.
Deve-se inserir a matrícula do registro na parte superior da tela, e
posteriormente selecionar as abas situadas abaixo e preencher com as informações
pertinentes ao registro de casamento a ser cadastrado.
Os dados não existentes ou indisponíveis para o registro de casamento que está
sendo cadastrado podem ter os respectivos campos sem preenchimento, que o
sistema assume a inexistência da informação, atribuindo que este dado é “ignorado”.

Página 32

Guia - SIRC Cartório
Após preencher os dados em todas as abas (Dados do Casamento, Dados do
Primeiro Cônjuge e Dados do Segundo Cônjuge e respectivas abas internas), selecionar
a opção “Salvar Novo Registro” na parte inferior direita para gravar o registro no banco
de dados local.
Caso tenha sido deixado algum campo definido como obrigatório sem
preenchimento, no momento da gravação, o sistema exibirá janela de mensagens
pedindo a confirmação de que tais dados são “ignorados”, e confirmando-se esta
mensagem o registro é gravado.
Para inserir um novo Registro de Casamento preencher os campos de acordo
com instruções abaixo:

7.1. Matrícula
Disponibiliza campos para preenchimento de acordo com a legenda do
quadro abaixo:

Serventia
O campo “Serventia” será preenchido automaticamente com o número do
Código Nacional de Serventia – CNS do cartório responsável pelo acesso. O Código
Nacional da Serventia – CNS está disponível no endereço eletrônico
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www.cnj.jus.br/corregedoria/justiçaaberta/. Os serviços extrajudiciais que ainda não
possuem CNS devem regularizar sua situação por meio da Corregedoria Geral de
Justiça local, conforme Provimento nº.3, de 17/11/2009, do Conselho Nacional de
Justiça- CNJ/Corregedoria.
Ac: código que identifica o tipo de acervo
01. Acervo próprio
02. Acervos Incorporados
Tp: Tipo de serviço prestado será preenchido, automaticamente, com o
número 55 que corresponde ao tipo de Serviço de Registro Civil das Pessoas
Naturais.
51. Serviço de Notas
52. Serviço de Protesto de Títulos
53. Serviço de Registro de Imóveis
54. Serviço de Títulos e Documento Civil de pessoa jurídica
55. Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais
56. Serviço de Registro de Contratos Marítimos
57. Registro de Distribuição
Ano: ano em que o registro foi efetuado

T: tipo do livro onde consta o registro
1: Livro A (nascimento)
2: Livro B ( Casamento)
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3: Livro B Auxiliar ( Registro de casamento religioso para fins civis)
4: Livro C ( Óbito)
5: Livro C Auxiliar ( Registro de Natimortos)
6: Livro D ( Registro de Proclamas)
7: Livro E ( Demais atos relativos ao Registro Civil)
Livro: número do livro de escrituração.

Fol.: número da folha do livro de escrituração

Termo: sequencial do número de registro no livro.

Dígito verificador: Os Cartórios de Registro Civíl que não possuem acesso a
microcomputador para cálculo do digito verificador poderão lançar duas letras x (xx)
no campo correspondente, observadas as determinações do Provimento nº.3, de
17/11/2009, do Conselho Nacional de Justiça- CNJ/Corregedoria.

7.2. Sub-aba Dados do Casamento
São duas as formas de Registro de Casamento:
Registro de Casamento Civil - Tipo do livro de registro será 2
Registro de Casamento Religioso para Efeito Civil – Tipo de livro de registro
será 3.
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7.2.1. Dados Básicos
a) Data em Cujas Notas foi tomada a Escritura Ante-Nupcial: caso tenha
sido
realizada Escritura Ante-Nupcial, clique na seta e selecione a
data no calendário ou digite a data sem ponto e barra. Deverá ser
menor que a data de publicação dos proclamas e menor que a data do
registro;
b) Serventia em Cujas Notas foi Tomada a Escritura Ante-Nupcial: caso
tenha sido realizada Escritura Ante-Nupcial, informar a serventia da
mesma;
c) Data de publicação do Proclamas: clique na seta e selecione a data no
calendário ou digite a data sem ponto e barra. Deverá ser menor que a
data de registro.
d) Data de Celebração do Casamento: clique na seta e selecione a data no
calendário em que foi celebrado o casamento ou digite a data sem
ponto e barra. Campo obrigatório. A data de celebração do casamento
deverá ser menor ou igual a data de registro.
e) Regime de Casamento: clique na seta e selecione na lista exibida.
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7.3. Sub-aba Dados do Primeiro Cônjuge
7.3.1. Dados do Cônjuge
a) Nome: preencher com nome completo do primeiro cônjuge;
b) Nome Pós-Casamento: preencher com o nome completo do primeiro
cônjuge, após o casamento;
c) Profissão: clique na seta e selecione a opção na lista exibida;
d) Sexo: clique na seta e selecione a opção na lista exibida;
e) Data de Nascimento: clique na seta e selecione a data no calendário ou
digite a data sem ponto e barra.
7.3.1.1.

