
Registro Civil das Pessoas Naturais no Brasil 
Uma conquista da Cidadania 



Registro Civil no Brasil 
Uma decisão Republicana 

 Decreto 5604/1874 criação 
do registro civil no Brasil 

 Decreto 9886/1888 institui 
a obrigatoriedade do 
Registro Civil no Brasil em 
ofícios do Estado delegados 
a privados. 

 1889 com a Proclamação 
da República o Decreto 
9886 entra definitivamente 
em vigor estabelecendo a 
separação entre Igreja e 
Estado e a proclamação de 
um Estado laico  

Página de rosto do 
"Regulamento do 
Registro Civil", o 
primeiro texto 
legal a estabelecer 
o registro civil 
obrigatório e 
universal no Brasil 
em 1888. 

João Alfredo 
Correia de 
Oliveira, artífice 
do primeiro 
regulamento do 
registro civil 
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Registro Civil no Brasil 
Um Serviço Público 

Artigo 236 da Constituição 
Federal do Brasil (CF) - Os 
serviços notariais e de 
registro são exercidos em 
caráter privado, por 
delegação do Poder Público. 



Registro Civil no Brasil 
Um Serviço Público 

Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de 
organização técnica e administrativa destinados 
a garantir a publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia dos atos jurídicos. 
 
Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, 
ou registrador, são profissionais do direito, 
dotados de fé pública, a quem é delegado o 
exercício da atividade notarial e de registro. 



Registro Civil no Brasil 
Capilaridade Nacional 

Onde houver um brasileiro 

haverá um Registrador Civil das Pessoas Naturais 



Frente à frente 

Cartórios Eleitorais  x  Cartórios de Registro Civil 

3.037 pontos de atendimento   7.565 pontos de atendimento 

15 mil servidores     65 mil funcionários 

(investimento público)    (investimento privado) 

Estados AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO 
TOTA

L 

Cartórios 
TSE 

10 55 70 13 205 123 21 59 130 111 351 54 60 104 77 151 98 206 253 69 35 8 173 105 36 425 35 3037 

Cartórios 
RCPN 

31 137 96 18 699 427 13 227 250 163 
144

6 
97 97 150 150 273 294 534 177 153 56 6 409 338 79 822 137 7279 

Maternidade 0 0 3 0 0 14 0 5 1 0 7 0 1 1 13 4 1 1 0 9 0 0 1 0 1 221 3 286 



Registro Civil 
Um Serviço Contínuo 
 

 Art. 4º Os serviços notariais e de registro 
serão prestados, de modo eficiente e 
adequado, em dias e horários estabelecidos 
pelo juízo competente, atendidas as 
peculiaridades locais, em local de fácil 
acesso ao público e que ofereça segurança 
para o arquivamento de livros e 
documentos. 

 § 1º O serviço de registro civil das pessoas 
naturais será prestado, também, nos 
sábados, domingos e feriados pelo sistema 
de plantão. 

 § 2º O atendimento ao público será, no 
mínimo, de seis horas diárias. 



Registro Civil 
Um Serviço Gratuito ao Cidadão e ao Estado 

 Os Cartórios de Registro Civil realizam exclusivamente os atos de: 

 Nascimentos (GRATUITOS) 

 Casamentos (GRATUITOS PARA OS QUE SE DECLARAM POBRES) 

 Óbitos (GRATUITOS) 

 



Registro Civil - Financiamento Privado 
 Nos Estados brasileiros os Cartórios de Registro Civil subsistem em razão de Fundos de 

Ressarcimento, compostos pelos rendimentos dos demais cartórios (Registro de Imóveis, 
Registro de Títulos e Documentos, Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas). 

