
 
 

 

COMUNICADO  

04/2018 

DATA 

08 DE MARÇO DE 2018 

 

 
CRC – PARANÁ 

 

 

Com a finalidade de melhorias e unificações de 

procedimentos, a ARPEN-Brasil e o IRPEN-PR, comunicam a todos 

os Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Paraná, que a 

partir dos registros lavrados no dia 01 de março de 2018, deverá 

ser feito carga EXCLUSIVAMENTE junto a Central de 

Informações do Registro Civil – CRC-Nacional, com isso 

unificando as seguintes obrigações: 

 

 CARGA CRC – NACIONAL (10 DIAS DA DATA DE 

LAVRATURA OU DA ATUALIZAÇÃO DESTA 

INFORMAÇÃO) 

Art. 6º - Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas 

Naturais deverão disponibilizar para a Central de 
Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – 
CRC as informações definidas pela Arpen-Brasil, 

observada a legislação em vigor no que se refere a 
dados estatísticos, no prazo de dez dias, corridos, 
contados da lavratura dos atos, respeitadas as 

peculiaridades locais. 

Parágrafo único - Qualquer alteração nos registros 

informados à Central de Informações do Registro Civil 
deverá ser atualizada no mesmo prazo e forma do 
parágrafo anterior. 

 

 SIRC 

Com a carga feita pelo cartório na CRC- Nacional, 

automaticamente esta fará a competente carga no SIRC, 

dispensando o cartório deste retrabalho. 

 

 Cancelamento do CPF – RF 

Nos termos da Lei nº 13.114: 
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Art. 2o O art. 80 da Lei no 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único: 

“Art. 80. 
......................................................................................... 

Parágrafo único. O oficial de registro civil 

comunicará o óbito à Receita Federal e à Secretaria de 
Segurança Pública da unidade da Federação que tenha 
emitido a cédula de identidade, exceto se, em razão da 

idade do falecido, essa informação for manifestamente 
desnecessária.” (NR) 

Da mesma forma do SIRC, a CRC-Nacional 

estará responsável por este cumprimento desta obrigação. 

 

Com esta iniciativa os Registradores de 

Pessoas Naturais do Estado do Paraná, vão potencializar o seu 

trabalho, unificando todo o seu esforço no cumprimento de suas 

obrigações junto ao CRC-Nacional, e está fazendo o trabalho por 

ele. 

 

 

 

 

Arpen – Brasil 

Irpen-PR 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm#art80p