Naturalidade

a) País de nascimento: clique na seta e selecione o país de
nascimento do primeiro cônjuge a partir da lista exibida;
b) Naturalidade: clique na seta e selecione a Unidade Federativa a
partir da lista exibida.
c) Município: clique na seta e selecione o município de nascimento
do cônjuge a partir da lista exibida.
Se o município não constar na lista e selecionada, clique em
“Selecionar Município na lista do IBGE” e preencha o campo
município com a cidade de nascimento do cônjuge.
d) Nacionalidade: clique na seta e selecione a nacionalidade do
primeiro cônjuge.
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7.3.1.2.

Documentos do Cônjuge

7.3.1.2.1.

Novo Documento / Documentos Inseridos

Clique na seta e selecione o documento apresentado para a
inclusão. Após, preencha com os dados relativos ao documento
selecionado. Clique em “Inserir Documento”. O Documento será
exibido na coluna “Documentos Inseridos”.
Para inclusão de novo documento, volte à coluna “Novo
Documento” e insira outro documento.
Para remover algum documento, selecione o documento a
excluir e clique em “Remover Documento Selecionado”.
a) Tipos de Documentos:
i.

CPF: preencher com o número do documento e em
seguida clique em “Inserir Documento”.

ii.

Carteira de Identidade/Profissional: preencher o
número, UF, órgão e data de emissão e clique em
“Inserir Documento”.

iii.

NIT: preencher com o Número de Identificação do
Trabalhador e clique em “Inserir Documento”.

iv.

RIC: preencher com o número do Registro de
Identificação Civil e clique em “Inserir Documento”.
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v.

RNE: preencher com o número do Registro de Nascido
de Estrangeiro e clique em “Inserir Documento”.

vi.

Título de Eleitor: preencher com o Número e a data de
emissão e clique em “Inserir Documento”.

vii.

Passaporte: preencher com o número, série e data de
emissão e clique em “Inserir Documento”.

viii.

CNH: preencher com o número e a data da primeira
habilitação e clique em “Inserir Documento”.

ix.

CTPS: preencher com número, série, UF e data de
emissão e clique em “Inserir Documento”.

x.

Carteira de Marítimo: preencher com o número e a
data de emissão e após clique em “Inserir Documento”.

xi.

Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados:
preencher com o número e descrição e clique em
“Inserir Documento”.

xii.

Outro: preencher com número e descrição e clique em
“Inserir Documento”.

Clique em “Cancelar” para retornar a tela inicial.
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7.4. Sub-aba Dados Básicos
7.4.1. Casamento Anterior
a) Nome do Cônjuge Precedente: nome do cônjuge do casamento
anterior;
b) Data da Dissolução do Casamento Anterior: clique na seta e selecione
no calendário a data de dissolução do casamento anterior ou digite a
data sem ponto e barra.
7.4.2. Informações do Domicílio no Brasil
Se o endereço do cônjuge for no exterior clique no campo “Endereço no
Exterior”e preencha os dados do logradouro no campo “Informações
do
Domicilio no Exterior”. Caso contrário, preencha os campos abaixo:
a) Logradouro: preencher o logradouro de residência do cônjuge com a
informação de Av., Praça, Rua, etc.
b) Número: preencher com o número da residência.
c) Bairro: preencher com o bairro do logradouro.
d) Complemento: preencher com informação de casa, apartamento,
etc.
e) UF: clique na seta e selecione a Unidade Federativa – UF de
Nascimento na lista exibida.
f) Município: clique na seta e selecione o município na lista exibida.
Clique em “Cancelar” para retornar a tela inicial.
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7.5. Sub-aba Dados da Filiação do Primeiro Cônjuge
7.5.1. Dados da Filiação 1 e 2
a) Nome: preencher com o nome completo da filiação;
b) Data de Nascimento: clique na seta e selecione a data através do
calendário ou digite a data sem ponto e barra;
c) Sexo: clique na seta e selecione o sexo do cônjuge;
d) Data de Óbito: clique na seta e selecione a data através do calendário
ou digite a data sem ponto e barra.
7.5.2. Naturalidade
a) País de Nascimento: clique na seta e selecione o país a partir da lista
exibida.
b) Naturalidade: clique na seta e selecione a Unidade Federativa a partir
da lista exibida.
c) Município: clique na seta e selecione o município de nascimento da
filiação a partir da lista exibida.
Se o município não constar na lista e selecionada, clique em “Selecionar
Município na lista do IBGE” e preencha o campo município com a
cidade de nascimento da filiação.
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d) Nacionalidade: clique na seta e selecione a partir da lista exibida.