 30% dos Cartórios de Registro Civil do Rio de Janeiro  
recebem renda mínima de R$ 7.500,00 

 76% dos Cartórios de Registro Civil de Minas Gerais  
recebem renda mínima de R$ 1.600,00 

 60% dos Cartórios de Registro Civil de Santa Catarina  
recebem renda mínima de R$ 1.600,00  

 82% dos Cartórios de Registro Civil da Paraíba  
recebem renda mínima de 1 salário mínimo 

 54% dos Cartórios de Registro Civil de Pernambuco  
recebem renda mínima de 3 salários mínimos  

 53% dos Cartórios de Registro Civil do Ceará  
recebem renda mínima de R$ 678,00 

 

 



Financiamento Público 
 Na Bahia, Estado que privatizou os serviços dos 

cartórios em 2012 após determinação de 
cumprimento constitucional do CNJ, o custo da 
manutenção dos Cartórios era da ordem de R$ 116 
milhões de reais anuais somente com pessoal. 

 Parecer do Procurador José Cupertino Aguiar 
Cunha, do Ministério Público do Estado da Bahia 
junto ao Tribunal de Contas, Parecer n° 911/2007, 
Processo TCE/001813, P. 33 

 Os serviços prestados pelas serventias estatizadas 
do Estado da Bahia sempre foram classificados 
como péssimos. Em inspeção realizada pelo 
Conselho Nacional de Justiça, apurou-se que 
faltavam recursos materiais para que um serviço 
minimamente digno fosse prestado. Em Lauro 
Freitas, havia notícias de filas que se iniciavam de 
madrugada para a emissão de uma certidão de 
nascimento.  

 http://goo.gl/J6Rtky 

 



Greves de servidores paralisam serviços 
essenciais à cidadania no serviço público 

“A greve dos servidores do 
poder judiciário já completou 
duas semanas em todo o estado 
da Bahia, atingindo grande 
parte dos serviços, e debilitando 
em muito o atendimento ao 
público, nos cartórios. Contudo, 
na capital o movimento mostra-
se dividido, já que, nem todos os 
servidores aderiram ao 
movimento, fazendo com que 
haja uma distribuição irregular 
dos serviços. Enquanto alguns 
cartórios registram grande 
demora e transtorno para o 
cidadão, em outros, sequer é 
possível perceber que há uma 
greve em andamento. “ 

http://www.tribunadabahia.com.br/2015/08/18/greve-do-judiciario-compromete-funcionamento-dos-cartorios 



Registro Civil 
Contribuição ao Estado 

 Nos diversos Estados e no Distrito Federal,  
os Cartórios contribuem com os Poderes  
Públicos, fiscalizando os atos  
e recolhendo impostos: 

 Em São Paulo    No Rio de Janeiro 

 Porcentagem Destinação 

17,7% Receita do Estado 

13,15% 
Contribuição à Carteira de Previdência das 
Serventias não Oficializadas da Justiça do 

Estado 

3,2% 

Compensação dos atos gratuitos do 
registro civil das pessoas naturais e 

complementação da receita mínima das 
serventias deficitárias 

3,2% Fundo Especial de Despesa do TJ 

Porcentagem Destinação 

20% Fundo Especial do Tribunal de Justiça – FETJ 

5% 
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado – 

FUNPERJ 

5% 
Fundo Especial da Defensoria Pública - Geral do 

Estado – FUNDPERJ 

4% 
Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas 

Naturais do Estado do Rio de Janeiro – 
FUNARPEN/RJ 



Registro Civil 
Contribuição às Políticas Públicas 

 Os cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais do Brasil contribuem com a 
elaboração das políticas públicas, remetendo GRATUITAMENTE informações mensais 
aos seguintes órgãos: 

 



Registro Civil 
Contribuição às Políticas Sociais 

 Por meio de uma ação coordenada com entidades do Poder Judiciário, do Poder 
Executivo, Governos e Prefeituras, os Cartórios de Registro Civil contribuíram 
decisivamente para a redução do número de crianças sem certidão nascimento no Brasil. 

