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1 Regras de Validação 
 

 As regras de validação estão divididas em seções para melhor compreensão, porém, é 
importante ressaltar que existem regras comuns aos registros civis.  

 

1.1 Registro Civil 
 

1.2 Anotação, Averbação e Retificação 
 

1.2.1 Anotação 
 

Data da Anotação: deve ser maior ou igual à data do registro civil; deve ser menor ou igual 
à data atual. 

 

1.2.2 Averbação 
 

Data da Averbação: deve ser maior ou igual à data do registro civil; deve ser menor ou igual 
à data atual.  

Data do Motivo: deve ser menor ou igual à data atual. 

Data da Sentença: deve ser menor ou igual à data da averbação.  

 

1.2.3 Retificação 
 

Data da Retificação: deve ser maior ou igual à data do registro civil; deve ser menor ou igual 
à data atual.  

Data da Sentença: deve ser menor ou igual à data da retificação.  

 

  



P á g i n a  | 5 
SIRC – Sistema Nacional de Informação de Registro Civil 

2 Regras de Negócio 
 

As regras de negócio estão divididas em seções para melhor compreensão, porém, é 
importante ressaltar que existem regras comuns aos registros civis. 

 

2.1 Anotação, Averbação e Retificação 
 

Dados de retificação são informados quando efetuados no registro da Serventia. Para 
a simples correção de erro de digitação no SIRC basta alterar o campo correspondente. 

 

2.1.1 Anotação 
 

Motivos e campos da anotação: vide Anexo I – Motivos de Anotações e Averbações. 

Deve ser informada a matrícula ou o complemento da anotação. O preenchimento de ao 
menos um dos campos é obrigatório. 

Quando da seleção do motivo “Outros”, o complemento é obrigatório. 

 

2.1.2 Averbação 
 

Motivos e campos da averbação: vide Anexo I – Motivos de Anotações e Averbações. 

 

2.1.3 Retificação 
 

Motivos e campos da retificação: 

Em caso de retificação, o registro civil deve ter ao menos um campo alterado ou o 
complemento da retificação deve ser preenchido.  
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3 XSD do Movimento 
 

O XML Schema é uma linguagem baseada no formato XML para definição de regras de 
validação (esquemas) em documentos nesse mesmo formato. Um arquivo contendo as 
definições na linguagem XML Schema é chamado de XSD (XML Schema Definition), este 
descreve a estrutura de um documento XML. 

Algumas observações são importantes para utilização do XSD: 

 

o O atributo “minoccurs” tem por padrão o valor 1 (um), ou seja, a ausência do atributo 
indica que o elemento é obrigatório.  

o A ordem dos elementos deve ser seguida para a criação do arquivo XML. Os elementos 
estão ordenados alfabeticamente. 

 

Cada tipo de registro civil (Nascimento; Óbito e Casamento) possui um XSD diferente, 
ou seja, deverão ser preparados e enviados separadamente. 
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3.1 Registro de Nascimento (Layout 3.0) 
 

MovimentoNascimentoTO.xsd 
 

Alteração de versão 
 

  <xs:simpleType name="versaoLayoutNascimento"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="3.0"/> 
 </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 

 
Inclusão em: 
 

  <xs:complexType name="registroNascimento"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="registroNascimentoAbstrato"> 
        <xs:sequence/> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="registroNascimentoAbstrato" abstract="true"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="registroCivil"> 
        <xs:sequence> 
 

Das seguintes tags: 
 

<xs:element name="averbacoesNascimento" type="averbacaoNascimento" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>           
<xs:element name="anotacoesNascimento" type="anotacaoNascimento" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>           
<xs:element name="retificacoesNascimento" type="retificacaoNascimento" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

 
Sendo a descrição dos tipos: 
 

