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Manual envio de registros CRC Nacional para o SIRC 
 
Normatização: 
 

OFÍCIO Nº 147/2019/CGRCN/DPEDH/SNPG/MMFDH 
"Comunicado de suspensão da autorização de envio de dados ao SIRC pela CRC 

Nacional". 
 

Descritivo: 
 
Devido as recentes mudanças implementadas no SIRC (Sistema Nacional de Informações 
de Registro Civil), a forma de envio dos registros da CRC Nacional (Central de Informações 
do Registro Civil Nacional) sofreu algumas alterações. Em menção à suspensão do envio 
de dados ao SIRC, agora, os registros serão enviados individualmente (por serventia), 
como se o cartório enviasse diretamente para o SIRC de forma automática. Para isso, o 
cartório deverá configurar as opções de envio na CRC Nacional conforme descrito abaixo. 
 
Link de acesso ao SIRC: 
 
https://sirc.dataprev.gov.br/ 
 
Login e senha de acesso SIRC: 
 
Caso o cartório não possua o login e senha de acesso ao ambiente do SIRC, 
recomendamos o contato com o suporte ao SIRC, prestado pela Dataprev, pelo 
telefone 0800 081 5899, das 07h00 às 19h00 (horário de Brasília), para aquisição da senha 
de acesso que será necessária para configuração automática do envio das informações da 
CRC Nacional para o SIRC. 
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Processo de habilitação de envio dos atos ao SIRC pela CRC Nacional: 
 
A partir de 06/09/2019, o envio dos atos praticados pela serventia de forma automática da 
CRC Nacional para o SIRC será alterado, segue abaixo as orientações para que os dados 
de nascimento, casamento e óbito continuem a ser encaminhados de forma automática da 
CRC Nacional para o SIRC. 
O cartório deverá acessar o menu “Administração”. 
 

 
 

Após acessar a “Administração”, na aba “SIRC”, cadastrar o usuário e senha de acesso 
ao SIRC e clicar em “Atualizar”. Lembrando que, para que o envio funcione corretamente, 
o CPF de cadastro no SIRC deverá ser do Oficial responsável pela serventia, devido aos 
privilégios do usuário. 
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Efetuar o envio dos registros para o SIRC: 
 
Com os dados de acesso ao SIRC cadastrados, após o cartório efetuar cargas na CRC 
Nacional será exibido no “Inbox” do Cartório a oção “Registros a Enviar”, ao acessar 
essa oção serão listados os registros carrregados na CRC Nacional passiveis de envio para 
o SIRC. 
 

 
 
Nessa opção serão listados os registros pendentes de “Inclusão”, “Alteração” e 
“Exclusão” e logo abaixo de cada item será exibido um botão em azul, que ao selecionado, 
efetuará o envio dos registro marcardos, lembrando que por padrão todos os registros já 
constam como marcado, caso não seja nescessário o envio de algum item da lista o mesmo 
deverá ser desmarcado. 
 

 