 

Em 2013 o Brasil 
atingiu a meta 
estipulada pela 
ONU para se 
considerar o 
sub-registro 
erradicado em 
um País 

5% 

Registro Civil 
Contribuição às Políticas Sociais 
Registro Civil 
Contribuição às Políticas Sociais 

ONU – Metas do Milênio 

20% 



Registro Civil 
Ações de Cidadania 

 Registros em Maternidades: 
Provimento nº 13 do CNJ 

 Total de Registros no Estado de 
São Paulo: 802.275 desde 2012 

 



Registro Civil Itinerante: os Cartórios de Registro 
Civil em diligência para atender ao cidadão 



Registro Civil 
Ações de Cidadania 

 Reconhecimentos de Paternidade: Provimento nº 16 do CNJ 

 A procura pelo reconhecimento voluntário de paternidade aumentou 70% um ano 
após a desjudicialização do procedimento 



Registro Civil 
Ações de Cidadania 



 

 Provimento 38/2014 

 

 Provimento 46/2015 

 

 Base nacional de nascimentos,  
casamentos e óbitos de todos os  
Cartórios do Brasil  
já em funcionamento: 

 

Registro Civil 
Central Nacional de Informações do Registro Civil 



Registro Civil 
Central Nacional de Informações do Registro Civil 

 Estados já Interligados: SP, AC, ES, SC, MS, PE e DF 

 Estados em processo de interligação: RS, PR, MG, RJ e AL 

 

53.663.161 milhões de registros já armazenados  

e disponíveis para consulta pelos órgãos públicos credenciados 

  

 Integração Total: setembro de 2016 



Registro Civil 
Base de Dados do Registro Civil - Projetos de Centralização de Dados 

 Registro de Identidade Civil (RIC) 
Lançamento: 2010  
Investimento Público: US$ 800 milhões 
Situação atual: projeto suspenso 

 

 

 Certidões Unificadas da Casa da Moeda 
Lançamento: 2010 
Investimento Público: R$ 4.456.870,93 milhões 
Situação Atual: projeto revogado pelo Governo. Registradores 
 assumiram a confecção e distribuição das certidões sem participação governamental. 



Registro Civil 
Base de Dados do Registro Civil - Projetos de Centralização de Dados 

 Projeto SIRC 
Lançamento: 2007 
Investimento Público: não divulgado 
Situação Atual: em processo de implantação 

 Projeto TSE – RCN 
Lançamento: 2015 
Investimento Público: R$ 2 bilhões 
Situação Atual: em processo de discussão 

 Central Nacional de Informações do Registro Civil 
Lançamento em 2014 
Investimento Público: SEM GASTOS PÚBLICOS 

Situação Atual: 53.663.161 milhões de registros disponíveis para consulta 

 



Registro Civil 
Módulos de Serviços da CRC Nacional 

 Certidões Eletrônicas 

 (permite a transmissão de documentos entre cartórios) 

 Situação Atual: 663.525 desde 2014 entre os 7 Estados já interligados 

  

 Certidões Digitais 

 (permite a solicitação e recebimento de certidões digitais por e-mail) 

 Situação Atual: 30 mil desde 2014 entre os 7 Estados já interligados 

 



Registro Civil 
Módulos de Serviços da CRC Nacional 
 Comunicações 

 (permite a transmissão de averbações de estado civil entre os cartórios) 

 Situação Atual: 7.160.395 milhões entre os 7 Estados já interligados 

  

 Infopel 

 (permite a solicitação eletrônica de impressos para emissão de certidões) 

 Situação Atual: 4.385.464 milhões de documentos 

  

 Central de Desaparecidos 

 (permite a busca e localização de registros de pessoas desaparecidas) 

 Situação Atual: 53.899 registros armazenados 

 Desde 15/05 - 174 pessoas localizadas 

 



Demais Módulos: 
 CRC-Jud 

 (consulta e solicitação de certidões de Registro Civil pelo Poder Judiciário) 

 

 Correição Online 

 (acompanhamento e fiscalização online dos serviços pelo Poder Judiciário) 

  

 Sistema de Buscas 

 (permite a localização de registros de nascimentos, casamentos e óbitos na base de dados) 

  

 E-Protocolo 

 (permite a solicitação de serviços em cartórios diversos de onde se encontra o registro originário) 

 



Registro Civil 
Integração com a Receita Federal 

 Projeto prevê a realização 
GRATUITA da inscrição e 
alteração de dados 
cadastrais das pessoas físicas  
no ato da emissão do 
registro civil de nascimento  
e/ou alteração do estado 
civil.  

