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Sistema brasileiro de registro civil

1874 – instituído o sistema de registro civil: nascimento, casamento e óbito;
1875 – criados os cartórios de registro civil – modelo português
1888 – obrigatoriedade de declarações fornecidas ao Estado e não mais às igrejas;
Sistema privado exercido por delegação do poder público;
Fiscalizado pelo Poder Judiciário;
Poder Executivo como executor de políticas públicas;
Universalização do acesso ao RCN;

Dados sobre o Brasil:

População estimada em 2007: 183.987.291
Extensão territorial: 8 514 876.599 quilômetros 

quadrados de área = 47% do território sul-americano
26 estados + Distrito Federal
5.565 municípios

Fronteira: Venezuela, Guiana, Suriname, 
Guiana Francesa, Uruguai, Argentina, Paraguai, 
Bolívia, Peru e Colômbia.

Índice de subregistro: 
1998 – 27,1% ( aprox. 1 milhão de crianças)
2008 – 8,9% (250 mil crianças até 01 ano) – agora, 9 em
Cada 10 crianças que nascem são registradas
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Marco Jurídico
NORMAS INTERNACIONAIS

Declaração Universal dos Direitos Humanos – Art. VI - ”Toda pessoa tem o direito de ser, em 
todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei.”Art. XV  - “Toda pessoa tem o direito 
a uma nacionalidade”.
Pacto internacional sobre direitos civis e políticos. Resolução 2200 A(XXI) da Assembléia Geral 

das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966). Art. 16 – “Toda pessoa terá direito, em 
qualquer lugar, ao reconhecimento de sua personalidade jurídica.”
Convenção  das Nações Unidas Sobre o Direito da Criança.  Art. 7º - Desde o nascimento, toda 

criança terá direito a um nome e a uma nacionalidade”...
Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de S. José. Capítulo II. Direitos Civis e 

Políticos. “Artigo 3. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade 
jurídica”. Artigo 18. “Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de 
um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes 
fictícios, se for necessário”. Artigo 20. “1) Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade; 2)Toda 
pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver 
direito a outra. 3) A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade nem do direito 
de mudá-la.”
Resolução da ONU- (27ª Sessão Especial), em seguimento às metas do milênio, adota o 

documento Um Mundo para Crianças que completa a agenda inacabada definida na Cúpula 
Mundial pela Criança. Estratégia de Proteção Geral para atingir os objetivos do milênio. “
Desenvolver sistemas que garantam o registro civil  de todas as crianças ao nascer ou pouco 
depois disso, bem como, o exercício de seu direito a ter um nome e uma nacionalidade, de 
acordo com a legislação nacional e os instrumentos internacionais pertinentes”.
Convenção 169 da OIT Sobre Povos Indígenas e Tribais. Igualdade de gozo dos direitos e 

oportunidades respeitando a identidade social e cultur     ostumes, tradições, instituições.
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Marco Jurídico
NORMAS BRASILEIRAS

Constituição Federal , art. 1º, II e II  – princípios fundamentais da cidadania e da dignidade da 
pessoa humana; Art. 227, caput – proteção integral à criança e ao adolescente; §6º - todos os 
filhos (dentro/ fora do casamento e adoção) terão os mesmos direitos, proibida discriminação 
quanto à filiação; art 5º LXXVI – gratuidade para os pobres; Art 236 – Os serviços notariais e de 
registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Fiscalização pelo 
Poder Judiciário.
Lei 6.015/19973 – Lei de Registros Públicos.
Lei 8.560/ 92 - Regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá

outras providências.
Lei 9.534/1997 - Gratuidade universal do registro e da primeira via da certidão, gratuidade das 

segundas vias para os reconhecidamente pobres. 
Lei 10.169/ 2000 - Regula o § 2º do Art. 236 da CF com normas gerais para a fixação de 

emolumentos aos atos notariais e de registro, e remete aos estados federados estabelecer as 
formas de compensação dos atos de cidadania gratuitos.
Código Civil (Lei 10.046/2002). Art 2° - Personalidade civil da pessoa começa com o nascimento 

com vida; Art. 9º, I, serão registrados em registro público os nascimentos; Art. 16, quando se 
refere aos direitos da personalidade, que “toda a pessoa tem direito ao nome, nele 
compreendido o prenome e o sobrenome”. 
Lei 11.789/2008 Altera o Art 30 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e o Art. 45 da Lei  8935/ 

