
U lizar a funcionalidade CPFs Irregulares em Funções da Serven a:

Atenção! Sugere-se que o usuário selecione apenas o filtro de Irregularidade do CPF, ou
seja, realizar a busca selecionando o critério de  Inválido ou Duplicado, devendo verificar
ambos os casos. Os filtros estão previamente marcados para facilitar a busca, não havendo
necessidade de alterá-los. Os outros filtros são u lizados apenas em pesquisas específicas.

Atenção! A consulta pelos filtros marcados como padrão, conforme descrito no quadro ante-
rior, são os passíveis de alguma ação pelos Cartórios e são os relacionados no relatório men-
sal encaminhado por e-mail.



Na pesquisa de irregularidade de CPF “Inválido”, a  Fonte de pesquisa dos registros
pode ser exclusiva ou em conjunto, sendo o resultado apresentado, conforme a seleção. Também é
possível selecionar filtros do mo vo da invalidade do CPF, que por padrão, já aparecem todos sele-
cionados:

✔ Dígitos repe dos;

✔ Dígito verificador inválido;

✔ Não consta no cadastro de pessoa sica; 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 regis-
tros localizados: CPF Inválido, Nome do Registrado, Data de nascimento, Nome da Filiação (mãe),
Data do Óbito, Data do Registro, Data da Inserção, Matrícula ou livro, folha e termo, CNS, Muni-
cípio, UF, Mo vo da Invalidade, Valores Divergentes na RFB, Fonte e Consultar – que apresenta o
detalhamento do registro. 



Ao selecionar a irregularidade de CPF “Duplicado”, a  Fonte de pesquisa dos registros
pode ser exclusiva ou em conjunto, sendo o resultado apresentado, conforme a seleção. Também é
possível selecionar outros filtros:

✔ Buscar de outras fontes a par r da(s) fontes(s) selecionadas – caso seja selecionado,
o resultado trará a combinação da fonte selecionada com as outras fontes disponíveis; 

✔ Mostrar somente registros iguais de fontes diferentes e mesma CNS – caso seja sele-
cionado, o resultado trará os registros com mesmo nome do registrado, data de nas-
cimento, nome da filiação (mãe), data do óbito, data do registro, matrícula (livro, fo-
lha 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 regis-
tros localizados:  CPF Duplicado,  Nome do Registrado,  Data de Nascimento,  Nome da Filiação
(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.

Na lista apresentada,  ao selecionar o botão “Pesquisar CPF”, o sistema apresentará
uma lista com todos os registros de óbito para o mesmo CPF, sendo possível consultar os registros
apresentados: 



Solucionar Irregularidade de CPF Inválido

Para solucionar a irregularidade de CPF inválido, o responsável pela serven a deverá
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 tularidade do CPF no sistema da Receita Federal do Brasil. Caso a
serven a não possua acesso ao sistema da RFB ou esteja com dificuldades no aces-
so, poderá solicitar auxílio do servidor do INSS da Gerência Execu va de vinculação.
Para  consultar  os  CPFs  que  aparecem  como  inválidos  acesse  o  site:
h ps://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
ConsultaPublica.asp?   

c) c) Corrigir o CPF no SIRC/SISOBI e no livro de registros, conforme Provi-
mento CNJ n° 63, de 14/11/2017, ou excluir o campo número do CPF indevido, dei-
xando o campo em branco, caso não seja possível obter esse dado. Neste úl mo
caso, o campo CPF deverá ser ignorado no SIRC. Além disso, para os registros lavra-



dos a par r de 18/06/2019, deverá inserir a jus fica va para a ausência do dado
obrigatório em razão de ser considerado como dado obrigatório por lei. 

Atenção! Os registros de óbito, originários do SISOBI, com irregularidades de CPF inváli-
do, devem ser corrigidos na funcionalidade “Legado SISOBI”.

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 re ficação 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.

Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Alterar” na linha corres-
pondente ao registro que deseja alterar. O registro será inteiramente exibido na tela “Editar Regis-
tro de Óbito do SISOBI”, com todos os campos editáveis, sendo possível alterar ou excluir o CPF in-
válido:





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 bene cios no INSS.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para prosseguir.

Para correção de CPF inválido de registros originários do SIRC, o usuário deve localizar
o registro mediante busca, selecione a opção “Alterar” na linha correspondente ao registro que
deseja alterar. O registro será inteiramente exibido na tela “Editar Registro de Óbito”, com todos
os campos editáveis, sendo possível alterar ou excluir o CPF inválido:





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 bene cios no INSS.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para prosseguir.

Atenção! Enquanto não for corrigida a irregularidade de CPF inválido, os registros con nua-
rão aparecendo no relatório da serven a, além de recebimento de no ficações via e-mail



todo dia 15.

Solucionar Irregularidade de CPF Duplicado

Para a irregularidade de CPF duplicado, podem ocorrer duas situações: (i) CPF duplica-
do em registros de óbito da mesma serven a ou (ii) CPF duplicado em registros de óbito de serven-

as diferentes. 

A serven a deve verificar somente os registros sob sua responsabilidade.