 Projetos Pilotos: São Paulo 
e Rio de Janeiro 

 Situação Atual: Lançamento 
em setembro deste ano 

 



Registro Civil - Reconhecimento Público 

 Pesquisa elaborada pela Confederação Nacional  
da Indústria (CNI) em 2015 

 Registro de Nascimento e Casamento:  
atos mais fáceis a serem realizados 



Registro Civil 
Reconhecimento Público 

 Pesquisa elaborada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2015 

 Registro de Nascimento e Casamento: atos mais fáceis a serem realizados 

Documentos que a População  
concorda em unificar:  
 

 RG 
CPF 

Título de Eleitor 
CNH 

PIS/PASEP 

 



Registro Civil   ≠  Identidade Civil 

Individualização    Identificação 
Nome                      Foto 
Filiação     Digital 
Naturalidade/ Nacionalidade  Assinatura 
Estado Civil              
Capacidade Civil 

 Art. 1.603. A filiação prova-se pela certidão 
do termo de nascimento registrada no 
Registro Civil. 

 Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado 
contrário ao que resulta do registro de 
nascimento, salvo provando-se erro ou 
falsidade do registro. 



Opinião de autoridades jurídicas sobre o Registro Civil Brasileiro 

José Renato Nalini - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
“A tentativa de se estabelecer um Registro Civil Único pode ter a melhor inspiração, mas atropela um serviço 
confiável, exercido por agentes concursados pelo Poder Judiciário, recrutados após severíssima arguição, 
portadores de fé pública inexistente em outras repartições públicas” 

 

José Eduardo Martins Cardozo - Ministro de Estado da Justiça 
“Os registradores honram o compromisso constitucional, a legitimação permanente de um sistema que a cada 
dia nos dá mais eficiência e eficácia, e ainda auxiliam a quebrar os preconceitos que existem na sociedade em 
torno da atividade registral e notarial”. 

 

Eliana Calmon - Ministra do STF, ex-Corregedora Nacional de Justiça 
"Quando nos deparamos com o Extrajudicial, felizmente muito mais do que embates nós tivemos realizações, e 
muito mais do que confrontos encontramos parceiros e parceria de alta qualidade foi aquela que nos ofereceu a 
Arpen, tanto nacional quanto paulista" 

 

 



PL 1775/2015 
Desafios da Privacidade 

Artigo 8º. “O Tribunal 
Superior Eleitoral poderá 
firmar acordo, convênio 
ou outro instrumento 
congênere com entidades 
governamentais ou 
privadas, com vistas à 
consecução dos objetivos 
desta Lei, observado o 
disposto no art. 31 da Lei 
nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011”.  



PL 1775/2015 
Desafios da Privacidade 

 Escopo do Projeto 

“há o interesse de diversas 
entidades públicas e 
privadas na participação do 
projeto, inclusive com 
recursos financeiros ... 
Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), bancos 
e outras entidades do 
sistema financeiro, : por 
meio de convênio também 
poderão demonstrar 
interesse no custeio do 
projeto...”. 



PL 1775/2015 
Desafios da Privacidade 

 Quanto o assunto é privacidade, um dos 
aspectos fundamentais se relaciona ao 
consentimento – uma espécie de pilar para 
a legitimidade da coleta e tratamento de 
dados pessoais. E em se tratando de 
consentimento de repasse de informações, 
assume-se que ele precisaria ser livre, 
expresso, específico e informado por 
parte do titular dos dados pessoais. 



