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“Um direito com mãos, com rosto e com 

alma – como o ser amado (se não for a 

Vênus de Milo ou a filosofia de Kant). 

O rosto, aberto e amável, individualiza, 

singulariza cada ser: O Amor e o 

Direito não são abstrações bem-

intencionadas. São realidades pessoais 

concretas.”. 

Paulo Ferreira da Cunha. 
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 RESUMO 
 
 
 
 O presente trabalho versa sobre a evolução histórica do registro civil de 

nascimento no Brasil, analisa o registro de nascimento como direito fundamental, 

salienta a importância deste para o exercício pleno da cidadania e ressalta o problema da 

evasão de registro no país. Para a pesquisa, foram utilizados fichamentos da bibliografia 

selecionada, bem como livros e documentos disponibilizados pelo Ofício Único de São 

Francisco de Itabapoana/RJ. O estudo aponta algumas medidas na tentativa de 

solucionar o problema da falta de registro de nascimento, sobretudo no âmbito da 

atuação dos registradores civis brasileiros. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The present work is about the historical evolution of the civil registry of birth in 

Brazil, it analyzes the birth certificate as fundamental right, it emphasizes the 

importance of this for the full exercise of citizenship and it points the problem of the 

evasion of registry in the country. Index cards of selected bibliography were used in this 

research, as well as books and documents made available by the “Ofício Único de São 

Francisco de Itabapoana/RJ”. The study points quite a few different way to solve the 

lack of the birth certificate, particularly in the scope of the Brazilian Civil Registrars.  

 

 

 
PALAVRAS-CHAVE 
 
 
 Registro civil de nascimento, direito fundamental, cidadania, registrador civil, 
sub-registro. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 O registro civil de nascimento é um tema tratado escassamente na doutrina1. O 

presente trabalho objetiva diminuir essa lacuna existente no conhecimento científico 

brasileiro, com vista a contribuir para futuras pesquisas, para a definição de políticas 

públicas de combate à evasão de registro civil, para a atuação mais profícua do Estado, 

dos registradores civis e da sociedade, diante dessa questão.   

 

A partir do estudo das obras selecionadas, envolvendo, principalmente, direitos 

humanos e fundamentais, acesso ao direito e à justiça, cidadania, Direito Notarial e 

Registral, Direito Canônico, políticas públicas, analisou-se o problema brasileiro da 

falta de registro civil de nascimento. Igualmente, foram utilizadas informações 

estatísticas fornecidas por órgãos oficiais, notadamente a Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE. Foi utilizado, sobretudo, o método dedutivo de 

pesquisa. Outrossim, efetuou-se exame dos livros de registro civil de nascimento do 

Ofício Único de São Francisco de Itabapoana/RJ dos últimos vinte e um anos, bem 

como foram observadas as experiências dessa Serventia na tentativa de minorar o 

problema, especialmente por meio de serviços itinerantes. Da análise da situação local, 

complementou-se o quadro da realidade nacional, desta vez utilizando-se o método 

indutivo. 

 

No capítulo I, far-se-á uma incursão histórica pelo registro civil de nascimento, 

desde o registro paroquial, passando pela fase de implantação no país, finalizando com a 

atual disciplina, especialmente após a Constituição Federal de 1988. Continuando, com 

base no pouco conhecimento existente sobre o assunto, construir-se-á um conceito mais 

apropriado para o registro civil de nascimento. Serão apontadas as finalidades deste. 

Outrossim, será feita uma análise da natureza jurídica do responsável pelo serviço de 

registro civil das pessoas naturais. 

 

No capítulo II, indicar-se-á a importância do registro civil de nascimento na vida 

das pessoas. Quais direitos são afetados pela inexistência do registro civil. Qual a 

qualidade da cidadania de alguém não registrado. Quais as implicações práticas da falta 

                                                 
1 HUBER, Clovis. Registro Civil de Pessoas Naturais: uma condição para a cidadania a ser constituída 
e regularizada. 1. ed. São Paulo: Ed. de Direito, 2002. p. 17. 
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de registro no cotidiano das pessoas. Enfim, será demonstrado que o registro civil de 

nascimento é um direito fundamental e pressuposto para o exercício da cidadania.  

 

Não obstante a relevância do registro civil de nascimento, é grande o número de 

brasileiros não registrados. E o pior, o governo desconhece a verdadeira dimensão da 

situação. A única variável oficial disponível é o sub-registro. Ver-se-á, no capítulo III, 

que esse parâmetro é inadequado e que a metodologia utilizada na sua definição carece 

de rigor técnico. O estudo indicará, ainda, alternativas viáveis para se apurar, com maior 

exatidão, a real amplitude da evasão de registro civil no país. 

 

São vários os fatores que contribuem para a elevada quantidade de indivíduos 

não registrados. O Professor Leonardo Greco, ao discorrer sobre o acesso ao direito e à 

justiça, revela-nos algumas destas causas, tais como a miséria, a ausência de educação 

básica de qualidade, a falta de associativismo2. Além dessas, podem ser apontadas a 

inexistência ou a precariedade dos fundos de compensação para os Ofícios de Registro 

Civil e a carência de meios de transporte acessíveis à população de baixo poder 

aquisitivo.  

 

Surpreendentemente, verificar-se-á que a extensão da gratuidade do registro civil 

a todos, independentemente da situação econômico-financeira dos interessados, não 

teve impacto tão significativo quanto se imaginava. Será visto porque isso ocorreu. Da 

mesma forma, serão analisadas as dificuldades dos registradores civis no cumprimento 

do seu mister constitucional.  

 

Finalmente, serão estudadas soluções práticas e legais em busca da erradicação 

desse grande entrave à efetividade dos direitos e ao pleno exercício da cidadania. Será 

visto que a missão não será tão simples e imediata, conforme supôs o governo 

brasileiro3, exigindo a implementação das mesmas desde já.  

 

                                                 
2 GRECO, Leonardo. O Acesso ao Direito e à Justiça. Revista Jurídica da Unirondon – Faculdades 
Integradas Cândido Rondon. Cuiabá, mar/2001, n. 1, p. 11-33. 
3 O governo federal pretende erradicar o sub-registro até outubro de 2006, o que está longe de ser 
alcançado. Ver www.presidencia.gov.br/sedh. Acesso em 30/10/2005. 
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CAPÍTULO I – REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO 

 

O registro de fatos essenciais na vida de uma pessoa, tais como o nascimento, o 

casamento e a morte, remonta à antigüidade4. Não há, no entanto, relato histórico seguro 

sobre o registro das pessoas naturais antes da fase justinéia no Direito Romano. No 

Direito Justiniano, há vestígios de que o registro tinha a finalidade de constituição de 

prova do matrimônio5. 

 

O registro de nascimento teria sido introduzido em Roma, no tempo do Império, 

por Marco Aurélio, que confiara tal mister ao prefeito do erário, nas cidades, e aos 

magistrados municipais, nas províncias, os denominados tabularii6. O registro, em 

tempos antigos, servia como instrumento de contagem da população, inclusive para fins 

militares7. 

 

O instituto do registro das pessoas naturais está mais bem documentado a partir da 

Idade Média. Antes do Concílio de Trento, a Igreja Católica interessou-se pelo registro 

de bispos, príncipes ou fiéis vivos ou mortos, em cuja intenção celebravam-se as 

missas8. Para perpetuação da memória, eram registrados os benfeitores e aqueles dignos 

de sepultura cristã.  

 

Muito ilustrativas são as reminiscências de Padre Manoel, personagem da Trilogia 

do Camponês de Andorra, que nos esclarece sobre o costume da Igreja em registrar seus 

colaboradores: 

 

                                                 
4 CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos Comentada. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 75. 
5 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Tratado dos Registros Públicos. 6. ed. rev. atu.  Brasília:  Brasília 
Jurídica, 1997. v. 1. p. 23. 
6 BEVILÁQUA, Clóvis. Código dos Estados Unidos do Brasil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1916. v. 1. p. 203. 
7 Consta na Bíblia Sagrada que “No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano após a saída do Egito, 
o SENHOR falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião: ‘Fazei um recenseamento geral de 
toda a comunidade dos israelitas, por clãs e famílias paternas, registrando, um por um, os nomes de todos 
os homens, maiores de vinte anos, aptos para a guerra em Israel’” (Números: 1, 1-3). Em outra passagem, 
o Imperador Romano Augustus ordenou o recenseamento do “mundo inteiro”, cada um na sua cidade, 
ocasião em que nasceu Jesus Cristo em Belém, terra de José (Lucas: 2, 1-7). 
8 NALINI, José Renato. Registro Civil das Pessoas Naturais: usina de cidadania. In: DIP, Ricardo Henry 
Marques (Org.). Registros Públicos e Segurança Jurídica. 1. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1998. p. 45. 
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Meus Maiores costumavam ler, nas igrejas, os nomes alistados das pessoas 
falecidas que haviam feito alguma doação à paróquia, a um convento ou 
mosteiro, para que os fiéis, agradecidos, rezassem por suas almas. Essas 
listas eram lançadas em livros grandes (que se chamavam obituarii), cada 
qual com trezentas e sessenta e cinco folhas, um folha para cada um dos dias 
do ano, e, de comum, os nomes dos mortos se lançavam no dia 
correspondente ao óbito. E, afinal, até mesmo quando as doações eram 
simbólicas, os beneficiários tinham direito a orações e a ver suas mortes 
publicadas.9 

 

Frisa-se um outro uso em cidades italianas da época medieval: em livros públicos 

eram anotados a emancipação dos filhos de família e o abandono de crianças. 

 

A sistemática de registro se intensificou durante os séculos XIV e XV. O Concílio 

de Trento (séc. XIV10) sistematizou os usos da época, tornando obrigatório, para os 

católicos, o registro dos batismos e casamentos, obrigação esta estendida aos óbitos pelo 

costume. 

 

Contudo, os assentamentos eclesiásticos possuíam alguns inconvenientes: eram 

restritos aos católicos, além de não haver uniformidade de procedimento entre os 

párocos. Os registros paroquiais, muitas vezes, não incluíam os nomes dos pais, mas 

sim os dos padrinhos; às vezes, faziam menção à data de batismo e não à de nascimento. 

Traz-se à colação novamente a figura de Padre Manoel: 

 

É verdade, disse o bom padre, que o registro do batismo, por exemplo, tinha 
lá suas deficiências para os fins civis, porque nele constava a data de 
celebração do sacramento e não a data do nascimento da criança, ali se 
mencionavam os nomes dos padrinhos e não os dos pais; do registro da 
morte constava, em alguns casos, somente a data do enterro mas não se 
aludia ao falecimento. Como quer que seja, essas enunciações, se atendiam 
primeiro a objetivos eclesiásticos, não deixaram de abrigar, ainda que 
indiretamente, interesses civis.11 

 

Os registros paroquiais, além dos fins eclesiásticos, passaram a abrigar 

paulatinamente interesses civis. Com o tempo, foi sendo padronizado o procedimento 

para o registro paroquial, atendendo também aos fins civis. Padre Manuel continua: 

 

‘salvo engano, por meados do século XVI, em França – la fille aînée de 
l’Eglise -, o regulamento de Villers-Cotterets determinou que os obituários 
mencionassem a data do falecimento, depositando-se os livros do registro 
eclesial em repartições do Estado’. E no século seguinte, em Saint-germain-

                                                 
9 DIP, Ricardo. Registros Públicos: A Trilogia do Camponês de Andorra e outras reflexões: Títulos e 
Documentos Imóveis – Civil.  2. ed. Campinas: Millennium, 2003. p. 45. 
10 O Concílio de Trento perdurou de 1545 até 1562. 
11 DIP, Ricardo. Op. Cit.. p. 45. 
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em-Laye, ‘o poder público mandara que os párocos enviassem aos escrivães 
civis cópias dos assentamentos que fizessem’12. 

 Após a Revolução Francesa, houve uma ruptura progressiva entre o Estado e a 

Igreja. O Código Napoleônico conferiu ao Registro Civil, mediante formas rígidas, 

força probante absoluta.  