94 e proíbe a inserção nas certidões de nascimento e de óbito de expressões que indiquem 
condição de pobreza ou semelhantes.
Lei 11.790/2008. Altera o art. 46 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei de Registros 

Públicos, para permitir o registro da declaração de nascimento fora do prazo legal diretamente 
nas serventias extrajudiciais, e dá outras providências. 
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Marco Jurídico 

NORMAS BRASILEIRAS

Decreto nº 6.289/2007. Estabelece o Compromisso Nacional pela Erradicação do 
Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, 
institui o Comitê Gestor Nacional do Plano Social Registro Civil de Nascimento e 
Documentação Básica e a Semana Nacional de Mobilização para o Registro Civil de 
Nascimento e a Documentação Básica 
Decreto nº 6.828/2009. Regulamenta o art. 29, incisos I, II, III da Lei 601   3 que 

padronizou no país as certidões de nascimento, casamento e óbito, com matrícula 
única.
Protocolos Mais Amazônia pela Cidadania e Mais Nordest  pela Cidadania, 

assinados por todos os Governadores dessas regiões.
Provimentos Nº 2 (27 de abril 2009) e Nº 3 (17 de novembro de 2009). Conselho 

Nacional de Justiça. Institui o modelo único de Certidão de Nascimento 
consignando a matrícula única e padroniza a Certidão de Nascimento.
Provimento Nº 13. Conselho Nacional de Justiça (3/9/2010). Dispõe sobre a emissão 

de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam partos.
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Marcos Operativos 
Primer período

- 2003 – a) lançamento da Mobilização Nacional: estratégias emergenciais em 11 estados –
Fome Zero

b) Dia Nacional de Mobilização para o RCN;

2004 – a) Plano Nacional RCN e DB 

b) Dia Nacional de Mobilização Rural e Mobilização associada à Ação Global;
c) Delegação de competências aos Alfabetizadores do PBA e aos agentes    
comunitários de saúde como agentes de mobilização para o RCN.

- 2005 – a) seminários regionais e organização de campanha de sensibilização para o RCN;
b) Planos Estaduais para erradicação;

- 2006 – focalização da mobilização na Amazônia Legal e no Centro-Oeste e para públicos 
diversos (indígena). Início da avaliação do Plano Nacional – redução para 03 eixos

Segundo período

- 2007 – Construção e lançamento da Agenda Social RCN e DB – engajamento direto do PR.
- Decreto nº 6.289 de 06 de dezembro de 2007: institui a Agenda Soc  l RCN e DB,  cria o 

Comitê Gestor Nacional do Plano Social RCN e DB e estabelece o Compromisso Nacional
pela Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e ampliação do acesso à
Documentação Básica.

-
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Agenda Social RCN e DB
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Compromisso pela redução das desigualdades na 
Amazônia Legal e Nordeste

2010

erradicação do sub-registro civil

• Fortalecimento dos pactos/ compromissos setoriais já
existentes 

• Ação articulada e integrada com Estados (com definição de 
metas e monitoramento constante)  e Municípios.

• Indicadores que podem ser alterados, em curto espaço de 
tempo, até , com impactos sobre a qualidade de vida das 
populações 

• Meta até o final de 2010: erradicar o sub-registro (reduzir a 5% 
o índice nacional)

• redução do analfabetismo 
• redução da mortalidade infantil
• fortalecimento da agricultura familiar 
•
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Estratégia do governo para facilitar o acesso universal  
aos registros de nascimento até 2010

SIRC
SERC

mutirões e 
campanhas 

1)“Chorou, registrou”

3) Fortalecimento das ações estruturantes: padronização 
da certidão de nascimento / cadastro nacional de 
serventias (CNJ) / Sistema Nacional de Informações 
sobre Registro Civil – e Sistema Estadual de 
Registro Civil -