7.5.3. Informações do Domicílio no Brasil
Se o endereço for no exterior, clique no campo “Endereço no Exterior” e
preencha com os dados do logradouro no campo “Informações do Domicilio no
Exterior”. Caso contrário, preencha os campos:
a) Logradouro: preencher o logradouro de residência da filiação ou do
casal, com a informação de Avenida, Praça, Rua, etc.;
b) Número: preencher com o número da residência.
c) Complemento: preencher com informação de casa, apartamento,
etc.
d) Bairro: preencher com o bairro do logradouro.
e) UF: clique na seta e selecione a Unidade Federativa - UF de
Nascimento na lista exibida.
f) Município: clique na seta e selecione o município da filiação ou do
casal.
Clique em “Cancelar” para retornar a tela inicial.
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7.6. Sub-aba Dados do Segundo Cônjuge
Seguir as mesmas orientações de preenchimento da Sub-aba anterior, pois
possui campos idênticos aos do primeiro cônjuge.
7.7. Sub-aba Dados Gerais
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7.7.1. Observações
Preencher com informações relevantes que complementem os dados do
registro de casamento, além dos inseridos nos campos anteriores.
a) Confirmação de Dados: para confirmar os dados preenchidos, leia o
texto contido no campo abaixo:
“O preenchimento completo dos campos permitirá que as políticas
sejam melhores planejadas. A ausência, as informações incompletas
ou inexatas produzem efeitos contrários a que o Governo Federal
propõe.”
Clique em “Cancelar” para retornar à tela inicial.
Clique em “Salvar Registro” para salvar todas as informações registradas.
7.7.2. Confirmação de Campos Ignorados
Atenção! Algumas informações apesar de serem obrigatórias poderão
ser deixadas em branco caso não sejam realmente conhecidas. Após a digitação
de todas as telas haverá o pedido de confirmação se são realmente ignoradas.
Os campos em branco serão preenchidos como “ignorado”.
Aparecerá a seguinte mensagem:
“Confirma que os dados foram ignorados?”
Clique em “Ok” para confirmar a inserção dos dados.
Clique em “Cancelar” para retornar a tela inicial.
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O sistema irá retornar para tela inicial e na “Janela de Mensagens” um
aviso de sucesso, ou não, da inserção dos dados.
Clique no campo “Limpar” para apagar o aviso.
Clique no “●” para arrastar a Janela de Mensagens para a lateral da
página.
Clique no “x” para fechar a tela de mensagens.

8. MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO
A tela de manutenção (alteração/consulta/exclusão) pode ser acessada no
menu “Registros Civis”, opção “Registro de Casamento/Manter Registro de
Casamento.
Na parte superior da tela de manutenção, existem critérios de pesquisa
(matrícula, intervalo de datas de casamento, nome, nome + data de casamento) do(s)
registro(s) a serem trabalhados (alterados/excluídos/consultados). Usando-se
quaisquer dos critérios de pesquisa, serão listados na parte inferior os registros de
casamento que atendam ao filtro utilizado. Desta forma, pode-se selecionar o registro
para manutenção, que ficará evidenciado dos demais.
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8.1. Dados da Pesquisa
As pesquisas aos registros de casamento podem ocorrer das seguintes
formas:
a) Matrícula: digite o número da matrícula e clique em “Pesquisar”.
b) Intervalo de Datas de Casamento: clique na seta e selecione a data
através do calendário ou digite a data sem ponto e barra. Após, clique
em “Pesquisar”.
c) Nome: preencha com o nome completo de um dos cônjuges, clique na
seta e selecione a data através do calendário ou digite a data sem ponto
e barra. Após, clique em “Pesquisar”.
d) Nome e Data do Casamento: preencha com o nome completo de um
dos cônjuges, clique na seta e selecione a data através do calendário ou
digite a data sem ponto e barra. Após, clique em “Pesquisar”.
Serão listados na parte inferior os registros de casamento que atendam ao
filtro utilizado.

Ao selecionar a linha corresponde ao registro que deseja efetuar a
manutenção e clicar em:
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 “Visualizar Registro Selecionado”: será exibida a tela com as abas
do registro de casamento com os dados registrados, somente para
consulta.
 “Editar Registro Selecionado”: será exibida a tela com as abas do
registro de casamento permitindo a edição dos dados ou
complementação das informações.
O número da Matrícula é a chave do registro e não permite
alteração.
Para gravar as alterações clique em “Salvar Alterações do Registro”.
Para nova alteração ou complementação de dados de registro clique
na aba desejada, altere ou complementação e clique em “Salvar
Alterações do Registro”.
 ”Excluir Registro Selecionado”: o sistema exibirá janela de
mensagem com o número do registro de matrícula para confirmação
da exclusão, como a tela abaixo:
Se desejar realmente excluir o registro de matrícula clique em “Sim”.
Se desejar manter o registro de matrícula clique em “Não”.