 

Essa passagem do Estado Confessional13 para o Estado Laico14 não ocorreu 

completamente em alguns países. Em Portugal, o registro paroquial (aquele chamado de 

registro do vigário) tem validade jurídica, com efeito restrito, estando também 

assegurada a validade dos casamentos religiosos inscritos posteriormente no registro 

civil15. Na Suécia, bem como nos demais países escandinavos, o casamento religioso 

existe paralelamente ao casamento civil, devendo este ser transcrito nos livros 

eclesiásticos.  

 

Em certos estados norte-americanos, os nascimentos são comunicados às 

autoridades competentes pelos próprios médicos ou parteiras. Outra característica: os 

casamentos são celebrados, em alguns estados, pelos ministros religiosos ou pelos 

magistrados, neste último caso para nubentes que não professam nenhuma religião.  

 

No Brasil, da época colonial até quase o final do período imperial, o registro 

eclesiástico efetuado pela Igreja Católica era revestido de todo valor probante, 

inexistindo o registro civil. Não havia o registro civil de nascimento, sendo suprido pelo 

assentamento de batismo16: o denominado registro paroquial ou registro eclesiástico. 

 

                                                 
12 DIP, Ricardo. Op. Cit. p. 46. 
13 Diz-se Estado Confessional aquele em que a Igreja tem relações de dependência ou aliança com o 
Estado, num sistema de trocas, em que a religião torna-se oficial e o Estado tem poder de ingerência em 
assuntos religiosos, seja indicando cargos eclesiásticos, seja ratificando decretos papais, seja pagando 
salários ou subvenções.  
14 Estado Laico corresponde àquele em que há ruptura entre Igreja e Estado: um não interfere em assuntos 
do outro. O Estado Laico no Brasil foi implantado após a Proclamação da República. Assim prescrevia o 
art. 72, § 7º, da Constituição republicana: “Nenhum culto ou Igreja gozará de subvenção oficial nem terá 
relações de dependência ou aliança com o governo dos Estados”. CIFUENTES, Rafael Llano. Relações 
entre a Igreja e o Estado: a Igreja e o Estado à luz do Vaticano II, do Código de Direito Canônico e da 
Constituição Brasileira de 1988. 2. ed. atu. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. p. 240. 
15 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Op. Cit., p 24. 
16 O registro de batismo é exclusivamente administrado aos católicos. Assim prescreve o Cân. 844, § 1: 
“Os ministros católicos só administram licitamente os sacramentos aos fiéis católicos ...”. Por sua vez, 
assim estabelece o Cân. 877, § 1. “O pároco do lugar em que se celebra o batismo deve anotar 
cuidadosamente e sem demora os nomes dos batizados, fazendo menção do ministro, pais, padrinhos, 
testemunhas, se as houver, do lugar e dia do batismo, indicando também o dia e o lugar do nascimento”. 
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A implantação do registro civil no Brasil, em substituição aos assentos paroquiais, 

foi um processo lento e difícil17. Em 18 de janeiro de 1852 foi expedido o primeiro 

regulamento, de nº. 798, determinando o registro civil de nascimento em substituição ao 

registro eclesiástico, referente à Lei nº 586, de 6 de setembro de 1850. A execução do 

referido regulamento foi, no entanto, suspensa por decreto de 29 de janeiro de 1852. 

 

O casamento de pessoas não católicas foi permitido em 1861 (Lei nº. 1.114, de 11 

de setembro de 1861, e Regulamento nº. 3.069, de 17 de abril de 1863). A mesma 

legislação instituiu o registro civil de nascimento de pessoas acatólicas18. O casamento 

de pessoas católicas continuou regulado pelas determinações do Concílio Tridentino e 

da Constituição do Arcebispado da Bahia (Decreto de 11/09/1564; Lei de 08/04/1869; 

Ordenações L. IV, T. 46, § 1º; Lei de 03/1/1857). Nessa época, já era permitido o 

casamento misto, de pessoas católicas com não católicas, segundo as regras do Direito 

Canônico19. 

 

A Lei nº. 1.829, de 9 de setembro de 1870, tratou do registro dos nascimentos, 

casamentos e óbitos, para acatólicos, tendo sido regulamentada pelo Decreto nº. 5604, 

de 25 de abril de 1874. Os nascimentos e óbitos ocorridos em viagens marítimas foram 

também regidos pelo Decreto nº. 5604/187420. Esses serviços foram colocados sob a 

competência dos escrivães de paz, sob a imediata direção e inspeção dos respectivos 

juízes, desde a Lei nº. 1.144, de 11/09/1861. Daí a antiga designação de Cartórios de 

Paz21. 

 

Finalmente, pouco antes da Proclamação da República22, o Decreto nº. 9.886, de 7 

de março de 1888, instituiu os registros de nascimento, de casamento e de óbito, 

exclusivamente civis, tendo sido marcado o início do serviço para o dia 1º de janeiro de 

1889, pelo Decreto 10.044, de 22 de setembro de 1888. O Decreto-Lei nº. 1.116, de 24 

de fevereiro de 1939, facultou aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro 

                                                 
17 AZEVEDO, Philadelpho. Registros Públicos. Lei n. 4.827 de 7 de fevereiro de 1924: (Commentario e 
desenvolvimento). 1. ed. Rio de Janeiro: Lytho – Typo Fluminense, 1924. p. 13. 
18 SIQUEIRA, Galdino. O Estado Civil. Nascimentos, Casamentos e Obitos. Theoria e Pratica. 1. ed. São 
Paulo/Rio de Janeiro: Livraria Magalhães, 1911. p. 14. 
19 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Comentários à Lei de Registros Públicos. 4. ed. rev. amp. Rio 
de Janeiro: Forense, 1999, v. 1. p. 12. 
20 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Op. Cit. p. 13. 
21 CAMPOS, Antonio Macedo de. Comentários à Lei de Registro Públicos. 1. ed. Bauru: Jalovi, 1977. v. 
1. p. 84-188. 
22 A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. 
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civil (01/01/1889) requererem a inscrição do seu nascimento, se ocorrido após 

01/01/187923. 

 

Os nascimentos de pessoas católicas, ocorridos antes de primeiro de janeiro de 

1889, provar-se-iam pelas certidões de batismo (batistérios24), extraídas dos registros 

eclesiásticos, e os nascimentos de acatólicos, após 1861, por meio das certidões 

expedidas pelos escrivães de paz (Constituição do Acerbispado da Bahia; Decreto nº. 

13/1832; Decreto nº. 18/1838; Lei nº. Lei nº 1.144/1861; Decreto nº. 10.044/1888). Os 

óbitos, ocorridos antes de 1º de janeiro de 1889, seriam provados pelas certidões 

extraídas dos livros dos cemitérios e dos hospitais de misericórdia e mediante as 

certidões expedidas pela Igreja Católica e pelos escrivães de paz (art. 24 do Decreto nº. 

706/1851; art. 64 do Decreto nº. 1557/1855; Lei nº. 1.114/1861; Decreto nº. 13/1832; 

Decreto nº. 18/ 1838). 

 

O Decreto nº. 181 de 1890 tratou do casamento civil, que passou a ser o único 

reconhecido oficialmente25, não mais se admitindo o registro do casamento religioso 

com efeitos civis. A Constituição Federal de 16 de julho de 1934 restabeleceu a eficácia 

do casamento religioso, sem prejuízo do casamento civil26. 

 

O Código Civil de 1916 manteve a cargo do Estado, por meio dos Cartórios e não 

da Igreja, a inscrição de nascimentos, casamentos e óbitos27. Os registros públicos 

foram disciplinados pela Lei nº. 4.827, de 07 de março de 1924, que unificou os 

registros públicos civis28, sendo alterada pelo Decreto nº. 4.847, de 9 de novembro de 

1939. Atualmente vigora a Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, conhecida como 

Lei dos Registros Públicos. A estrutura do registro civil de nascimento não sofreu 

                                                 
23 FERNANDES, Regina de Fátima Marques. Registro Civil das Pessoas Naturais. 1. ed. Porto Alegre: 
Norton, 2005. p. 81. 
24 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. v. 1. p. 202. 
25 CASTRO, Sylvio Brantes. Manual dos Oficiais do Registro Civil. 3. ed. São Paulo: Brasil, 1953. p. 15. 
Assim também prescreveu o art. 72 da Constituição Federal de 1891: “a República só reconhece o 
casamento civil, cuja celebração será gratuita”. SERPA LOPES, Miguel Maria. Op. Cit. p. 24. 
26 Estabelecia o art. 146 da Carta Magna de 1934: “O casamento será civil e gratuita a sua celebração. O 
casamento perante ministro de qualquer confissão religiosa, cujo rito não contrarie a ordem pública ou os 
bons costumes, produzirá, todavia, os mesmos efeitos que o casamento civil, desde que, perante a 
autoridade civil, na habilitação dos nubentes, na verificação dos impedimentos e no processo de oposição, 
sejam observadas as disposições da lei civil e seja ele inscrito no Registro Civil”. 
27 Art. 12 da Lei nº. 3.071, de 1º de janeiro de 1916: “Serão inscritos em registro público: I - Os 
nascimentos, casamentos, separações judiciais, divórcios e óbitos. (Redação dada ao inciso pela Lei nº 
6.515, de 26.12.1977). II - A emancipação por outorga do pai ou mãe, ou por sentença do juiz. III - A 
interdição dos loucos, dos surdos-mudos e dos pródigos. IV - A sentença declaratória da ausência.”. 
28 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Op. Cit. p. 15. 
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grandes alterações desde o Código Civil de 191629. Apenas a natureza jurídica dos 

encarregados do registro oscilou: ora funcionários públicos, que recebiam salários pelos 

cofres públicos; ora particulares em colaboração com o Poder Público, que recebiam 

emolumentos diretamente dos usuários do serviço.   

 

A natureza jurídica dos serviços registrais e notariais foi fixada pela Constituição 

Federal de 1988 de maneira expressa. Os serviços registrais e notariais são exercidos 

com característicos típicos de função pública30, em caráter privado, por delegação do 

Poder Público:  

 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público. 

§ 1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá 
a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 

§ 2º. Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de 
registro. 

§ 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 
concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer 
serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de 
remoção, por mais de seis meses. 

 

 A Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994, conhecida como Lei dos Notários e 

Registradores, regulamentou o § 1º do art. 236 da Constituição Federal, estabelecendo 

regras para os concursos públicos correspondentes. O Código Civil de 2002 não 

introduziu modificações nas atribuições dos registradores civis das pessoas naturais31. A 

natureza de tais serviços, conforme será visto, também permaneceu a mesma.  

 

 Após essa breve evolução histórica do registro de nascimento, iniciando-se do 

registro do vigário sob a responsabilidade da Igreja Católica e terminando sob a 

responsabilidade direta ou indireta do Estado, torna-se importante, para uma melhor 

compreensão do tema, delinear o conceito do registro civil de nascimento.   

 

                                                 
29 NALINI, José Renato. Registro Civil das Pessoas Naturais: usina de cidadania. In: DIP, Ricardo Henry 
Marques (Org.). Registros Públicos e Segurança Jurídica. 1. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1998. p. 46. 
30 CENEVIVA, Walter. Op. Cit. p. 6-7. 
31 Art. 9º Serão registrados em registro público: I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a 
emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou 
relativa; IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Art. 10. Far-se-á averbação em 
registro público: I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a 
separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal; II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que 
declararem ou reconhecerem a filiação; III - dos atos judiciais ou extrajudiciais de adoção.”. 
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1.2 CONCEITO 

 

 O conceito de registro civil de nascimento pode parecer intuitivo, entretanto é 

penoso encontrar na doutrina quem se dedicasse a elaborar o sentido preciso, exato e 

técnico dessa expressão. 

 

 Um ponto de partida para a construção do conceito advém da definição de cada 

um de seus termos integrantes. Entretanto, nas ciências sociais geralmente não são 

verdadeiras as regras matemáticas. O resultado não é igual à soma das parcelas. Isso 

decorre, também, das características polissêmicas da linguagem. Uma palavra pode ter 

um sentido diferente de acordo com o contexto em que empregada. A expressão pode 

ganhar significado próprio, distinto da mera combinação dos conceitos de seus 

elementos. 