PL 1775/2015 
Concentrar para Partilhar 

 Artigo 6º. “Fica criado o 
Comitê do RCN, com a 
participação paritária do Poder 
Executivo federal e do Tribunal 
Superior Eleitoral, que o 
coordenará. Esse comitê será 
formado por três 
representantes indicados pelo 
Poder Executivo federal e três 
representantes indicados pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, 
em que as decisões do Comitê 
do RCN serão tomadas por 
consenso. 



Projeto RIC 
Decreto nº 7.166/2010 
Art. 3o  O Comitê Gestor será composto por um representante de cada órgão e entidade a 
seguir indicados: 
I - Ministério da Justiça, que o coordenará; 
II - Ministério da Defesa; 
III - Ministério da Fazenda; 
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
V - Ministério do Trabalho e Emprego; 
VI - Ministério da Previdência Social; 
VII - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
VIII - Ministério da Saúde; 
IX - Ministério das Cidades; 
X - Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
XI - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; 
XII - Casa Civil da Presidência da República; e 
XIII - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI.  
   



Projeto SIRC 
Decreto nº 8.270/2014 
 
 Art. 4º  O comitê gestor será composto por representantes 
 de cada um dos seguintes órgãos e entidades: 
I Ministério da Previdência Social; 
II Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; 
III Ministério da Justiça; 
IV Ministério da Defesa; 
V Ministério das Relações Exteriores; 
VI Ministério da Fazenda; 
VII Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
VIII Ministério da Saúde; 
IX Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
X  Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; e 
XI  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

§ 3º A coordenação do comitê gestor convidará o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e duas entidades 
de representação nacional dos registradores civis de pessoas naturais a indicarem representantes para 
integrarem o comitê na qualidade de membros 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 8.270-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 8.270-2014?OpenDocument


Agenda Propositiva 
Utilização da base de dados da Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), já em 
funcionamento, para a conferência GRATUITA dos benefícios sociais pagos pelo Governo Federal através 
do batimento dos dados constantes na CRC (Nome, Filiação e Data de Nascimento). 

Propostas Finais para Alteração no PL 1775/2015 
1)   Excluir do Projeto de Lei 1775/2015 qualquer referência a “Registro Civil” uma vez que a unicidade do registro civil é 
constitucionalmente garantida e delegado aos particulares e que o PL tem como escopo tratar de Identificação Civil, não registro na 
acepção da palavra. 

2)  Vedação absoluta de qualquer tipo de serviço de conferência de dados ou cessão e transferência de dados a entidades ou empresas 
particulares, a qualquer título, seja por venda, ou decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou de transferência de recursos 
por doações oriundas de entidades ou empresas privadas, para isso excluir do PL: 

2.1 - Parágrafo Único do artigo 5°; 2.2 - o Inciso IV, § 1° do artigo 7°; e, 2.3 - o Artigo 8°. 

3)      Integração entre as bases de dados do Registro Civil de Pessoas Naturais delegado ao particular (estabelecido pelo Art. 236 da CF) 
com qualquer órgão público que necessite das informações para a consecução de políticas públicas ou minimização de fraudes. 

4)      Inclusão dentro do Comitê Gestor de todas as instituições de que algum modo necessitem ou contenhas informações necessárias a 
politicas públicas.    

5)      Somar a capilaridade do Registro Civil à do TSE para a coleta de dados do cidadão e posterior distribuição dos documentos únicos 
de identificação, tornando mais célere a implantação do projeto.   

 



Obrigado! 
 

Leonardo Munari de Lima 
Oficial de Registro Civil do 2º Subdistrito de Ribeirão Preto/SP 

Tel:(16) 3625 1050 - leonardocartorio@gmail.com 
 
 

Presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo (Anoreg-SP) 
  

Diretor da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) 
  

Diretor da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) 
 