Após confirmação da exclusão será exibida na “Janela de Mensagens” com
aviso de sucesso da exclusão.
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9. REGISTRO DE ÓBITO
A tela de inclusão pode ser acessada através do menu “Registros Civis”, opção
“Registro de Óbito/Novo registro de óbito”.
Deve-se inserir a matrícula do registro na parte superior da tela, e
posteriormente selecionar as abas situadas abaixo e preencher com as informações
pertinentes ao registro de óbito a ser cadastrado.
Os dados não existentes ou indisponíveis para o registro de óbito que está
sendo cadastrado podem ter os respectivos campos sem preenchimento na tela, que o
sistema assume a inexistência da informação, atribuindo que este dado é “ignorado”.
Após preencher os dados em todas as sub-abas (Dados Básicos, Endereço
Falecido, Dados do Óbito, Local Falecimento, Dados da Filiação do Falecido, Dados
Complementares, Dados do Declarante e Dados Gerais), selecionar a opção “Salvar
Novo Registro” na parte inferior direita para gravar o registro no banco de dados local.
Caso tenha sido deixado algum campo definido como obrigatório sem
preenchimento, no momento da gravação, o sistema exibirá janela de mensagens
pedindo a confirmação de que tais dados são “ignorados”, e confirmando-se esta
mensagem o registro é gravado.
Para inserir um novo Registro de Óbito preencher os campos de acordo com
instruções abaixo:
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9.1. Matrícula
Disponibiliza campos para preenchimento de acordo com a legenda do
quadro abaixo:

Serventia
O campo “Serventia” será preenchido automaticamente com o número do
Código Nacional de Serventia – CNS do cartório responsável pelo acesso. O Código
Nacional da Serventia – CNS está disponível no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/corregedoria/justiçaaberta/. Os serviços extrajudiciais que ainda não
possuem CNS devem regularizar sua situação por meio da Corregedoria Geral de
Justiça local, conforme Provimento nº.3, de 17/11/2009, do Conselho Nacional de
Justiça- CNJ/Corregedoria.
Ac: código que identifica o tipo de acervo
01. Acervo próprio
02. Acervos Incorporados
Tp: Tipo de serviço prestado será preenchido, automaticamente, com o
número 55 que corresponde ao tipo de Serviço de Registro Civil das Pessoas
Naturais.
51. Serviço de Notas
52. Serviço de Protesto de Títulos
53. Serviço de Registro de Imóveis
54. Serviço de Títulos e Documento Civil de pessoa jurídica
55. Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais
56. Serviço de Registro de Contratos Marítimos
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57. Registro de Distribuição
Ano: ano em que o registro foi efetuado

T: tipo do livro onde consta o registro
1: Livro A (nascimento)
2: Livro B ( Casamento)
3: Livro B Auxiliar ( Registro de casamento religioso para fins civis)
4: Livro C ( Óbito)
5: Livro C Auxiliar ( Registro de Natimortos)
6: Livro D ( Registro de Proclamas)
7: Livro E ( Demais atos relativos ao Registro Civil)
Livro: número do livro de escrituração.

Fol.: número da folha do livro de escrituração

Termo: sequencial do número de registro no livro.

Dígito verificador: Os Cartórios de Registro Civíl que não possuem acesso a
microcomputador para cálculo do digito verificador poderão lançar duas letras x (xx)
no campo correspondente, observadas as determinações do Provimento nº.3, de
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17/11/2009, do Conselho Nacional de Justiça- CNJ/Corregedoria.

9.2. Sub-aba Dados Básicos
9.2.1. Dados do Falecido
a) Nome: preencha com o nome completo do falecido.
b) Data de Nascimento: clique na seta e selecione a data no calendário ou
digite a data sem ponto e barra.
c) Informe Idade: clique no campo “Informar Idade” e será apresentado o
campo “Informar Data de Nascimento” com o número de anos.
d) Sexo: clique na seta e selecione a opção na lista exibida.
e) Raça/Cor: clique na seta e selecione a opção na lista exibida.
f) Estado Civil: clique na seta e selecione na lista exibida.
g) Profissão: clique na seta e selecione na lista exibida.
9.2.2. Naturalidade
a) País de nascimento: clique na seta e selecione o país de nascimento do
falecido a partir da lista exibida;
b) Naturalidade: clique na seta e selecione a Unidade Federativa a partir
da lista exibida.
c) Município: clique na seta e selecione o município de nascimento do
falecido a partir da lista exibida.
Se o município não constar na lista e selecionada, clique em “Selecionar
Município na lista do IBGE” e preencha o campo município com a
cidade de nascimento do falecido.
d) Nacionalidade: clique na seta e selecione a nacionalidade do falecido.
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9.3. Sub-aba Endereço Falecido
9.3.1. Domicílio e Residência do Falecido
9.3.1.1.