 

 A palavra registro possui diversos sentidos. Segundo o dicionarista De Plácido e 

Silva, a palavra registro deriva: 

 

Do latim regestra, plural neutro de regestus (copiado, traslado), 
entende-se o assento ou a cópia, em livro próprio, de ato que se tenha 
praticado, ou de documento que se tenha passado. Em sentido amplo, 
registro, na acepção jurídica, entende-se a soma de formalidades legais, de 
natureza extrínseca, a que estão sujeitos certos atos jurídicos, a fim de que se 
tornem públicos e autênticos e possam valer contra terceiros.  

Assim, o registro, surtindo efeitos que lhe são atribuídos, imprime ao 
ato uma existência legal e autêntica. 

Desse modo, a finalidade jurídica do registro não é somente a de 
perpetuar a prática ou a execução do ato jurídico, para que se assegure a 
existência dele, e a de autenticá-lo e o identificar. Vale como meio de 
publicidade, para que não se alegue desconhecimento ou ignorância de sua 
existência. 

E, por ele, passa o ato jurídico a ter validade legal, surtindo os efeitos 
desejados não somente entre as partes, que dele participaram, como entre 
terceiros. Em sentido estrito, registro entende-se a inscrição ou a 
transcrição do documento, em que se instrumenta o ato, em livros públicos, 
mantidos pelos ofícios de registros ou pelos departamentos e repartições 
públicas, a que se cometem semelhantes encargos e funções.32 

 

 Da análise do conceito acima, registro, em sentido amplo, significa o 

procedimento de se lavrar o assentamento de certos atos jurídicos, observando-se as 

formalidades legais, conferindo a estes publicidade, autenticidade, validade contra 

terceiros, existência legal, identificação, perpetuação. Estas seriam as finalidades do 

registro. 

                                                 
32 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 1. p. 1.183. 
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 Esse sentido não corresponde àquele presente na expressão registro civil de 

nascimento. Nesta, registro diz respeito ao seu sentido estrito, significando “... a 

inscrição ou a transcrição do documento, em que se instrumenta o ato, em livros 

públicos, mantidos pelos ofícios de registros ou pelos departamentos e repartições 

públicas, a que se cometem semelhantes encargos e funções”. 

 

 Afrânio de Carvalho define o termo transcrição como “... reprodução integral 

do título, sem apreciação do seu conteúdo, cópia do seu teor verbo ad verbum feita com 

automatismo pelo registrador, sem o uso de seu discernimento nem o empenho da sua 

responsabilidade”33.   Continuando, para o festejado autor, na inscrição “... todos os 

assentos se consignam uniformemente por extrato, que implica uma seleção de 

elementos essenciais do título feita pelo registrador com apurado discernimento, sob a 

responsabilidade do seu cargo”. Resumindo, na transcrição o registrador copia o título 

e na inscrição extrai apenas os elementos essenciais. Registro é, então, gênero; 

inscrição e transcrição, espécies daquele. 

 

 A distinção é meramente técnica já que a própria Lei de Registros Públicos 

emprega os dois termos indistintamente: “Art. 168. Na designação genérica de registro, 

consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis”. 

 

 Percebe-se que esse conceito de registro ainda é impróprio para se construir o de 

registro civil de nascimento, já que, nesse caso, não há título ou documento a ser 

inscrito ou transcrito.  Registra-se um fato, ou melhor, um fato jurídico natural34 (o 

nascimento de uma pessoa), mediante uma declaração de alguém. Salienta-se que se 

registra o nascimento da pessoa e não a própria pessoa, como comumente se ouve dizer. 

 

 O registro de nascimento tem, por conseguinte, efeito declaratório, e não 

constitutivo. O fato natural do nascimento pode ser constatado por outros meios de 

                                                 
33 CARVALHO, Afrânio. Registro de Imóveis. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 18. Ver também 
DINIZ, Maria Helena. Sistemas de Registros de Imóveis. 2. ed. aum. atu. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 45-
46. 
34 Fato jurídico natural seria o acontecimento, previsto em normas de direito, decorrente de fenômeno 
natural e não da vontade humana (fato jurídico humano), que produz efeito jurídico, como por exemplo o 
nascimento, a maioridade, a morte. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil. 14. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1998. v. 1. p. 230.  
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prova. Da mesma forma, a presunção de certeza e validade do registro é relativa, uma 

vez que se pode provar sua falsidade35. 

 

 Atualmente no Brasil, o pai ou, na ausência ou impossibilidade deste, a mãe ou o 

declarante estabelecido em lei36, deve levar ao Ofício de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, além dos seus documentos de identificação, a Declaração de Nascido Vivo-

DNV (“folha amarela”), fornecida pelo hospital e assinada pelo médico. Caso o 

nascimento tenha ocorrido em casa, mesmo assim a DNV deverá ser preenchida pelo 

médico responsável pelo parto, conforme declaração dos pais, assinada por duas 

testemunhas. Se não tiver havido assistência médica no nascimento acontecido na 

residência, a DNV será feita pelo Ofício de Registro Civil37, que colherá as assinaturas. 

A exigência da DNV decorre de determinação governamental em vista do que 

estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente38. Sendo assim, o registro é feito não 

apenas com base nas declarações, como também nas informações contidas na DNV, 

conferindo-lhe maior segurança. 

 

 Quanto ao restante do conceito de registro em sentido estrito fornecido por De 

Plácido e Silva, salienta-se que os livros públicos, na atualidade, nem sempre possuem o 

suporte físico de papel, podendo as informações estarem armazenadas em meio 

                                                 
35 FIUZA, César. Direito Civil: Curso Completo de acordo com o Código Civil de 2002. 6. ed. rev. atu. 
amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 122. 
36 Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973.  
“Art. 52. São obrigados a fazer a declaração do nascimento: 1º) o pai; 2º) em falta ou impedimento do pai, 
a mãe, sendo neste caso o prazo para declaração prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias; 3º) no 
impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior e achando-se presente; 4º) em falta ou 
impedimento do parente referido no número anterior, os administradores de hospitais ou os médicos e 
parteiras, que tiverem assistido o parto; 5º) pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da 
residência da mãe; 6º) finalmente, as pessoas (Vetado) encarregadas da guarda do menor. ...”. 
37 Arts. 11 e 12 da Portaria nº. 475, de 31 de agosto de 2000, do Ministério da Saúde. Ver FERNANDES, 
Regina de Fátima Marques. Registro Civil das Pessoas Naturais. 1. ed. Porto Alegre: Norton, 2005. p. 94. 
No Estado do Rio de Janeiro, os nascimentos ocorridos em domicílio poderão ter a DNV preenchida nas 
Unidades de Saúde Pública, no momento em que a mãe procurar a referida Unidade, munida de 
documento de identidade e acompanhada por duas testemunhas maiores de idade e devidamente 
documentadas (art. 3º da Resolução SES/RJ nº. 1303, de 18 de fevereiro de 1999). 
38 O Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado em 1990. Assim dispõe a Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990: “Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e particulares, são obrigados a: I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de 
prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos; II - identificar o recém-nascido mediante o registro 
de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas 
normatizadas pela autoridade administrativa competente; III - proceder a exames visando ao diagnóstico e 
terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais; 
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato; V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência 
junto à mãe.”. 
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magnético, micro-filmes, CD ou em outras formas que a tecnologia lançar39. Outro 

ponto a se salientar: os livros e os bancos de dados são públicos e não de propriedade 

dos oficiais de registro40. Aqueles estão afetados à função pública. O mobiliário, os 

computadores, os sistemas de informação, os formulários, estes sim pertencem aos 

oficiais.  

 

 Outro ponto a ser realçado: nem todos os registros estão a cargo de delegados do 

Poder Público e disciplinados na Lei de Registros Públicos. Existem outras espécies de 

registro, inclusive sob a responsabilidade direta da administração pública41, tais como o 

de sociedades empresárias e o registro de direitos autorais.  

 

 A palavra registro é empregada, ainda, em outros sentidos. Acrescenta o 

lexicógrafo em apreço: 

 

Registro. Extensivamente é o vocábulo empregado para designar o próprio 
ofício ou a repartição, a que se comete o encargo de promover ou realizar o 
registro. 
É designativo, pois do cartório ou da instituição encarregada ou incumbida 
dos registros públicos.  
[...] 
É ainda o vocábulo empregado para designar o próprio livro em que se 
executam os assentos ou se faz a escrituração indispensável à promoção do 
registro [...] A expressão, embora em uso, não é feliz: registro é 
propriamente o assento, a cópia, o lançamento, a inscrição, não o livro em 
que eles se fazem. Livro de registro é mais razoável.42 

 

 Já o termo civil, para o ilustre dicionarista, “é vocábulo que se refere ao cidadão, 

considerado em suas relações com os demais membros da sociedade, das quais 

resultam deveres ou obrigações a cumprir e direitos a exigir”43. O registro civil seria, 

                                                 
39 Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994. “Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro 
praticar, independentemente de autorização, todos os atos previstos em lei necessários à organização e 
execução dos serviços, podendo, ainda, adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e 
outros meios de reprodução.”. 
40 Assim se pronunciou o Ministro Garcia Vieira do Superior Tribunal de Justiça, em despacho proferido 
no Agravo de Instrumento 63.723 – MG (DJU de 05/04/1995, p. 8.498). In: SWENSSON, Walter Cruz et. 
al. Lei de Registros Públicos Anotada. 1. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. p. 6. e 48-49. 
41 Wilson de Souza Campos Batalha exemplifica: “a) registro do comércio, regido pela Lei nº. 4.726, de 
13.07.1965, regulamentada pelo Decreto nº. 57.651, de 19.01.1966; b) registro de direitos autorais; c) 
registro de minas e jazidas; d) registro das sociedades anônimas abertas; e) registro de emissões de títulos 
para negociações em bolsas de valores; f) registro de capitais estrangeiros ingressados no país; g) registro 
de acordos e consórcios no Conselho Administrativo de Defesa Econômica; h) registro de aeronaves e 
navios; i) registro de naturalizações; j) registro de marcas, patentes e contratos de transferência de 
tecnologia; l) registro para fins tributários e cadastrais; m) registro das empresas mercantis e atividades 
afins” (Op. Cit. p. 27).  
42 SILVA, De Plácido e. Op. Cit. p. 1.184. 
43 SILVA, De Plácido e. Op. Cit. p. 292. 
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portanto, aquele que se refere ao cidadão de uma maneira geral e não apenas a alguma 

minoria ou grupo de pessoas.  

 

 Outrossim, o termo civil serve para diferenciar os diversos tipos de registro. Foi 

incorporado o adjetivo “civil” para distingui-lo expressamente do registro paroquial, 

realizado pela Igreja. No Brasil, serviu para demonstrar que, a partir da cisão entre 

Estado e Igreja, somente o registro civil, sob a competência estatal, teria validade legal. 

O vocábulo também é utilizado para diferenciar o registro civil do registro empresarial, 

regulado por lei específica44. O registro seria civil por publicar fatos que dizem respeito 

a situações civis das pessoas naturais, e não das empresas45.  

 

O termo nascimento, segundo De Plácido e Silva, deriva 

 

do latim nascentia, de nasci (nascer, originar-se), em ampla significação é 
empregado para designar o momento, em que todas as coisas e seres, 
gerados, produzidos, têm seu começo.  

[...] 
Em regra, em relação aos seres, entende-se o começo de sua vida extra-
uterina. Em sentido mais lato, porém, é o momento em que o embrião, 
gerado no ventre da fêmea, dele se separa, para ter ou não ter vida própria.46 

 

 O critério legal para se determinar o nascimento com vida de uma pessoa é o da 

respiração. Se for provada a existência de ar nos pulmões de um cadáver, o mesmo 

chegou a ter vida, independentemente das teses levantadas pela Medicina47. Tendo 

vivido, adquiriu personalidade48, ou seja, “a aptidão genérica para adquirir direitos e 

contrair obrigações”49. Exemplificando, o nascimento com vida já habilitaria a pessoa a 

adquirir bens e direitos por meio de herança.  