2) “Mobilização Nacional”: 
com desdobramento regional

: aproximação do RCN ao 
nascimento, com a emissão da certidão de 
nascimento nas maternidades
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Gestão de Agenda Social e dos Compromissos

A) Comitê Gestor Nacional

Composição SDH/PR, MDA, MEC, MPOG, IBGE, INCRA, MPS, 
SEPPIR, BB, CAIXA, MD, MINC, SPM, MJ, MTE, MF, MS, MDS, MRE 
Casa Civil-PR, DATAPREV, CNJ,CNMP, UNICEF, CONIC, Pastoral da 
Criança e FUNAI no total de  26 organizações  

B) Comitês Gestores Estaduais

C) Comitês Gestores Municipais

– Coordenado pela SDH/ PR

– : 

– Subdivide-se em 03 Subcomitês:
• Sub 1: Mobilização
• Sub 2: Documentação Básica
• Sub 3: Condições Estruturantes
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Luta contra o Subregistro Civil de Nascimento                

Alagoas

Bahia

Ceará

Paraíba

Maranhão

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nordeste

Amazônia Legal

Acre

Amapá

Amazonas

Mato Grosso

Pará

Rondônia

Tocantins

Roraima

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estado
Termo de 
Adesão

Comitê 
Gestor

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Principais desafios 
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Avanços 
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Estratégias para os diferentes públicos

Indígenas

Ciganos nômades

Populações ribeirinhas

Populações tradicionais rurais

Grupos quilombolas

§

§

§

§

§

: Articulação com organizações indígenas; consulta formal às lideranças 
tradicionais; conhecimento das diversidades étnicas com relação à organização dos 
nomes; mobilização do grupo étnico e organização de serviços integrados  
itinerantes com registro de nascimento.

: Mapeamento das rotas; contato com as lideranças tradicionais; 
orientação aos registradores à luz do código civil; articulação da Defensoria Pública, 
Juízes e Promotores de Justiça e organização de mutirões integrados com registro 
civil de nascimento nos acampamentos.

: Articulação da Prefeitura Municipal; mobilização da 
comunidade e organização de serviços fluviais integrados itinerantes com registro de 
nascimento.

: Mutirões do Programa Nacional de Documentação 
da Trabalhadora Rural.

: Balcão de Direitos (assistência jurídica gratuita com 
documentação civil).

Secretaria de Direitos Humanos
Presidência da República



Presidência da República
Secretaria de Direitos Humanos

Índice de Subregistro Civil de Nascimento 2008

l1



Slide 15

l1 Sub-registro de nascimento conjunto de nascimentos não registrados no próprio ano de ocorrência - 1º trimestre subsequente.

Sub-registro civil de nascimento é a razão entre as o número de crianças nascidas vivas informadas pelos cartórios e a 
estimativa de nascimentos para uma população residente em determinado espaço geográfico, em um ano considerado.
liliam.colombo; 13/01/2009
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Subregistro Civil de Nascimento 2008

l2



Slide 16

l2 Sub-registro de nascimento conjunto de nascimentos não registrados no próprio ano de ocorrência - 1º trimestre subsequente.

Sub-registro civil de nascimento é a razão entre as o número de crianças nascidas vivas informadas pelos cartórios e a 
estimativa de nascimentos para uma população residente em determinado espaço geográfico, em um ano considerado.
liliam.colombo; 13/01/2009



2010

Lançamento dos indicadores sobre o ano de 
2009, em dezembro de 2010.

Realização do Censo Demográfico decenal, 
com perguntas acerca de RCN da população 
de até 5 anos de idade e expectativa de 
erradicação do subregistro de nascidos 
vivos.

•

•
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Secretaria de Direitos Humanos da PR

Coordenação de Promoção do Registro Civil de Nascimento

Beatriz Garrido – Coordenadora-Geral
e-mail: beatriz.garrido@sedh.gov.br

Tel: 55 61 2025 9206

www.direitoshumanos.gov.br
www.certidaodenascimento.gov.br
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