Informações de Domicilio no Brasil

Se o endereço do falecido for no exterior clique no campo
“Endereço no Exterior” e preencha com o endereço
no campo
“Informações do Domicilio no Exterior”. Caso contrário, preencha os
campos abaixo:
a) Logradouro: preencher o logradouro de residência do falecido,
com a informação de Av., Praça, Rua, etc.
b) Número: preencher com o número do logradouro do falecido.
c) Bairro: preencher com o bairro do logradouro.
d) Complemento: preencher
apartamento, etc.

com

informação

de

casa,

e) UF: clique na seta e selecione a Unidade Federativa;
f) Município: clique na seta e selecione a partir da lista exibida.
Clique em “Cancelar” para retornar à tela inicial.
Clique em nova aba para dar continuidade ao preenchimento.
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Clique em “Salvar Novo Registro” onde os dados registrados serão salvos e
a tela inicial será exibida.

9.4. Sub-aba Dados Óbito
a) Data do Óbito: clique na seta e selecione no calendário a data do óbito
ou digite sem ponto e barra.
b) Hora do Óbito: informar a hora e minuto(s) do óbito.
c) Data da Lavratura do Óbito: clique na seta e selecione a data de
registro do óbito.
d) Número da Declaração de Óbito: informar o número da Declaração de
Óbito.
9.4.1. Causa da Morte
a) Tipo da Morte: clique na seta e selecione a partir da lista exibida.
b) Causa Conhecida: descrever a causa da morte.
c) Nome do Atestante Primário: preencher com o nome completo do
atestante.
Clique em “Cancelar” para retornar à tela anterior.
Clique em nova aba para dar continuidade ao preenchimento.
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9.5. Sub-aba Local Falecimento
9.5.1. Local do Falecimento/Sepultamento
a) Tipo do Local do Falecimento: clique na seta e selecione a partir da
lista exibida.
b) Nome do Local do Falecimento: preencher com o nome do local da
Instituição do falecimento, endereço, etc.
9.5.2. Informações de Endereço no Brasil
Se o endereço do falecido for no exterior clique no campo
“Endereço no Exterior” e preencha com o endereço
no campo
“Informações do Domicilio no Exterior”. Caso contrário, preencha os
campos abaixo:
a) Logradouro: preencher o logradouro de residência do falecido,
com a informação de Av., Praça, Rua, etc.
b) Número: preencher com o número do logradouro do falecido.
c) Bairro: preencher com o bairro do logradouro.
d) Complemento: preencher
apartamento, etc.

com

informação

de

casa,
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e) UF: clique na seta e selecione a Unidade Federativa;
f) Município: clique na seta e selecione a partir da lista exibida.
9.5.3. Local do Sepultamento
Informar o local onde ocorrerá o sepultamento. Cemitério.

9.6. Sub-aba Dados da Filiação do Falecido
9.6.1. Dados da Filiação 1 e 2
a) Nome: preencher com o nome completo da filiação do falecido;
b) Sexo: clique na seta e selecione o sexo da filiação do falecido;
c) Profissão: clique na seta e selecione a opção na lista exibida;
9.6.2. Naturalidade
a) País de Nascimento: clique na seta e selecione o país a partir da lista
exibida.
b) Naturalidade: clique na seta e selecione a Unidade Federativa a partir
da lista exibida.
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c) Município: clique na seta e selecione o município de nascimento da
filiação a partir da lista exibida.
Se o município não constar na lista e selecionada, clique em “Selecionar
Município na lista do IBGE” e preencha o campo município com a
cidade de nascimento da filiação.
d) Nacionalidade: clique na seta e selecione a partir da lista exibida.

9.7. Sub-aba Dados Complementares
9.7.1. Documentos do Falecido
9.7.1.1.

Novo Documento/Documentos Inseridos

Clique na seta e selecione o documento apresentado para a
inclusão. Após, preencha com os dados relativos ao documento
selecionado. Clique em “Inserir Documento”. O Documento será exibido na
coluna “Documentos Inseridos”.
Para inclusão de novo documento, volte à coluna “Novo
Documento” e insira outro documento.
Para remover algum documento, selecione o documento a excluir e
clique em “Remover Documento Selecionado”.
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a) Tipos de Documentos:
i.