 

 O nascimento com vida é registrado no Livro “A” do Ofício de Registro Civil 

das Pessoas Naturais50. Se a criança chegou a respirar, por um só instante, e logo depois 

faleceu, deverá ser feito, primeiramente, o registro do nascimento, para depois se efetuar 

o do óbito51. Se não chegou a ter vida, faz-se o registro do natimorto diretamente num 

                                                 
44 Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994. 
45 DIP, Ricardo. Op. Cit. p. 31. 
46 SILVA, De Plácido e. Op. Cit. p. 942. 
47 FIUZA, César. Op. Cit. p. 110. 
48 Código Civil Brasileiro. “Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas 
a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.” 
49 DINIZ, Maria Helena. Op. Cit. p. 98. 
50 Art. 29, inciso I, c/c art. 33, inciso I, da Lei nº 6.015, de 31 dezembro de 1973. 
51 Lei 6.015/73. “Art. 53. No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter morrido na ocasião do parto, 
será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com remissão ao do óbito. § 1º No 
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livro especial de óbitos: Livro “C Auxiliar”. Acrescenta-se que, para os efeitos de 

direito, o natimorto é como se não existira, não se estabelecendo vínculo sucessório52. 

 

Formada essa base de conhecimento, passa-se à edificação do conceito da 

expressão registro civil de nascimento. Maria Helena Diniz afirma que “o registro de 

nascimento é uma instituição pública destinada a identificar os cidadãos, garantindo o 

exercício de seus direitos”53. A autora atribui à definição uma característica genérica 

(existem outras instituições públicas), indicando uma das finalidades registrais, a de 

identificação dos cidadãos. Porém, outros registros cumprem essa destinação, tal como 

o Cadastro de Pessoas Físicas, que identifica os cidadãos para fins tributários. Essa 

definição, portanto, não é satisfatória. 

 

 César Fiúza assinala que o registro civil “é instituto criado pelo Direito para dar 

autenticidade, publicidade, eficácia e segurança aos atos jurídicos”54. Da mesma 

forma, é incompleta a definição. Também o registro empresarial é instituto criado pelo 

Direito destinado a tais finalidades55.  

 

 Starling percebe a inexistência de uma definição apropriada do registro civil56. 

Serpa Lopes parte do estado civil, que consideraria “o conjunto das qualidades 

constitutivas que distinguem o indivíduo na cidade e na família, sendo que outros vêem, 

não verdadeiramente um conjunto dos direitos e obrigações da pessoa, mas uma 

situação jurídica, em que a ordem jurídica é interessada”57. Para ele, o registro civil 

das pessoas naturais seria a instrumentalização do estado civil, ou seja, um instrumento 

autêntico dos fatos importantes da vida humana, tais como o nascimento e a morte, 

                                                                                                                                               
caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro "C Auxiliar", com os elementos que 
couberem. § 2º No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, respirado, serão feitos 
os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e com remissões recíprocas.” 
(grifos meus). 
52 BATALHA, Wilson de Souza. Op. Cit. p. 121. 
53 DINIZ, Maria Helena. Op. Cit. p. 123. 
54 FIÚZA, César. Op. Cit. p. 130. 
55 Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994. “Art. 1º. O Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins, subordinado às normas gerais prescritas nesta Lei, será exercido em todo o território 
nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades: I - dar 
garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, 
submetidos a registro na forma desta Lei; II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em 
funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes; III - proceder à matrícula dos 
agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento.”.  
56 STARLING, Leão Vieira. Registro Civil Brasileiro. Decreto N. 18.542 de 24 de dezembro de 1928. 1. 
L. P. T. Gazeta de Leopoldina Ltda, 1929. p. 2. 
57 SERPA LOPES, Miguel Maria. Op. Cit. p. 22. 
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entremeados de uma série de fatos e atos jurídicos, como o casamento, a adoção e a 

tutela. 

 

  Maria Helena Diniz apresenta outra definição de estado civil. Para ela, “o 

estado da pessoa é a soma de suas qualificações, permitindo sua apresentação na 

sociedade numa determinada situação jurídica, para que possa usufruir dos benefícios 

e vantagens dela decorrentes, e sofrer os ônus e obrigações que dela emanam”58. Essas 

qualificações seriam de ordem física, como, por exemplo, a idade (maior e menor), o 

sexo (masculino e feminino) e a saúde mental e física; de ordem familiar (casado, 

solteiro, viúvo, separado, divorciado, pai, mãe, filho, avô, avó, neto, irmão, tio, 

sobrinho, primo, sogro, sogra, genro, nora, cunhado); de ordem política (estrangeiro, 

nacional, naturalizado). 

 

 Starling define o registro civil como “um escrito, feito como determina a lei, 

destinado a fornecer uma prova fácil, barata e certa, sobre a existência e o estado das 

pessoas”59. Ressalta-se que, à época desse autor, não existiam meios informatizados. O 

escrito, atualmente, pode ser manuscrito, datilografado, digitado, micro-filmado, 

digitalizado. Acresça-se que não apenas para fornecer prova se presta o registro civil. 

Também para conferir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 

jurídicos60.  

 

 Carlos Ferreira de Almeida define registro público como 

 

o assento efetuado por um oficial público e constante de livros públicos, do 
livre conhecimento, direto ou indireto, por todos os interessados, no qual se 
atestam fatos jurídicos conformes com a lei e respeitantes a uma pessoa ou a 
uma coisa, fatos entre si conectados pela referência a um assento 
considerado principal, de modo a assegurar o conhecimento por terceiros da 
respectiva situação jurídica, e do qual a lei faz derivar, como efeitos 
mínimos, a presunção do seu conhecimento e a capacidade probatória.61 

 

De Plácido e Silva conceitua registro civil, na acepção pretendida, como 

 

                                                 
58 DINIZ, Maria Helena. Op. Cit. p. 130-131. 
59 STARLING, Leão Vieira. Op. Cit. p. 2. 
60 Art. 1º da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, e art. 1º. da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 
1973. 
61 ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Publicidade e Teoria dos Registros, Coimbra, Almedina, 1996, p. 97. 
apud FIORANELLI, Ademar. Direito Registral Imobiliário. 1. ed. Porto Alegre: Fabris, 2001. p. 383. 
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assento, lançamento, inscrição de atos e fatos, referentes à existência, 
capacidade e estado das pessoas naturais e existência legal das pessoas 
jurídicas. 
 Neste caso, a expressão tanto se refere às pessoas naturais como às 
jurídicas.  
 Em relação às pessoas naturais, o registro civil compreende o assento 
de nascimento e de óbito, bem assim a inscrição, a averbação da concessão 
de emancipação, da declaração de interdição ou de ausência.62 

 

 Entretanto, pode-se dizer que registro público é gênero do qual é espécie o 

registro civil; por sua vez, deste é subespécie o registro civil de nascimento, que se 

procura dissecar.  

 

 Sobre os pilares das idéias expostas, ergue-se um conceito próprio e mais 

consentâneo de registro civil de nascimento: a inscrição da declaração de nascimento 

com vida de uma pessoa natural, em livros ou bancos de dados públicos, sob a 

responsabilidade de delegados do Poder Público ou direta do próprio Estado, 

observando-se as formalidades legais, conferindo ao assentamento segurança, 

autenticidade, publicidade, eficácia, validade contra terceiros, existência legal e 

perpetuidade. Cumpre salientar que, apenas em situações excepcionais, o Estado retoma 

o exercício direto do serviço de registro civil: quando ocorre a vacância da delegação63.  

 

 Esclarecido o conceito de registro civil de nascimento, passa-se a discorrer sobre 

as finalidades de tal instituto. 

                                                 
62 SILVA, De Plácido e. Op. Cit. p. 1.184. 
63 No Estado da Bahia, o serviço é promovido diretamente pelo Estado, ao contrário do que dispõe a 
Constituição Federal (art. 236). Outra hipótese de exercício direto pelo Poder Público verifica-se na 
vacância do serviço. Neste caso, a autoridade competente designará o escrevente substituto mais antigo 
para responder interinamente, até o provimento por meio de concurso público (art. 39, § 2º, da Lei nº. 
8.935, de 18 de novembro de 1994). É direito do escrevente responder pelo serviço, desde que possua, no 
momento da vacância, a indicação de substituto, cumulada com a qualidade de maior tempo de 
substituição dentre os outros escreventes substitutos existentes naquele instante. A lei é omissa na 
situação de inexistir escrevente substituto. Nesta eventualidade, a autoridade competente deverá indicar 
quem possa melhor conduzir os serviços, até o preenchimento da vaga, recaindo a escolha, de preferência, 
sobre outro delegatário da Comarca ou, se nesta não houver, de Comarca vizinha.  
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1.3 FINALIDADE 

 

 A definição legal dos serviços notariais e registrais já enumera suas finalidades 

principais: “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. 1º da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994) 64. 

 

 Apesar da seqüência em que aparecem na lei, a primeira finalidade a merecer 

comentários é a segurança. Para Ricardo Dip, segurança é o objetivo primordial do 

sistema jurídico registral. Segundo o autor, “o fim do registro é exatamente a certeza e a 

estabilidade do direito”65. Segurança seria uma destinação para a qual convergiriam 

todas as outras, conferindo estabilidade e paz social.  

 

Nalini, discorrendo sobre o assunto, assevera que “enquanto o registro não foi 

lavrado, o fato de que se origina pode existir, mas não há segurança jurídica em sua 

existência. A partir da lavratura, existe uma certeza de que o ato existe e que do assento 

se poderá extrair a conseqüência prevista na lei que o reclamou”66. 

 

Em termos práticos, a segurança embute especial confiança por parte daqueles 

que, de boa fé, celebram seus negócios jurídicos respaldados nas informações 

constantes dos registros públicos. Dessa forma, um contratante pode buscar no registro 

civil, por meio da certidão de nascimento, informações a respeito da existência de uma 

pessoa, a confirmação do seu estado civil, a verificação da sua interdição ou não, da sua 

maioridade ou não.  

 

Walter Ceneviva encara a segurança como a “libertação do risco”67. E 

acrescenta que esse objetivo é em parte atingido pelo registro público. Refletindo sobre 

o pensamento desse respeitado autor em matéria de registros públicos, pode-se acrescer 

que o registro civil somente alcançaria a libertação total do risco, se centralizasse todas 

as informações necessárias pela humanidade, para os mais variados tipos de negócios 

jurídicos, o que parece longe de acontecer. E, mesmo assim, se pudesse representar, 

                                                 
64 Assim também prescreve o caput do art. 1º. da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973: “Os serviços 
concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e 
eficácia dos atos jurídicos ...”. 
65 DIP, Ricardo. Op. Cit. p. 29. 
66 NALINI, José Renato. Op. Cit. p. 42. 
67 CENEVIVA, Walter. Op. Cit. p. 5. Ver também SILVA, De Plácido e, Op. Cit., p. 1.266. 
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com fidedignidade, toda a realidade existente. Contudo, a presunção de veracidade do 

registro é relativa, admitindo prova em contrário.  

 

O registro deve ser lavrado com rigor técnico68, já que o registrador é 

profissional do Direito, dotado de fé pública69. O registro goza de presunção relativa de 

legalidade e veracidade. Outrossim, os serviços notariais e registrais são 

permanentemente fiscalizados pelo Poder Judiciário70.  

 

O registrador ingressa na atividade por meio de disputado concurso público de 

provas e títulos71, organizado pelo Poder Judiciário, com a participação, em todas as 

suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e 

de um registrador72. Essa exigência de maior qualificação do profissional do registro, a 

seriedade na seleção através de concurso público e a fiscalização permanente pelo Poder 

Público contribuem para imprimir à instituição maior credibilidade e respeito. 