<xs:complexType name="averbacaoNascimento"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="dataAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="motivoAverbacao" type="motivoAverbacaoNascimento" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="dataMotivoAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dadosComplementares" type="string1000" minOccurs="0"/> 
      </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  
  <xs:simpleType name="motivoAverbacaoNascimento"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="RECONHECIMENTO_FILIACAO"/> 
          <xs:enumeration value="ALTERACAO_NOME"/> 
          <xs:enumeration value="ALTERACAO_SOBRENOME"/> 
          <xs:enumeration value="ALTERACAO_NOME_SEXO"/> 
          <xs:enumeration value="CANCELAMENTO"/> 
          <xs:enumeration value="MUDANCA_PRENOME"/> 
          <xs:enumeration value="DESTITUICAO"/> 
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          <xs:enumeration value="CONCESSAO"/> 
          <xs:enumeration value="EXCLUSAO"/> 
          <xs:enumeration value="RECONHECIMENTO"/> 
          <xs:enumeration value="PERDA_NACIONALIDADE"/> 
          <xs:enumeration value="ANOTACAO_CPF"/> 
          <xs:enumeration value="FILIACAO"/> 
          <xs:enumeration value="OUTROS"/> 
          <xs:enumeration value="NOME_ABREVIADO"/> 
          <xs:enumeration value="ACRESCIMO_SOBRENOME"/> 
          <xs:enumeration value="ALTERACAO_NOME_ACRESCIMO"/> 
      </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:complexType name="anotacaoNascimento"> 
       <xs:sequence> 
           <xs:element name="dataAnotacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
           <xs:element name="motivoAnotacao" type="motivoAnotacaoNascimento" minOccurs="1"/> 
           <xs:element name="matricula" type="string32" minOccurs="0"/> 
           <xs:element name="dadosComplementares" type="string1000" minOccurs="0"/> 
       </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:simpleType name="motivoAnotacaoNascimento"> 
       <xs:restriction base="xs:string"> 
           <xs:enumeration value="CASAMENTO"/> 
           <xs:enumeration value="OBITO"/> 
           <xs:enumeration value="OUTROS"/> 
           <xs:enumeration value="REESTABELECIMENTO"/> 
           <xs:enumeration value="EMANCIPACAO"/> 
           <xs:enumeration value="INTERDICAO"/> 
           <xs:enumeration value="AUSENCIA"/> 
           <xs:enumeration value="MORTE_PRESUMIDA"/> 
       </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:complexType name="retificacaoNascimento"> 
       <xs:sequence> 
           <xs:element name="dataRetificacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
           <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/> 
           <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/> 
           <xs:element name="dadosComplementares" type="string1000" minOccurs="0"/> 
       </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
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3.2 Registro de Óbito (Layout 3.0) 
 

MovimentoObitoTO.xsd 
 

Alteração de versão 
 

  <xs:simpleType name="versaoLayoutObito"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="3.0"/> 
 </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 

 
Inclusão em: 
 

  <xs:complexType name="registroObito"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="registroObitoAbstrato"> 
        <xs:sequence/> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="registroObitoAbstrato" abstract="true"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="registroCivil"> 
        <xs:sequence> 

 
Das seguintes tags: 
 

<xs:element name="averbacoesObito" type="averbacaoObito" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>       
<xs:element name="anotacoesObito" type="anotacaoObito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>       
<xs:element name="retificacoesObito" type="retificacaoObito" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

 
Sendo a descrição dos tipos: 
 

  <xs:complexType name="averbacaoObito"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="dataAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="motivoAverbacao" type="motivoAverbacaoObito" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="dataMotivoAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dadosComplementares" type="string1000" minOccurs="0"/> 
      </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  
  <xs:simpleType name="motivoAverbacaoObito"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="CANCELAMENTO"/> 
          <xs:enumeration value="ALTERACAO_LOCAL_SEPULTAMENTO"/> 
          <xs:enumeration value="CREMACAO"/> 
          <xs:enumeration value="DOACAO_CADAVER"/> 
          <xs:enumeration value="OUTROS"/> 
      </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
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  <xs:complexType name="anotacaoObito"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="dataAnotacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="motivoAnotacao" type="motivoAnotacaoObito" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="matricula" type="string32" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dadosComplementares" type="string1000" minOccurs="0"/> 
      </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  
  <xs:simpleType name="motivoAnotacaoObito"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="NASCIMENTO"/> 
          <xs:enumeration value="CASAMENTO"/> 
          <xs:enumeration value="OUTROS"/> 
      </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
            