CPF: preencher com o número do documento e em seguida
clique em “Inserir Documento”.

ii.

Carteira de Identidade/Profissional: preencher o número,
UF, órgão e data de emissão e clique em “Inserir
Documento”.

iii.

NIT: preencher com o Número de Identificação do
Trabalhador e clique em “Inserir Documento”.

iv.

RIC: preencher com o número do Registro de Identificação
Civil e clique em “Inserir Documento”.

v.

RNE: preencher com o número do Registro de Nascido de
Estrangeiro e clique em “Inserir Documento”.

vi.

Título de Eleitor: preencher com o Número e a data de
emissão e clique em “Inserir Documento”.

vii.

Passaporte: preencher com o número, série e data de
emissão e clique em “Inserir Documento”.

viii.

CNH: preencher com o número e a data da primeira
habilitação e clique em “Inserir Documento”.

ix.

CTPS: preencher com número, série, UF e data de emissão
e clique em “Inserir Documento”.

x.

Carteira de Marítimo: preencher com o número e a data de
emissão e após clique em “Inserir Documento”.

xi.

Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados: preencher
com o número e descrição e clique em “Inserir
Documento”.

xii.

Certidão de Nascimento: preencher com a matrícula do
registro e clique em “Inserir Documento”.

xiii.

Carteira de Reservista: preencher com o número e clique
em “Inserir Documento”.

xiv.

Outro: preencher com número e descrição e clique em
“Inserir Documento”.

Clique em “Cancelar” para retornar a tela inicial.
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9.7.2. Dados Previdenciários
a) Era Eleitor: clique na seta e selecione “Sim” ou “Não”.
b) Número do Benefício do INSS: Preencher informando o número do
benefício do INSS. Após clique no botão “+” para validar o número.
Após a validação o número ficará armazenado no campo “Benefícios
Incluídos”.
c) Benefícios Incluídos: após a validação o número ficará armazenado
no campo “Benefícios Incluídos”.
Para remover dados de benefício, selecione e clique em “Remover
Benefício Selecionado”.
Clique em “Cancelar” para retornar à tela inicial.
Clique em nova aba para dar prosseguimento ao preenchimento.
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9.8. Sub-aba Dados do Declarante
9.8.1. Declarante
a) Nome Declarante: nome completo da pessoa que declara o óbito.
9.8.2. Documentos do Falecido
9.8.2.1.

Novo Documento/Documentos Inseridos

Clique na seta e selecione o documento apresentado para a
inclusão. Após, preencha com os dados relativos ao documento
selecionado. Clique em “Inserir Documento”. O Documento será exibido na
coluna “Documentos Inseridos”.
Para inclusão de novo documento, volte à coluna “Novo
Documento” e insira outro documento.
Para remover algum documento, selecione o documento a excluir e
clique em “Remover Documento Selecionado”.
a) Tipos de Documentos:
i.

CPF: preencher com o número do documento e em seguida
clique em “Inserir Documento”.
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ii.

Carteira de Identidade/Profissional: preencher o número,
UF, órgão e data de emissão e clique em “Inserir
Documento”.

iii.

NIT: preencher com o Número de Identificação do
Trabalhador e clique em “Inserir Documento”.

iv.

RIC: preencher com o número do Registro de Identificação
Civil e clique em “Inserir Documento”.

v.

RNE: preencher com o número do Registro de Nascido de
Estrangeiro e clique em “Inserir Documento”.

vi.

Título de Eleitor: preencher com o Número e a data de
emissão e clique em “Inserir Documento”.

vii.

Passaporte: preencher com o número, série e data de
emissão e clique em “Inserir Documento”.

viii.

CNH: preencher com o número e a data da primeira
habilitação e clique em “Inserir Documento”.

ix.

CTPS: preencher com número, série, UF e data de emissão
e clique em “Inserir Documento”.

x.

Carteira de Marítimo: preencher com o número e a data de
emissão e após clique em “Inserir Documento”.

xi.

Identidades Estrangeiras Aceitas por Tratados: preencher
com o número e descrição e clique em “Inserir
Documento”.

xii.

Certidão de Nascimento: preencher com a matrícula do
registro e clique em “Inserir Documento”.

xiii.

Carteira de Reservista: preencher com o número e clique
em “Inserir Documento”.

xiv.

Outro: preencher com número e descrição e clique em
“Inserir Documento”.