 

O oficial é encarregado da análise formal e legal da documentação apresentada e 

das declarações a ele prestadas, não sendo mero copiador ou imitador de modelos. O 

profissional qualificado deve orientar as partes quanto à melhor atuação, aproximando-

as, segundo o que permite ou determina a lei, tendo, portanto, uma função preventiva e 

inibidora de conflitos73. Pode-se inferir, conseqüentemente, que a atividade notarial e 

                                                 
68 Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994. “Art. 1º. Serviços notariais e de registro são os de 
organização técnica e administrativa ...”. 
69 Lei nº. 8.935/94. “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”.  Para 
Ceneviva “A fé pública: corresponde à especial confiança atribuída por lei ao que o delegado declare ou 
faça, com presunção de verdade; afirma a eficácia de negócio jurídico ajustado com base no declarado ou 
praticado pelo registrador e pelo notário”. CENEVIVA, Walter. Lei dos Notários e Registradores 
Comentada. 2. ed. amp. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 30.  
70 Art. 236, § 1º, da Constituição Federal. Lei 8.935/94: “Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos 
notariais e de registro, mencionados nos artigos 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim 
definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de 
qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de 
registro, ou de seus prepostos. Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o Juiz 
verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da denúncia. Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços 
notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo 
sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, 
observados, também, critérios populacionais e sócio-econômicos, publicados regularmente pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”. 
71 Art. 236, § 3º, da Constituição Federal. 
72 Art. 15, caput, da Lei nº. 8.935, de 10 de novembro de 1994. 
73 CHICUTA, Kioitsi. Os profissionais do Direito e a extinção dos Serviços Notariais e de Registro como 
serviços públicos delegados: o Registro de Títulos e Documentos e o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 
In: DIP, Ricardo Henry Marques (Org.). Registros Públicos e Segurança Jurídica. 1. ed. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 69.  
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registral é, em geral, fator de redução do número de demandas judiciais74. Esse caráter 

preventivo de litígios também decorre de todo o rigoroso processo de depuração formal 

e legal até a prática do ato.  O registro goza de presunção iuris tantun de validade, 

legalidade e veracidade, evitando-se questionamentos prévios. 

 

O registro civil de nascimento, bem como o registro público genericamente 

considerado, conferem publicidade75 à própria inscrição. Isso significa que o 

assentamento é acessível a qualquer pessoa, independentemente de ordem judicial, 

podendo obter as informações por meio de certidões76, assegurando a boa fé de quem 

celebra seus negócios respaldados nesses dados. Em outros termos, pode-se dizer que o 

registro, na grande maioria dos casos, confere oponibilidade a terceiros (erga omnes), 

ou seja, vale em relação a todos. Determinados atos ou fatos, constantes dos registros, 

presumem-se, de iure, conhecidos de todos77. 

 

Convém ressalvar que, excepcionalmente, algumas informações são protegidas 

pelo sigilo, como as que dizem respeito à adoção78, ao reconhecimento de paternidade 

ou de maternidade79, à alteração de nome concedida em razão de fundada coação ou 

ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime80. 

 

O registro reveste-se de autenticidade. Segundo Walter Ceneviva, “autenticidade 

é qualidade do que é confirmado por ato de autoridade”81, por quem detém a fé 

pública, no caso, o Delegado do Poder Público. E acrescenta o autor que o registro 

adquire presunção relativa de verdade. É retificável. O Oficial é receptor da declaração 

de terceiros, procedendo segundo critérios predominantemente formais. Ao contrário do 

que sugere a definição legal82, não são os atos (negócios jurídicos causais) ou fatos 

                                                 
74 COMASSETTO, Miriam Saccol. A Função Notarial como forma de prevenção de litígios. 1. ed. Porto 
Alegre: Norton, 2002. p. 113. 
75 Ver também SILVA, De Plácido e. Op. Cit. p. 1.133. 
76 Art. 16 da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
77 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. Cit. p. 201. 
78 Art. 18 c/c art. 95 da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, c/c art. 47, § 3º, da Lei nº. 8.069, de 13 
de julho de 1990. 
79 Art. 227, § 6º, da Constituição Federal c/c art. 6º da Lei nº. 8.560, de 29 de dezembro de 1992. “Art. 6º. 
Das certidões de nascimento não constarão indícios de a concepção haver sido decorrente de relação 
extraconjugal. § 1º. Não deverá constar, em qualquer caso, o estado civil dos pais e a natureza da filiação, 
bem como o lugar e cartório do casamento, proibida referência à presente Lei. § 2º. São ressalvadas 
autorizações ou requisições judiciais de certidões de inteiro teor, mediante decisão fundamentada, 
assegurados os direitos, as garantias e interesses relevantes do registrado.”. 
80 Art. 18 c/c art. 57, § 7º, da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
81 CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos Comentada. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. Op. Cit. 
p. 4. Ver também Silva, De Plácido e. Op. Cit., p. 172.  
82 Art. 1º da Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
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jurídicos inscritíveis que alcançam a autenticidade83. E finaliza: “só o próprio registro 

tem autenticidade”. 

 

O registro visa à eficácia dos atos jurídicos. Eficácia é a aptidão para produzir 

efeitos jurídicos84. Lavrado o registro, o ato inscrito passa a ter condições para produzir 

efeitos jurídicos erga omnes e está apto a irradiar-se na completeza de suas 

conseqüências85. 

 

Walter Ceneviva classifica os efeitos jurídicos produzidos pelo registro público 

em três espécies, não esgotadas: 

 
a) constitutivos – sem o registro o direito não nasce; 
b) comprobatórios – o registro prova a existência e a veracidade do ato ao 
qual se reporta; 
c) publicitários – o ato registrado, com raras exceções, é acessível ao 

conhecimento de todos, interessados e não interessados
86

. 

 

O registro público constitui um meio de prova, ao mesmo tempo fácil e seguro87. 

O registro civil comprova88 a existência legal89, o nome, o estado familiar, a capacidade 

civil, a naturalidade, a nacionalidade e a filiação da pessoa natural90. No entanto, a 

presunção de veracidade de tal prova é relativa91. Para Walter Ceneviva, servir como 

meio probatório seria, mais propriamente, efeito do registro do que finalidade deste.  

 

Existem outras finalidade indiretas do registro público, tais como a de ser 

utilizado para fins de estabelecimento de políticas públicas e a de servir para 

conservação e perpetuidade das informações inscritas.  
                                                 
83 DINIZ, Maria Helena. Sistemas de Registros de Imóveis. 2. ed. aum. atu. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 
23. 
84 CENEVIVA, Walter. Op. Cit. p. 5. Ver também SILVA, De Plácido e. Op. Cit., p. 509. 
85 NALINI, José Renato. Op. Cit. p. 42. 
86 Op. Cit. p. 5. 
87 SERPA LOPES, Miguel Maria. Op. Cit. p. 22. 
88 Código Civil. “Art. 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, extraídos por 
tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas.”. “Art. 1543. O 
casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro...”. 
89 FERNANDES, Regina de Fátima Marques. p. 32. 
90 Código Civil Brasileiro. “Art. 1603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento 
registrada no Registro Civil”. Assim discorre Regina Fernandes: “É a partir do registro de nascimento que 
nasce para o indivíduo os principais atributos de sua personalidade civil: seu nome, seu estado familiar, 
sua capacidade civil, sua naturalidade, sua nacionalidade”. FERNANDES, Regina de Fátima Marques. p. 
77. 
91 Código Civil Brasileiro. “Art. 1604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro 
de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Art. 1605. Na falta, ou defeito, do termo 
de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito: I - quando houver 
começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente; II - quando existirem 
veementes presunções resultantes de fatos já certos.”. 
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Walter Ceneviva preleciona que 

 

o estado tem no registro civil a fonte principal de referência estatística: 
comete crime o oficial que não remeter, trimestralmente, à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística os mapas de nascimentos, 
casamentos e óbitos. É uma base para que os governos decidam suas 
medidas administrativas e de política jurídica. O indivíduo nele encontra 
meios de provar seu estado, sua situação jurídica. Fixa, de modo inapagável, 
os fatos relevantes da vida humana, cuja conservação em assentos públicos 
interessa à Nação, ao indivíduo e a todos os terceiros. Seu interesse reside na 
importância mesma de tais fatos e, outrossim, na sua repercussão na 
existência do cidadão: ele é maior ou menor, capaz ou incapaz, interdito, 
emancipado, solteiro ou casado, filho, pai. É todo um conjunto de condições 
a influir sobre sua capacidade e sobre as relações de família, de parentesco e 
com terceiros92.  

 

O envio de informações ao Governo existe desde a implantação do registro civil 

em substituição ao registro paroquial93. Esses dados permitem estabelecer um quadro 

mais realista da sociedade brasileira e são instrumento valioso para o planejamento de 

políticas públicas.  

 

Os comunicados do registro civil são enviados a diversos órgãos e permitem, 

além da atualização dos bancos de dados oficiais, a averiguação de crimes e fraudes de 

diversas naturezas, como por exemplo: no INSS e em diversos órgãos públicos, o 

recebimento indevido de benefícios e aposentadorias; na Justiça Eleitoral, existência de 

irregularidades nas listas de eleitores; nos Institutos de Identificação Civil, discrepâncias 

quanto à identificação das pessoas; nas circunscrições militares, a regularidade do 

alistamento militar94. 

 

Os livros e papéis pertencentes ao acervo da Serventia devem nesta permanecer 

indefinidamente95. A perpetuidade do arquivamento relaciona-se com a segurança por 

parte de todos que utilizam ou possam vir a utilizar os serviços registrais. Em tempos 

recentes, utilizava-se apenas o papel como meio de armazenamento das informações. 

Muitos livros de diversas Serventias encontram-se em precário estado de conservação, 

                                                 
92 CENEVIVA, Walter. Op. Cit. p. 75. 
93 Assim dispunha o art. 1º do Dec. nº. 722, de 06/09/1890: “Os escrivães de paz e os oficiais privativos 
do registro dos casamentos remeterão diretamente à Diretoria Geral de Estatística, dentro dos primeiros 
oito dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos nascimentos, casamentos 
e óbitos que houver no trimestre anterior”. SIQUEIRA, Galdino. Op. Cit. p. 60. O órgão atualmente 
encarregado é o IBGE. 
94 São também comunicados os registros de casamento e de óbito de estrangeiros ao Serviço de Polícia 
Marítima, Aérea e de Fronteiras. FERNANDES, Regina de Fátima Marques. p. 57-59. 
95 Art. 24 e 26 da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973; art. 46 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 
1994. 
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em razão da tênue e transitória estrutura física do papel, como também pela falta de 

cuidado dos responsáveis pela guarda dos mesmos, mormente quando a 

responsabilidade recaía exclusivamente sobre o Estado. Hodiernamente, existem meios 

de armazenamento que permitem rumar em direção à perpetuidade almejada pela lei, 

podendo ser adotados sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e outros 

meios de reprodução96.  

 

Para que os livros possam subsistir, devem ser adotados sistemas avançados de 

arquivamento, pelo menos de forma auxiliar, tais como as cópias de segurança (back 

up), inclusive mantendo-as em locais distintos e seguros. Outrossim, enquanto houver 

livros de papel, deverão ser adotadas técnicas especializadas de conservação e 

mecanismos eficientes de segurança97. 

 

Há também quem se utilize dos serviços registrais como um acervo memorial de 

dados da vida civil das pessoas98. Muitos procuram as Serventias para efetuarem 

pesquisas históricas ou para feitura de árvores genealógicas99.  

 

Muito da cultura de épocas passadas pode ser captado pela leitura dos livros de 

registro ou de notas mais antigos: a linguagem empregada, os nomes que se davam às 

pessoas, a idade com que se casavam, as práticas mercantis da época, tais como a venda 

de escravos por meio de escritura pública.  

 

Uma vez apontadas as finalidades do registro, passa-se à natureza jurídica do 

serviço de registro civil.  

                                                 
96 Art. 41 da Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
97 Arts. 46 da Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994, e 1º e 24 da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 
1973. Explica Walter Ceneviva que “segurança, no art. 1º da Lei de Registros Públicos, corresponde à 
garantia jurídica atribuída ao interessado e a todos os terceiros; no art. 24, equivale à preservação física, 
que afaste livros, papéis, disquetes e arquivos eletrônicos ou de microfilmagem dos perigos previsíveis 
(roubo, fogo e inundação seriam os mais freqüentes).” Op. Cit. p. 50. 
98 NALINI, José Renato. Op. Cit. p. 53. 
99 Fatos ocorridos no período em que fui registrador no Ofício Único de São Francisco de Itabapoana/RJ. 
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1.4 RESPONSÁVEL PELO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E NATUREZA 

JURÍDICA DO SERVIÇO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DE 88 

 

A Lei dos Notários e Registradores dispõe que os oficiais de registro civil das 

pessoas naturais e de interdições e tutelas detêm a competência legal para a prática dos 

atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são 

incumbidos100. A legislação concernente é a Lei de Registros Públicos, que atribui 

impropriamente o registro civil de nascimento ao Registro Civil de Pessoas Naturais101. 