Para solucionar a irregularidade de CPF duplicado a serven a deverá:

a) Conferir se o CPF indicado no sistema, realmente, está de acordo com o que
consta no livro de registros;

b) Verificar a tularidade do CPF no sistema da Receita Federal do Brasil. Caso a
serven a não possua acesso ao sistema da RFB ou esteja com dificuldades no aces-
so, poderá solicitar auxílio do servidor do INSS da Gerência Execu va de vinculação; 

Para  consultar  os  CPFs  que  aparecem  como  inválidos  acesse  o  site:
h ps://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
ConsultaPublica.asp?  

c) Caso constatada a tularidade 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 serven a, com duplicidade nos sistemas SIRC/SISOBI, não há ação a ser realiza-
da.

Os registros de óbito, originários do SISOBI, com irregularidades de CPF duplicado, de-
vem ser corrigidos na funcionalidade “Legado SISOBI”.



Após localizar o registro mediante busca, selecione a opção “Alterar” na linha corres-
pondente ao registro que deseja alterar. O registro será inteiramente exibido na tela “Editar Regis-
tro de Óbito do SISOBI”, com todos os campos editáveis, sendo possível alterar ou excluir o CPF
duplicado:



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 bene cios no INSS.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para prosseguir.

Para correção de CPF duplicado de registros originários do SIRC, o usuário deve locali-
zar o registro mediante busca, selecione a opção “Alterar” na linha correspondente ao registro que
deseja alterar. O registro será inteiramente exibido na tela “Editar Registro de Óbito”, com todos
os campos editáveis, sendo possível alterar ou excluir o CPF duplicado:







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 bene cios no INSS.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para prosseguir.

Atenção! Enquanto não for corrigida a irregularidade de CPF duplicado, os registros con nu-
arão aparecendo no relatório de todas as serven as envolvidas, além de recebimento de no-

ficações via e-mail todo dia 15.

Apresentamos alguns exemplos de CPFs duplicados e um resumo de como solucionar
as pendências:

1 – SIRC x SISOBI: Quando as informações dos registros forem iguais, mesmo CPF, mesmo registra-
do, 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 serven a. Não excluir o
registro de nenhum dos sistemas.



2 –  SIRC x SISOBI:  Quando as  informações dos  registros  forem diferentes  e  sejam da mesma
serven a, realizar a conferência e manter o CPF no registro correto e re ficar 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 Serven as diferentes
com o mesmo CPF, e se tratando de registrados diferentes, Livro/Folha/Termo diferentes, realizar a
conferência e, não sendo confirmada a tularidade, re ficar o registro para excluir o campo de CPF
e, se possuir, preencher o campo de CPF com o número correto. Sendo confirmada a tularidade,
manter o campo de número de CPF no registro e não realizar nenhuma ação. A outra serven a
será no ficada sobre a irregularidade 

4 – SISOBI x SISOBI: Caso sejam apresentados dados da mesma serven a e mesmas informações
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 an go e excluir o mais recente. Cabe verificar,
também, qual CNPJ era man do à época, dando preferência para este registro.

5 – SISOBI x SISOBI: Caso as informações dos registros tenham o mesmo CPF, mesmo registrado e
mesmos Livro/Folha/Termo, com CNS, Município ou GEX diferentes, confirmar se é caso de guarda
de acervo para solicitar, à Gerência Execu va do INSS de sua abrangência, acesso ao CNS an go 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 man do à época, dando preferência para este registro. Se possuir os dados do registrado, pode
atualizar o registro mais an go e excluir o mais recente. Não sendo o caso de guarda de acervo,
mas de duplicidade de registro em CNS diferentes,  conferir  se possui  os  dados desse registro
duplicado no acervo da sua CNS. Caso possua, não há ação a ser tomada. Caso não possua esses
dados de registro em seu acerco, excluir no SISOBI. A outra serven a também serpa no ficada
para saneamento daquele registro.

6 – SISOBI x SISOBI: Caso as informações dos registros tenham o mesmo CPF, mesmo registrado e
mesmos Livro/Termo/Folha, sem dados de CNS, Município ou GEX em um dos registros, confirmar
se o registro consta no acervo de sua Serven a  e solicitar, à Gerência Execu va do INSS de sua
abrangência,  a  atribuição de  CNS  para  o  registro  sem os  dados. Após  a  atribuição,  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  man do à  época,  dando
preferência para este registro. Se possui os dados do registrado, pode atualizar o registro mais
an go e excluir o mais recente.

7 –  SISOBI x SISOBI: Caso as  informações dos registros  tenham o m  esmo CPF para  marido e  
mulher, re ficar o registro com CPF de tularidade divergente (geralmente a mulher), pesquisar se
houve cadastramento de CPF próprio, incluindo o CPF correto, ou excluindo a informação do CPF
incorreto.

Atenção! Os registros de óbito, originários do SISOBI, com irregularidades de CPF dupli-
cado, devem ser corrigidos na funcionalidade “Legado SISOBI”.



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 re ficação 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 re ficação do dado. 

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 óbi-
to de fonte SISOBI e a iden ficação deste possua o símbolo “@” no livro e folha, a serven a deverá
proceder a correção da iden ficação do registro, informando os números do livro, folha e termo
corretos, u lizando a funcionalidade Legado SISOBI.

No campo “Iden ficação do Óbito”, após “Livro / Folha / Termo” consta o ícone “Alterar
Iden ficador 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 -

teração do iden ficador 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 bene cios no INSS.

Clicar em “Cancelar” para retornar à tela anterior.

Clicar em “Salvar” para prosseguir.

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 re ficação 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 re ficação do dado. 