Clique em “Cancelar” para retornar à tela inicial.
Clique em nova aba para dar prosseguimento ao preenchimento.
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9.9. Sub-aba Dados Gerais
9.9.1. Observações
Preencher com informações relevantes que complementem os dados do
registro de nascimento, além dos inseridos nos campos anteriores.
a) Confirmação de Dados: para 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 sujeitas à multa por
descumprimento da obrigação tributária.”
Clique em “Cancelar” para retornar à tela inicial.
Clique em “Salvar Registro” para salvar todas as informações registradas.
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9.9.2. Confirmação de Campos Ignorados
Atenção! Algumas informações apesar de serem obrigatórias poderão
ser deixadas em branco caso não sejam realmente conhecidas. Após a digitação
de todas as telas haverá o pedido de confirmação se são realmente ignoradas.
Os campos em branco serão preenchidos como “ignorado”.
Aparecerá a seguinte mensagem:
“Confirma que os dados foram ignorados?”
Clique em “Ok” para confirmar a inserção dos dados.
Clique em “Cancelar” para retornar a tela inicial.
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O sistema irá retornar para tela inicial e na “Janela de Mensagens” um
aviso de sucesso, ou não, da inserção dos dados.
Clique no campo “Limpar” para apagar o aviso.
Clique no “●” para arrastar a Janela de Mensagens para a lateral da
página.
Clique no “x” para fechar a tela de mensagens.
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10. MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO
A tela de manutenção (alteração/consulta/exclusão) pode ser acessada no
menu “Registros Civis”, opção “Registro de Óbito/Manutenção de Registro de Óbito”.
Na parte superior da tela de manutenção, existem critérios de pesquisa
(matrícula, intervalo de datas de óbito, nome, nome da filiação + data de óbito) do(s)
registro(s) a serem trabalhados (alterados/excluídos/consultados). Usando-se
quaisquer dos critérios de pesquisa, serão listados na parte inferior os registros de
óbito que atendam ao filtro utilizado. Desta forma, pode-se selecionar o registro para
manutenção, que ficará evidenciado dos demais.

10.1.

Dados da Pesquisa
As pesquisas aos registros de óbito podem ocorrer das seguintes formas:
a) Matrícula: digite o número da matrícula e clique em “Pesquisar”.
b) Intervalo de Datas de Óbito: clique na seta e selecione a data
através do calendário ou digite a data sem ponto e barra. Após, clique
em “Pesquisar”.
c) Nome: preencha com o nome completo do falecido e clique em
“Pesquisar”.
d) Nome e Data de Óbito: preencha com o nome completo do falecido,
clique na seta e selecione a data através do calendário ou digite a data
sem ponto e barra. Após, clique em “Pesquisar”.
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Serão listados na parte inferior os registros de óbitos que atendam ao filtro
utilizado.
Clique no campo “Limpar Pesquisa” em caso de nova consulta.

Ao selecionar a linha corresponde ao registro que deseja efetuar a
manutenção e clicar em:
 “Visualizar Registro Selecionado”: será exibida a tela com as abas
do registro de óbito com os dados registrados, somente para
consulta.
 “Editar Registro Selecionado”: será exibida a tela com as abas do
registro de óbito permitindo a edição dos dados ou
complementação das informações.
O número da Matrícula é a chave do registro e não permite
alteração.
Para gravar as alterações clique em “Salvar Alterações do Registro”.
Para nova alteração ou complementação de dados de registro clique
na aba desejada, altere ou complementação e clique em “Salvar
Alterações do Registro”.
 ”Excluir Registro Selecionado”: o sistema exibirá janela de
mensagem com o número do registro de matrícula para confirmação
da exclusão, como a tela abaixo:
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Se desejar realmente excluir o registro de matrícula clique em “Sim”.
Se desejar manter o registro de matrícula clique em “Não”.

Após confirmação da exclusão será exibida na “Janela de Mensagens” com
aviso de sucesso da exclusão.

11. TRANSMISSÃO DE ARQUIVO
Para a transmissão do movimento, deve-se acessar na tela principal do usuário
o menu “Transmissão de Arquivo” na opção “Enviar Arquivo de Movimento” ou pelo
atalho “Enviar Movimento” .
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11.1.

Passos para Transmissão
1) Escolher Tipo de Geração de Arquivo.
2) Escolher Tipo de Registro Civil.
3) Seleção de Registros
a. Visualização dos Registros para Composição do Arquivo a ser
gerado/transmitido.
b. Buscar Registros.
4) Escolher Tipo de Envio.
5) Enviar Movimento.

11.1.1. Escolher Tipo de Geração de Arquivo (1 de 5)
a) Geração Automática: na geração automática, o sistema verificará e
identificará automaticamente quais os registros estão pendentes de
envio, gerando o arquivo de movimento com os registros que estão
com esta pendência de transmissão. Os registros já transmitidos são
descartados deste envio. É a forma mais comum e recomendável
para transmissão.
b) Geração Manual: na geração manual, o sistema permite que o
usuário pesquise na base de dados quais registros ele quer que seja
encaminhado ao SIRC, e que tipo de operação quer que seja feita.
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Este tipo de geração é recomendado para algum caso excepcional,
em que se queira enviar somente algum(ns) registros (s) específicos
para correção de inconsistências.