Após a Constituição Federal de 88 (art. 236), é mais adequado referir-se aos 

registradores civis, delegados do serviço de registro, como competentes para o registro 

civil de nascimento, e não o “Cartório”.  

 

Há duas considerações a se fazer. A primeira consiste na delimitação territorial 

da competência, conferida aos registradores civis, sujeitos às normas que definem as 

circunscrições geográficas contidas normalmente na lei estadual de organização 

judiciária, de iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça102. E deverá haver pelo 

menos um registrador civil das pessoas naturais na sede municipal. Nos municípios de 

significativa extensão territorial, cada sede distrital também poderá dispor no mínimo de 

um registrador civil das pessoas naturais103.  

 

A segunda observação consiste em se esclarecer que, apesar da lei mencionar 

oficiais de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas, o registro das 

interdições, tutelas, emancipações e curatelas será efetuado no serviço do primeiro 

Ofício ou da primeira subdivisão judiciária de cada Comarca104.  Somente haverá um 

oficial de registro civil de pessoas naturais e de interdições e tutelas em cada comarca. 

                                                 
100 Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994: “Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e 
documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a 
prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, 
independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das 
pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas.”. 
101 Art. 29, I, da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973: “Art. 29. Serão registrados no Registro Civil 
de Pessoas Naturais: I - os nascimentos;”. 
102 Constituição Federal: “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. § 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do 
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. ...” 
103 Art. 44, §§ 2º e 3º, da Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994: “§ 2º. Em cada sede municipal 
haverá no mínimo um registrador civil das pessoas naturais. § 3º. Nos municípios de significativa 
extensão territorial, a juízo do respectivo Estado, cada sede distrital disporá no mínimo de um registrador 
civil das pessoas naturais.”. 
104 Art. 33 c/c art. 89 c/c art. 92 da Lei 6015, de 31 de dezembro de 1973. 
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Se houver outros registradores civis na comarca, não terão a competência para a prática 

dos atos relacionados à interdição e à tutela.  

 

De acordo com a Carta Constitucional, os serviços de registro civil das pessoas 

naturais são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público aos 

registradores civis, os quais ingressam na atividade por meio de concurso público de 

provas e títulos105. Segundo Walter Ceneviva, “para o Direito Administrativo, o ato de 

delegar consiste em atribuir atividade própria da administração a um ente privado 

(pessoa natural ou jurídica) ou público”106.  

 

O Estado, para melhor desempenho do serviço público107, recorre à técnica 

administrativa denominada descentralização108. O Estado distribui competências e atua 

indiretamente, por meio de outra pessoa, física ou jurídica109. Por razões de 

conveniência ao interesse público, busca-se uma forma mais ágil, mais eficiente e 

menos onerosa de prestar o serviço à população. O Estado, no entanto, tem a faculdade 

de realizar diretamente os registros públicos, como ocorre em outros países e também 

no Brasil, no que diz respeito ao registro empresarial.110  

 

Para Walter Ceneviva, a delegação consiste em ato administrativo complexo, 

compreendendo desde o concurso público, promovido pelo Poder Judiciário, até a 

                                                 
105 Constituição Federal: “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, 
por delegação do Poder Público. 
...”. 
106 CENEVIVA, Walter. Op. Cit. p. 7. Regnoberto M. de Melo Jr. também discorre sobre essa forma de 
delegação: “Delegar é transferir, transmitir. Juridicamente, delegar é transferir obrigação, aqui 
abrangendo atribuição (encargo de determinada função da autoridade administrativa). Do viso do Direito 
Administrativo, delegar expressa-se melhormente pela dicção ‘delegação de competência’, e significa, em 
suma transmitir, como o próprio nome indica, competência, atribuição, encargo, de determinada 
autoridade (delegante) à outra (delegada). A delegação, como ato essencialmente administrativo, 
pressupõe previsão legal, que lhe giza os limites, fins e temporialidade. Sem lei expressamente permissiva 
não pode haver delegação de competência, por obediência ao princípio da legalidade, princípio pétreo 
constitucional”. MELO JR., Regnoberto M. de. Lei de Registros Públicos Comentada. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2003. p. 15. 
107 Di Pietro assim define o serviço público como “toda atividade material que a lei atribui ao Estado para 
que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 
necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público”. DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 98. 
108 O Professor Celso Antônio Bandeira de Mello assim leciona: “Diz-se que a atividade administrativa é 
descentralizada quando é exercida, em uma das formas mencionadas, por pessoas distintas do Estado. 
Diz-se que a atividade administrativa é centralizada quando é exercida pelo próprio Estado, ou seja, pelo 
conjunto orgânico que lhe compõe a intimidade”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito 
administrativo. 12. ed. rev. atu. amp. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 124.  
109 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. Cit. p. 342. 
110 CENEVIVA, Walter. Op. Cit. p. 7. 
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outorga conferida pelo Poder Executivo111 (em muitos Estados brasileiros a  delegação é 

outorgada pelo Poder Judiciário, como no Estado do Rio de Janeiro). 

 

Os serviços de registros públicos, embora exercidos em caráter privado, têm 

natureza de serviços públicos112. Melhor dizendo, são serviços de utilidade pública113, já 

que delegados aos registradores públicos e não prestados diretamente pelo Estado. 

 

O Supremo Tribunal Federal já considerou os notários e registradores como 

servidores, ainda que em sentido amplo (RTJ, 162:772). O STF afirmou ser cargo 

público o ocupado pelos delegados notariais e registrários, antes da Emenda 

Constitucional nº. 20/98114. Talvez tenha havido influência da tradição dos antigos 

Cartórios oficializados, titularizados por funcionários públicos, que recebiam salários 

pagos diretamente pelo Estado. 

 

O STF, em sua composição plena, concluiu ser aplicável ao notário e ao 

registrador a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, ao adotar entendimento, 

por maioria, de que o delegatário ocupa cargo público, assim considerado em virtude de 

sua criação por lei e do provimento mediante concurso público, estando o exercício da 

atividade sob a permanente fiscalização do Poder Judiciário e sendo a remuneração 

fixada segundo critérios legais. Foi relator o Ministro Octavio Gallotti. Tiveram votos 

vencedores os Ministros Celso de Mello, Sydney Sanches, Néri da Silveira, Moreira 

Alves, Ilmar Galvão e Maurício Corrêa; vencidos os Ministros Marco Aurélio, 

Francisco Rezek e Sepúlveda Pertence. Com a EC. nº. 20, o aresto deixou de ser 

aplicável, já que o caput do art. 40 foi alterado: antes se referia, genericamente, à 

                                                 
111 Op. Cit. p. 7. 
112 CENEVIVA, Walter. Op. Cit. p. 6. NALINI, José Renato. Op. Cit. p. 41-42. 
113 “Serviços de utilidade pública: são os que a Administração, reconhecendo sua conveniência (não 
essencialidade, nem necessidade) para os membros da coletividade, presta-os diretamente ou aquiesce em 
que sejam prestados por terceiros (concessionários, permissionários ou autorizatários), nas condições 
regulamentadas e sob seu controle, mas por conta e risco dos prestadores, mediante remuneração dos 
usuários. São exemplos dessa modalidade os serviços de transporte coletivo, energia elétrica, gás, 
telefone.” “Serviços públicos: propriamente ditos, são os que a Administração presta diretamente à 
comunidade, por reconhecer sua essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo social e do 
próprio Estado. Por isso mesmo, tais serviços são considerados privativos do Poder Público, no sentido de 
que só a Administração deve prestá-los, sem delegação a terceiros, mesmo porque geralmente exigem 
atos de império e medidas compulsórias em relação aos administrados. Exemplos desses serviços são os 
de defesa nacional, os de polícia, os de preservação da saúde-pública”. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. 26. ed. Atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero; 
Burle Filho, José Emmanuel. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 312. Ver também PEREZ, Miriam Azevedo 
Hernandez. Intervenção do estado na economia e atividades notariais e registrais - uma relação 
harmoniosa. In:_____ Juris síntese IOB: Legislação, Jurisprudência, Doutrina e Prática Processual. 
Views.exe: sistema informatizado. n.. 51. jan/fev/05. Atu. 08/2005. São Paulo: IOB. 2005. p. 2. 
114 CENEVIVA, Walter. Op. Cit. p. 7. 
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aposentadoria do servidor e, após a emenda, passou a dizer respeito à aposentadoria dos 

titulares de cargo efetivo.  

 

Algumas liminares foram concedidas recentemente pelo STF, mas sem decisão 

definitiva de mérito, considerando não mais se aplicar aos notários e registradores a 

aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, depois da EC nº. 20. Por fim, no 

julgamento da ADI 2602115, em 24/11/2005, o Tribunal, por maioria de votos, declarou 

inconstitucional o Provimento nº. 55/01, do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de 

Minas Gerais, que determinava a aposentadoria compulsória de notários e registradores. 

Votou pela improcedência da ação o relator, Ministro Joaquim Barbosa; tiveram votos 

vencedores os Ministros Cezar Peluso, Ellen Gracie, Marco Aurélio, Carlos Velloso e o 

Presidente, Nelson Jobim; ausentes os Ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello e 

Gilmar Mendes. O Supremo entendeu que os notários e registradores exercem função 

pública116, entretanto não ocupam cargo público. A atividade é exercida em caráter 

privado, por delegação do Poder Público. Após a EC 20, a aposentadoria compulsória 

aplica-se somente aos titulares de cargo efetivo. 

 

De acordo com a doutrina moderna, os notários e registradores são agentes 

públicos latu sensu, enquadrados como particulares em colaboração com o Poder 

Público117. Não são servidores públicos118 (ou funcionários públicos), porquanto não 

têm vínculo empregatício com o Estado ou com entidades da Administração Indireta, 

nem recebem remuneração paga pelos cofres públicos. 

 

Os notários e registradores são profissionais do Direito, que exercem, sob a 

fiscalização do Poder Público, uma função pública, sem vínculo empregatício, em 

caráter privado, sendo remunerados à custa de emolumentos percebidos diretamente dos 

usuários do serviço, atuando em seu próprio nome e sob sua responsabilidade, 

                                                 
115 Disponível em www.stf.gov.br. Acesso em 26/11/2005. 
116 A lei reconhece a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro: “Art. 2º. Para 
a fixação do valor dos emolumentos, a Lei dos Estados e do Distrito Federal levará em conta a natureza 
pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro ...”. Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 
2000. 
117 Seriam três as categorias de agentes públicos: agentes políticos, servidores públicos e particulares em 
colaboração com o Poder Público. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. Cit. p. 422-426. MELLO, 
Celso Antônio Bandeira. Op. Cit. p. 218-224. Ricardo Dip classifica os Notários e Registradores como 
particulares em colaboração com o poder público. O estatuto profissional do Notário e do Registrador. 
In:_____ Thesaurus Registral, Notarial e Imobiliário. Views.exe: sistema informatizado. Atu. 08/2004. 
São Paulo: Irib/Anoreg-SP. p. 2. 
118 MELO JR., Regnoberto M. de. Op. Cit. p. 14. 
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estritamente durante o período da delegação119. 

 

Os notários e registradores não são órgãos do Judiciário120. No dizer de 

Regnoberto Jr., “são particulares no exercício de função pública específica”121. E este 

finaliza: 

 

“serviços” notariais ou de registros (os “cartórios”, vulgarmente 
conhecidos) não possuem personalidade jurídica nem são órgãos do Poder 
Judiciário. Os seus “titulares” (denominação imprópria, que acena para o 
ocupante de “cargo”) não os representam. Aliás, a rigor, não existe “titular” 
de serviço notarial e registral. Existe, sim, delegado, a dizer, notário e 
registrador, e seus auxiliares, submetidos a regimes jurídicos específicos, e 
que respondem pessoalmente por seus atos profissionais, na esfera civil, 
penal e administrativa. 122 
 

 A competência, portanto, para o registro civil de nascimento é do Oficial de 

Registro Civil e não do Ofício de Registro Civil. A figura da pessoa jurídica do 

Cartório123 existe apenas para fins tributários, por exigência da Receita Federal, mesmo 

esta reconhecendo não possuir aquele personalidade jurídica124. O serviço de registro 

civil é exercido pelo delegatário do Poder Público, que responde pessoalmente na esfera 

civil, trabalhista, penal e administrativa, em relação aos atos praticados durante a 

delegação. A Constituição Federal é bem clara nesse sentido: trata-se de uma delegação 

do Estado, exercida em caráter privado. 