  <xs:complexType name="retificacaoObito"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="dataRetificacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dadosComplementares" type="string1000" minOccurs="0"/> 
      </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
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3.3 Registro de Casamento (Layout 3.0) 
 

MovimentoCasamentoTO.xsd 
 

Alteração de versão 
 

  <xs:simpleType name="versaoLayoutCasamento"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="3.0"/> 
 </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 

 
Inclusão em: 
 

  <xs:complexType name="registroCasamento"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="registroCasamentoAbstrato"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element name="conjuge1" type="conjuge"/> 
          <xs:element name="conjuge2" type="conjuge"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="registroCasamentoAbstrato" abstract="true"> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="registroCivil"> 
        <xs:sequence> 

 
Das seguintes tags: 
 

<xs:element name="averbacoesCasamento" type="averbacaoCasamento" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>           
<xs:element name="anotacoesCasamento" type="anotacaoCasamento" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>           
<xs:element name="retificacoesCasamento" type="retificacaoCasamento" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

 
Sendo a descrição dos tipos: 
 

  <xs:complexType name="averbacaoCasamento"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="dataAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="motivoAverbacao" type="motivoAverbacaoCasamento" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="dataMotivoAverbacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dadosComplementares" type="string1000" minOccurs="0"/> 
      </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  
  <xs:simpleType name="motivoAverbacaoCasamento"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="SEPARACAO"/> 
          <xs:enumeration value="DIVORCIO"/> 
          <xs:enumeration value="ANULACAO"/> 
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          <xs:enumeration value="NULIDADE"/> 
          <xs:enumeration value="ANOTACAO_CPF"/> 
          <xs:enumeration value="CONVERSAO_SEPARACAO_DIVORCIO"/> 
          <xs:enumeration value="ALTERACAO_REGIME_BENS"/> 
          <xs:enumeration value="RESTABELECIMENTO_SOCIEDADE_CONJUGAL"/> 
          <xs:enumeration value="OUTROS"/> 
      </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  
  <xs:complexType name="anotacaoCasamento"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="dataAnotacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="motivoAnotacao" type="motivoAnotacaoCasamento" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="matricula" type="string32" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dadosComplementares" type="string1000" minOccurs="0"/> 
      </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  
  <xs:simpleType name="motivoAnotacaoCasamento"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="NASCIMENTO"/> 
          <xs:enumeration value="OBITO"/> 
          <xs:enumeration value="OUTROS"/> 
          <xs:enumeration value="INTERDICAO"/> 
          <xs:enumeration value="AUSENCIA"/> 
          <xs:enumeration value="MORTE_PRESUMIDA"/> 
      </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  
  <xs:complexType name="retificacaoCasamento"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="dataRetificacao" type="xs:dateTime" minOccurs="1"/> 
          <xs:element name="processoJudicial" type="string30" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dataSentencaJudicial" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="dadosComplementares" type="string1000" minOccurs="0"/> 
      </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
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4 Notas de Versão 
 

Nesta seção serão descritas as novidades, problemas conhecidos e dúvidas frequentes 
em relação à última versão do SIRC. 

 

4.1 Versão 4.0 do Manual de Recomenções Técnicas (Novo Layout 
de envio de registros civis 3.0) 

 

Versão referente a inclusão de novos campos, melhorias e ajustes ténicos em 
consonância com a Lei 13.846, de 18 de junho de 2019. 

 

 Inclusão de Anotações, Averbações e Retificações; 
 Inclusão de Documentos para Filiação de Óbito (natimorto); * Para o tipo de livro 4, a 

informação é opcional.  
 Inclusão de Data de Nascimento para Filiação de Óbito (natimorto); * Para o tipo de 

livro 4, a informação é opcional.  
 Inclusão de Marcador de CPF Ignorado para o CPF do nascido;  
 Inclusão de Marcador de Filiações com Nomes Iguais para todos os tipos de registro;  
 Inclusão de Marcador de Cônjuges com Nomes Iguais para os registros de casamento;  
 Inclusão de Marcador de CPF Ignorado para os documentos de todos os tipos de 

registro;  
 Inclusão de Marcador de Outros Documentos Ignorados para os documentos de todos 

os tipos de registro; 