11.1.2. Escolher Tipo de Registro Civil (2 de 5)
Nesta tela, selecione qual o tipo de registro civil será tratado
(nascimento, casamento ou óbito). A transmissão de cada tipo de registro civil
deve ser feita, individualmente, pois não se pode misturar em um mesmo
arquivo registros de tipos diferentes.
Clique em “Próximo” para dar prosseguimento.
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11.1.3. Seleção de registros (3 de 5)
11.1.3.1. Visualização do Registro para Composição do Arquivo a ser
gerado/transmitido.
Esta tela será exibida caso tenha optado pela “Geração
Automática”, no primeiro passo.
Qualquer que seja o tipo de registro escolhido o sistema exibirá
quais registros foram identificados para transmissão por estarem
pendentes de envio.
Trata-se de uma tela para simples conferência, estando os registros
divididos entre os com operação de “Inserção”, “Alteração” e “Exclusão”.
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11.1.3.1. Buscar Registros:
Esta tela será exibida caso tenha escolhido a “Geração Manual” de
arquivos, no primeiro passo.
Será necessário selecionar, manualmente, os arquivos pendentes de
envio, utilizando a funcionalidade de pesquisa.
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Nos registros retornados na pesquisa, deve-se indicar qual o tipo de
operação será feita neste registro (inserção, alteração ou exclusão), em
relação ao sistema central do SIRC.
Por exemplo, um registro marcado como “Inserção”, será indicado
como não existente na base central do SIRC e o processamento do arquivo
tentará inserir este registro. Já no caso de ser assinalada “alteração”, o
processamento assumirá que já existe uma versão deste registro na base
central do SIRC, e tentará atualizar o registro com a versão encaminhada no
arquivo. Analogamente, a operação de “exclusão” fará com que o
processamento assuma que já exista uma versão deste registro no sistema
central do SIRC, e que este registro deverá ser excluído.
A figura a seguir ilustra esta tela com um registro retornado na
pesquisa e marcado para operação de “inserção” na base central do SIRC.

11.1.4. Escolher Tipo de Envio (4 de 5)
a) Envio via Internet para base do SIRC: o sistema automaticamente
conectará no sistema central do SIRC pela internet e transmitirá
diretamente os registros para processamento on-line no SIRC. Esta
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modalidade exige que haja disponível de conexão de internet no
cartório, e que a estação de trabalho sendo utilizada esteja
conectada na internet no momento desta operação.
b) Geração de arquivo para gravação em mídia a ser transmitido ao
INSS: o sistema gerará um arquivo no formato definido para o SIRC,
que será gravado na estação de trabalho do usuário. Este arquivo
deve ser copiado em algum tipo de mídia (CD, DVD, pendrive, etc) e,
posteriormente, enviado por meio do SIRC Web Internet. Esta
modalidade é indicada para quem não possui acesso à internet ou
tem este serviço de forma precária.

11.1.5. Enviar Movimento (5 de 5)
11.1.5.1. Opção “Envio via Internet para base do SIRC”:
Caso, na tela anterior, tenha optado por “Envio via Internet para
base do SIRC”, será exibida tela para autenticação do usuário do SIRC Web
Internet:

Página 72

Guia - SIRC Cartório

a) CPF do Usuário: preencher com o CPF do usuário cadastrado
no SIRC Web Internet.
b) Senha: informe a senha de acesso do SIRC Internet.
c) Destino de Relatório de Processamento PDF: Indicar em
qual pasta/diretório deseja que seja gravado o Relatório de
Processamento do arquivo, no formato “pdf”, que conterá o
resultado, registro a registro, do sucesso ou não da
transmissão.
O sistema apresenta uma pasta/diretório padrão, mas este
pode ser alterado selecionando-se a opção “Procurar...” e
navegando no sistema de arquivos da estação de trabalho
em uso.
Clique em “Finalizar” e o sistema conectará e transmitirá de fato os
registros para o SIRC, devendo-se aguardar este procedimento até a
gravação do relatório de processamento para verificação do resultado.
11.1.5.2. Opção “Geração de Arquivo em Mídia a ser transmitido ao
INSS”:
a) Destino do Arquivo MRC: indicar em qual pasta/diretório
deseja que seja gravado o arquivo contendo os registros civis.
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O sistema apresenta uma pasta/diretório padrão para
gravação do arquivo que pode ser alterado selecionando a
opção “Procurar...” e navegando no sistema de arquivos da
estação de trabalho em uso.

Página 74