 

 Nesse capítulo, iniciou-se a análise do registro civil de nascimento pela evolução 

histórica do instituto. Em seguida, construiu-se um conceito próprio para o mesmo e 

discorreu-se sobre as suas finalidades. Falou-se da competência para o registro, a cargo 

do Oficial. Finalizou-se com a análise da natureza jurídica do Serviço de Registro Civil. 

Nessa ordem de idéias, o próximo passo é examinar a importância do registro civil de 

nascimento para o exercício da cidadania e demonstrar o instituto como autêntico direito 

fundamental.  

                                                 
119 Arts. 3º, 22, 28 e 37 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
120 Já Walter Ceneviva entende serem as Serventias órgãos confiados à responsabilidade dos delegatários. 
Op. Cit. p. 6. 
121 MELO JR., Regnoberto M. de. Op. Cit. p. 16. 
122 Op. Cit. p. 27. 
123 Ver BENÍCIO, Hércules Alexandre da Costa. A necessidade de lei para a criação de cartórios 
extrajudiciais. 24/03/2005. In:_____ Thesaurus Registral, Notarial e Imobiliário. Views.exe: sistema 
informatizado. Atu. 08/2004. São Paulo: Irib/Anoreg-SP. p. 1. 
124 Instrução Normativa SRF nº. 200, de 13 de setembro de 2002. “Art. 12. Todas as pessoas jurídicas, 
inclusive as equiparadas, estão obrigadas a se inscrever no CNPJ. [...] § 3º São também obrigados a se 
inscrever no CNPJ, mesmo não possuindo personalidade jurídica: [...] VII - serviços notariais e 
registrais (cartórios), exceto aqueles vinculados à vara de justiça dos tribunais.” (grifos meus). 
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CAPÍTULO II – O REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO 
COMO DIREITO FUNDAMENTAL E PRESSUPOSTO 
PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

 
 

2.1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO 

 

2.1.1 Conceito de direitos fundamentais e algumas considerações 

 

Antes de relacionarmos o registro civil de nascimento aos direitos fundamentais, 

torna-se necessário delimitar o conteúdo dessa expressão. 

 

Direitos fundamentais do homem ou direitos fundamentais da pessoa humana ou 

simplesmente direitos fundamentais são expressões utilizadas com o mesmo sentido. 

Para o Professor José Afonso da Silva, o conceito de direitos fundamentais carrega uma 

carga histórica e ideológica, preferindo utilizar a expressão direitos fundamentais do 

homem, porque 

 

... além de referir-se a princípios que resumem a concepção de mundo e 
informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada 
para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e 
instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre 
e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a 
indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa 
humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; 
fundamentais do homem, no sentido de que a todos, por igual, devem ser, 
não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 
efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, mas no sentido de 
pessoa humana. Direitos fundamentais do homem significa direitos 
fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais. 125 
 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari, os direitos fundamentais são aqueles 

imprescindíveis à própria existência da pessoa humana, ao seu pleno desenvolvimento. 

Conforme este autor, 

 
esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa 
humana não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de 
participar plenamente na vida. Todos os seres humanos devem ter 
asseguradas, desde o nascimento, as condições mínimas necessárias para se 
tornarem úteis à humanidade, como também devem ter a possibilidade de 
receber os benefícios que a vida em sociedade pode proporcionar. Esse 
conjunto de condições e de possibilidades associa as características naturais 
dos seres humanos, a capacidade natural de cada pessoa e os meios de que a 

                                                 
125 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17. ed. rev. atu.  São Paulo: 
Malheiros, 2000. p. 182. 
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pessoa pode valer-se como resultado da organização social. É a esse 
conjunto que se dá o nome de direitos humanos. 126 
 

 Pode-se extrair do exposto que direitos fundamentais seriam, portanto, as 

garantias concretizadas pelo Direito positivo destinadas à realização do homem, à 

convivência digna, livre e igualitária de todas as pessoas e, às vezes, indispensáveis a 

própria sobrevivência humana. 

 

Uma questão terminológica se coloca, sem que se adentre em profundidade no 

assunto. Segundo o Professor Nagib Slaib Filho, direitos humanos ou direitos do 

homem também são expressões utilizadas para designar direitos fundamentais127. Para 

Dallari, assim como para José Afonso da Silva, a expressão direitos humanos é uma 

forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana128.  

 
Segundo José Afonso, os direitos fundamentais nascem e se fundamentam no 

princípio da soberania popular129. Norberto Bobbio fundamenta os direitos 

fundamentais nos valores últimos, supremos, geralmente aceitos num dado período 

histórico e positivados por meio do que chama de consenso130. 

 

A Professora Gisele Cittadino identifica, com muito acerto, os compromissos 

valorativos permeando todo o texto da Constituição Federal131. Os “valores supremos” 

da Nação são expressos no preâmbulo da Carta Magna: “... o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 

sem preconceitos, fundada na harmonia social ...”. As marcas desses compromissos são 

reveladas em vários outros pontos da Constituição, como por exemplo: no art. 1º, que 

estabelece os fundamentos do Estado Brasileiro; no art. 2º, que reflete o consenso a 

respeito dos objetivos fundamentais do Brasil; na formação e atuação 

preponderantemente política do Supremo Tribunal Federal, que deveria, ao menos em 

tese, recorrer a procedimentos interpretativos legitimadores das aspirações sociais132; na 

adoção da democracia semidireta, combinando o exercício indireto do poder com o 

exercício direto, por meio de instrumentos tais como a iniciativa popular de leis, o 

referendo popular e o plebiscito; na adoção de diversos institutos que permitem o 

                                                 
126 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. 1. ed. São Paulo: Moderna, 1999. p. 7. 
127 SLAIB FILHO, Nagib. Op. Cit.. p. 379. 
128 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. Cit. p. 7 
129 Op. Cit. p. 184. 
130 BOBBIO, Norberto. Op. Cit. p. 26. 
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controle do exercício do poder por parte de uma “comunidade de intérpretes”, como, 

por exemplo, o mandado de segurança coletivo, a ação popular, o mandado de injunção, 

a ação de inconstitucionalidade por omissão133.   

 

Os direitos fundamentais correspondem às garantias imprescindíveis para a 

dignidade, realização e sobrevivência do homem, sejam aqueles estabelecidos nas 

Constituições ou em leis ordinárias. A natureza dos direitos fundamentais passa a ser 

constitucional uma vez que incorporados nos textos constitucionais, ou mesmo em 

simples declarações solenemente estabelecidas pelo poder constituinte134.  

 

O Professor Nagib sustenta que os direitos fundamentais não se esgotam naqueles 

expressamente declarados nas Constituições e nas leis135. Fundamenta sua 

argumentação no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal: “Os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”.  

 

Tratando-se de uma matéria controversa, alguns defendiam o caráter 

constitucional dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, uma vez 

atendidas as condições para ingresso dos mesmos no ordenamento jurídico brasileiro136, 

                                                                                                                                               
131 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva: elementos da Filosofia 
Constitucional Contemporânea. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. p. 44. 
132 CITTADINO, Gisele. Op. Cit. p. 10. A meu ver, a legitimação do STF estaria mais afinada com os 
sentimentos da Nação se fossem observadas formas mais democráticas na sua composição. Por exemplo, 
haveria uma maior oxigenação se os Ministros tivessem mandato (de oito anos seria razoável), sendo uma 
terça parte eleita pelo povo, outra terça parte formada por juízes togados e eleitos por seus pares e a outra 
terça parte nomeada pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. 
Dessa forma, o STF, como órgão jurídico e político, representaria melhor os ideais da sociedade e menos 
os interesses do Estado. Há um certo paradoxo: ambos deveriam representar o povo, porém nem sempre 
isso vem ocorrendo. O critério para a atual composição é conservador: “Art. 101. O Supremo Tribunal 
Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.”.  
133 CITTADINO, Gisele. Op. Cit. p. 48. Esses compromissos valorativos denotam a existência de uma 
“marca comunitária” na Constituição Federal (“Constituição-projeto”), sendo esta concebida como “um 
projeto social integrado por um conjunto de valores compartilhados, que traduz um compromisso com 
certos ideais”, assegurando “liberdades positivas”, ou seja, um agir por parte do Estado para cumprimento 
das metas estabelecidas. Contrapondo-se a essa visão, os liberais defendem a “Constituição-garantia”, 
“que tem a função de preservar o conjunto das liberdades negativas que, por sua vez, assegura a 
autonomia moral dos indivíduos”, impondo um afastamento do Estado para preservação das liberdades 
privadas. Op. Cit. p. 9. 
134 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 184. 
135 SLAIB FILHO, Nagib. Op. Cit. p. 379. 
136 São três as fases para a incorporação do tratado internacional no ordenamento jurídico interno: 1ª fase 
– celebração dos tratados, convenções e atos internacionais pelo Presidente da República (Constituição 



                                                                                                                                                                  46 

com base no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal. Outros, só os reconheciam se 

aprovados com mesmo quórum qualificado para aprovação de emendas constitucionais 

(essa era a posição do STF). Outros doutrinadores não aceitavam o status constitucional 

dos tratados internacionais em nenhuma hipótese. Havia outros que vislumbravam nos 

tratados internacionais em matéria de direitos humanos caráter supraconstitucional, ou 

seja, seriam normas jurídicas superiores às constituições das nações.  

 

Em matéria de direitos humanos, está expressamente previsto o status 

constitucional dos tratados e convenções internacionais aprovados pelo Congresso, em 

votação bicameral e com quórum qualificado para aprovação de Emenda 

Constitucional. A Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, publicada 

no Diário Oficial da União em 31 de dezembro de 2004, acrescentou o § 3º ao art. 5º da 

Constituição Federal, assim dispondo: “§ 3º Os tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 

às emendas constitucionais”. Não paira mais dúvida sobre o caráter constitucional dos 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, desde que aprovados com 

o quórum qualificado para aprovação de emenda constitucional137 e observem as 

mesmas limitações impostas para as emendas constitucionais, tais como a proibição de 

emendas violadoras das cláusulas pétreas ou promovidas na vigência de intervenção 

federal, de estado de defesa ou de estado de sítio138. 

  

O mais célebre tratado internacional em matéria de direitos humanos é a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela ONU em 10 de dezembro 

                                                                                                                                               
Federal, art. 84, VIII); 2ª fase – aprovação pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo, 
promulgado pelo Presidente do Senado Federal e publicado (Constituição Federal, art. 49, I); 3ª fase – 
edição de decreto presidencial, promulgando o ato ou tratado internacional, adquirindo, nesse momento, 
executoriedade interna. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
p. 620. 
137 Se não aprovados com o quórum qualificado, os tratados incorporados ao ordenamento jurídico interno 
recebem status infraconstitucional (lei ordinária ou lei complementar).  
138 Constituição Federal. “Art. 60. [...] § 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. [...] § 4º. Não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, 
universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. § 5º. A 
matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova 
proposta na mesma sessão legislativa.”. Ver MORAES, Alexandre de. Op. Cit. p. 668. Ver também: 
BINENBOJM, Gustavo. Monismo e Dualismo no Brasil: Uma Dicotomia Afinal Irrelevante. In: Revista 
da Emerj. Rio de Janeiro, 2000, vol. 3, n. 9. p. 180-195. DOLINGER, Jacob. As soluções da Suprema 
Corte Brasileira para os conflitos entre o Direito Interno e o Direito Internacional: Um exercício de 
ecletismo. Tradução de Ricardo R. Almeida. In: Revista Forense. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, 
vol. 334. p. 61-107.  
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de 1948, assinada por países do mundo inteiro, inclusive o Brasil. Ela é composta por 

trinta artigos e elenca direitos fundamentais da humanidade, dentre os quais: o direito à 

igualdade e à dignidade (art. I); o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como 

pessoa humana, perante a lei (art. VI); o direito a um padrão de vida capaz de assegurar 

à pessoa e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis (art. XXV); o direito à instrução 

(art. XXVI). No entanto, não existem sanções diretas para violações de seus artigos, o 

que torna, na prática, um compromisso simplesmente moral139. 