 

4.2 Onde Encontrar Ajuda 
 

Existe um endereço de e-mail para suporte as dúvidas técnicas dos desenvolvedores. 
Os questionamentos podem ser enviados para equipe.sirc@dataprev.gov.br.  
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5 Anexos 
 

5.1 Anexo I – Motivos de Anotações e Averbações  
 

5.1.1 Registro de Nascimento 
 

5.1.1.1 Motivos de Anotações 
 

 CASAMENTO("Casamento"), 
 OBITO("Óbito"), 
 OUTROS("Outros"), 
 REESTABELECIMENTO("Nulidade, anulação, separação, restabelecimento da sociedade conjugal e 

divórcio"), 
 EMANCIPACAO("Emancipação"), 
 INTERDICAO("Interdição"), 
 AUSENCIA("Ausência"), 
 MORTE_PRESUMIDA("Morte presumida"). 

       

5.1.1.2 Motivos de Averbações 
 

 RECONHECIMENTO_FILIACAO("Reconhecimento de filiação"), 
 ALTERACAO_NOME("Alteração de nome em até um ano após completada a maioridade"), 
 ALTERACAO_SOBRENOME("Alteração do sobrenome paterno ou materno em virtude de casamento"), 
 ALTERACAO_NOME_SEXO("Alteração de nome e sexo"), 
 CANCELAMENTO("Cancelamento"), 
 MUDANCA_PRENOME("Mudança de prenome ou qualquer alteração de nome"), 
 DESTITUICAO("Destituição e suspensão de pátrio poder familiar"), 
 CONCESSAO("Concessão de guarda e tutela"), 
 EXCLUSAO("Exclusão de paternidade ou maternidade"), 
 RECONHECIMENTO("Reconhecimento de paternidade ou maternidade em ação de investigação"), 
 PERDA_NACIONALIDADE("Perda ou reaquisição de nacionalidade brasileira"), 
 ANOTACAO_CPF("Anotação de CPF"), 
 FILIACAO("Filiação socioafetiva"), 
 OUTROS("Outros"), 
 NOME_ABREVIADO("Nome abreviado usado como firma comercial registrada ou atividade profissional"), 
 ACRESCIMO_SOBRENOME("Acréscimo do sobrenome de companheiro, com quem se viva em união estável 

com impedimento para o casamento"), 
 ALTERACAO_NOME_ACRESCIMO("Alteração de nome por acréscimo de sobrenome do padrasto ou da 

madrasta"). 
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5.1.2 Registro de Casamento 
 

5.1.2.1 Motivos de Anotações 
 

 NASCIMENTO("Nascimento"), 
 OBITO("Óbito"), 
 OUTROS("Outros"), 
 INTERDICAO("Interdição"), 
 AUSENCIA("Ausência"), 
 MORTE_PRESUMIDA("Morte presumida"). 

 

5.1.2.2 Motivos de Averbações 
 

 SEPARACAO ("Separação"), 
 DIVORCIO ("Divórcio"), 
 ANULACAO ("Anulação"), 
 NULIDADE ("Nulidade"), 
 ANOTACAO_CPF ("Anotação CPF"), 
 CONVERSAO_SEPARACAO_DIVORCIO ("Conversão da separação em divórcio"), 
 ALTERACAO_REGIME_BENS ("Alteração do regime de bens"), 
 RESTABELECIMENTO_SOCIEDADE_CONJUGAL ("Restabelecimento da sociedade conjugal"), 
 OUTROS ("Outros"). 
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5.1.3 Registro de Óbito 
 

5.1.3.1 Motivos de Anotações 
 

 NASCIMENTO ("Nascimento"), 
 CASAMENTO ("Casamento"), 
 OUTROS ("Outros"). 

 

5.1.3.2 Motivos de Averbações 
 

 CANCELAMENTO("Cancelamento"),  
 ALTERACAO_LOCAL_SEPULTAMENTO("Alteração de local de sepultamento"),  
 CREMACAO("Cremação"),  
 DOACAO_CADAVER("Doação de cadáver"),  
 OUTROS("Outros"). 

  