 

Daí, indaga-se: será que são assegurados amplamente os direitos fundamentais da 

pessoa humana a todos brasileiros, sem exceção? O Brasil tem cumprido a Declaração 

Universal ou procurado cumpri-la? Ousa-se responder que, no país, os direitos 

fundamentais não passam de mera retórica para muitos brasileiros. Muitos não possuem, 

sequer, certidão de nascimento. Então, como se pode dizer que são reconhecidos, em 

todos os lugares, como pessoas humanas (art. VI da Declaração), se o próprio Estado 

não o faz? Há milhões de analfabetos (art. XXVI), e muitos lutam apenas para 

sobreviver (art. XXV). Isso definitivamente não é assegurar a todos, indistintamente, a 

dignidade humana (art. I). Apesar de se reconhecer os esforços do governo brasileiro, há 

muito que se fazer, visto que a realidade é extremamente desfavorável.  

 

Todavia, não é preciso recorrer aos tratados internacionais sobre direitos humanos, 

uma vez que a Constituição Brasileira assegura um rol extenso de direitos e garantias, 

com aplicação, em princípio, imediata140. O próprio registro civil de nascimento é 

garantido a todos (art. 5º, LXXVI, “a”), gratuitamente (art. 5º, LXXVII), e, entretanto, 

muitos ainda não têm sua certidão de nascimento, inviabilizando o exercício de tantos 

outros direitos fundamentais. 

 

Segundo o Prof. Leonardo Greco, antes de mais nada, é necessário investir o 

cidadão no gozo dos seus direitos: 

 

... antes de assegurar o acesso à proteção judiciária dos direitos 
fundamentais, deve o Estado investir o cidadão diretamente no gozo dos 
seus direitos, ficando a proteção judiciária através dos tribunais, como 

                                                 
139 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. Cit. p. 73-77. 
140 Constituição Federal: “Art. 5º. [...] § 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata.”. 
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instrumento sancionatório, no segundo plano, acionável apenas quando 
ocorrer alguma lesão ou ameaça a um desses direitos. 141 

 

Para Bobbio, o primeiro passo é positivar o Direito. Isso pode ser concretizado nas 

Constituições, nas leis, nas Declarações de Direitos do Homem. O segundo momento 

consiste em passar “da teoria à prática, do direito somente pensado para o direito 

realizado”142. O terceiro momento seria a universalização dos direitos do homem, 

“efetivamente protegidos até mesmo contra o próprio Estado que os tenha violado”143. 

 

Percebe-se que o Brasil patina no segundo momento. Está despertando 

tardiamente do seu longo período de hibernação, “deitado eternamente em berço 

esplêndido”144. O problema brasileiro não é da falta de previsão legal do Direito145, mas 

do acesso ao próprio Direito e da sua efetividade. O Direito precisa, também, estar 

presente no dia-a-dia de cada cidadão, vivo na mente e na consciência de cada um. O 

Direito é para ser conhecido, respirado, sentido, namorado, vivido, usufruído, amado, e 

até odiado. Não é só para ficar exposto nas vitrines das livrarias, ou para ser debatido 

solenemente pelos catedráticos, Magistrados e políticos, deixando à margem a fina flor 

da população brasileira: simples, trabalhadora, sofrida e, mesmo assim, otimista.  O 

Direito é para todos e não para uma minoria.  

 

Feita essa introdução sobre os direitos fundamentais, passa-se a relacioná-los ao 

registro civil de nascimento. 

                                                 
141 GRECO, Leonardo. O Acesso ao Direito e à Justiça. In: Revista Jurídica da Unirondon – Faculdades 
Integradas Cândido Rondon. Cuiabá, mar/2001. N° 1, p. 11. 
142 BOBBIO, Norberto. Op. Cit. p. 29-30. 
143 BOBBIO, Norberto. Op. Cit. p. 30. 
144 Trecho do Hino Nacional Brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada. 
145 Assim discorre o Prof. Antônio Celso: “Direitos inalienáveis da pessoa humana são cotidianamente 
violados, por ação ou omissão do próprio Estado, ou em decorrência da relação entre os indivíduos. 
Embora dotado, como já se falou, em seu aparato, de legislação adequada, uma série de fatores 
econômicos, políticos e culturais decorrentes, sabemos, das condições históricas em que se deu a 
consolidação do Estado brasileiro, fazem aflorar o corte autoritário e exarcebam as contradições de classe, 
que impedem o desenvolvimento da cidadania em nosso país”. PEREIRA, Antônio Celso Alves. O acesso 
à Justiça e a adequação da legislação brasileira aos instrumentos internacionais relativos aos direitos 
humanos. A incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito 
brasileiro. 1. ed.  San José de Costa Rica: Antonio Augusto Cançado Trindade, 1996. p. 199. 
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2.1.2 O registro civil de nascimento como direito fundamental 

 

Demonstrar-se-á o registro civil de nascimento como direito fundamental, 

possuindo a mesma natureza e mesmos caracteres deste. 

 

 Primeiramente, identificar-se-ão os caracteres inerentes aos direitos 

fundamentais e presentes no registro civil de nascimento.  

 

O registro civil de nascimento corresponde à inscrição de um fato juridicamente 

relevante no Ofício de Registro das Pessoas Naturais competente, materializado para o 

público pela certidão de nascimento. É servindo-se dele que o Estado identifica e 

reconhece o seu cidadão.  

 

O registro civil possui caráter histórico, como qualquer direito. Inicialmente, 

inexistia o registro civil, apenas o registro paroquial (este a partir da Idade Média). Isso 

porque não havia necessidade, por parte do Estado, no instituto, e o registro paroquial 

atendia razoavelmente os interesses civis da época.  

 

Em fins do século XVIII, ocorreu a Revolução Francesa e a disseminação dos 

ideais burgueses na Europa. Um dos lemas revolucionários era a liberdade. O 

pensamento iluminista que marcou essa época era impregnado de individualismo; os 

valores individuais do homem se sobrepunham aos valores sociais146. O Estado burguês 

somente deveria intervir na sociedade para garantia da ordem (“liberdades negativas”). 

Os direitos liberais dessa época foram classificados como de primeira geração147. 

 

Após esse período, houve uma paulatina ruptura entre o Estado e a Igreja. O 

Estado laico surgiu no Brasil com a Proclamação da República, em 1889. Não é por 

acaso que o registro civil de nascimento foi efetivamente implantado no país neste 

mesmo ano. Num primeiro momento, o registro civil atendia, em particular, aos 

interesses civis. A preocupação principal do Estado continuava sendo a garantia da livre 

iniciativa e a preservação da ordem. 

 

                                                 
146 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 178. 
147 SLAIB FILHO, Nagib. Op. Cit. p. 372. 
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No século XIX e início do século XX, aconteceu a Revolução Industrial. Surgiu 

uma nova classe social: o proletariado. Houve êxodo rural, explosão demográfica e 

expansão das cidades. Aumentou-se a desigualdade social, ao mesmo tempo em que as 

urbes passaram a exigir intervenção por parte do Estado, por razões, sobretudo, de 

salubridade pública e de segurança. A partir do século XX, o Estado, aos poucos, passou 

a ocupar-se de áreas que antes não lhe eram afetas. Costuma-se associar essa fase 

intervencionista ao ideal da igualdade, preconizado pelos revolucionários burgueses, 

dessa vez não meramente formal. É a etapa da segunda geração de direitos, 

correspondente aos direitos sociais. Costuma-se falar em “liberdades positivas”, ou seja, 

a garantia da liberdade, dessa vez, implica em um agir por parte do Estado para minorar 

as desigualdades sociais. 

 

Conforme já apontado no primeiro capítulo, desde 1890 os oficiais do registro 

civil e os escrivães de paz eram obrigados a enviar ao governo brasileiro os mapas 

estatísticos dos nascimentos, casamentos e óbitos. Tais informações passaram a ser 

gradativamente utilizadas para o estabelecimento de políticas públicas, ou seja, para o 

atendimento dos direitos sociais ou de segunda geração.  

 

Na evolução da idéia dos direitos, sentiu-se a necessidade de proteção não só do 

indivíduo, mas do próprio gênero humano148. A terceira geração de direitos corresponde 

ao ideal de fraternidade, aos direitos de solidariedade, de pleno desenvolvimento da 

pessoa humana. Pode-se relacionar essa fase à preocupação demonstrada pelo legislador 

brasileiro ao assegurar a gratuidade do registro civil de nascimento a todo brasileiro149, 

bem como às esporádicas e tênues campanhas para regularização do registro civil.  

 

 Outro aspecto característico dos direitos fundamentais está presente no registro 

civil de nascimento: é inalienável, intransferível e indisponível, dado seu conteúdo não 

patrimonial. 

 

 A imprescritibilidade igualmente é uma constante: a falta do registro civil não 

implica em inexigibilidade ou prescrição do direito. Da mesma forma, o registro civil de 

nascimento é irrenunciável: ninguém pode desfazer-se do registro. 

                                                 
148 SLAIB FILHO, Nagib. Op. Cit. p. 373. 
149 Lei nº. 9.534, de 10 de dezembro de 1997.  
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A certidão de nascimento é o documento básico por meio do qual todos os 

outros são obtidos, permitindo à pessoa votar e ser votada, trabalhar com carteira de 

trabalho assinada, casar, dirigir veículos automotores, viajar, adquirir e alienar bens, ser 

beneficiária de programas assistenciais do governo150, abrir contas bancárias, participar 

de concursos públicos e licitações, enfim, é um documento necessário à participação na 

vida moderna e à plena realização da pessoa humana nos dias atuais.  

 

 Numa sociedade extremamente desigual como a brasileira, grande parte da 

população ainda depende do Estado para a realização das necessidades humanas mais 

básicas, tais como alimentação, saúde, educação e assistência social. Para ser 

beneficiário dos programas sociais do governo, primeiro se torna necessário o Estado 

identificar seu cidadão, localizá-lo, conhecer a realidade em que vive, para que possa 

adotar políticas apropriadas e de distribuição de renda. Como os recursos são limitados, 

mister se faz selecionar as pessoas realmente mais carentes do auxílio estatal151, e 

distribuí-lo com a maior justiça social possível.  

 

Infelizmente, muitos brasileiros não possuem sequer o registro civil de 

nascimento152. São pessoas que o Estado ignora, geralmente não recebendo qualquer 

tipo de benefício. Na grande maioria dos casos, são pessoas mais humildes, analfabetas, 

vivendo em precárias condições de vida. Certamente, muitas das pessoas que mais 

necessitam da providência estatal não são atingidas pelos programas governamentais. 

 

O registro civil de nascimento é um dos primeiros passos em direção à dignidade 

humana e à cidadania. O registro é um direito inerente à pessoa humana de ser 

reconhecida, pelo Estado e pela sociedade, como sujeito de direitos e obrigações, com 

um nome153, uma filiação, uma história única de vida, e não como mais uma simples 

estatística nos bancos de dados governamentais. Para Regina Fernandes, “de 

importância e relevância imensuráveis, o registro de nascimento dá início à história 

                                                 
150 FERNANDES, Regina de Fátima Marques. Op. Cit. p. 32. 
151 Assinala Nagib Slaib Filho que “enquanto os direitos liberais alcançam dimensão subjetiva ampla, a 
todos os indivíduos, os direitos sociais somente alcançam aqueles que necessitam da prestação do serviço. 
Op. Cit. p. 373. 
152 A evasão de registros dificulta os estudos demográficos, impossibilitando o cálculo direto de alguns 
importantes indicadores, tais como: taxa bruta de natalidade, taxa de mortalidade infantil e taxas 
específicas de fecundidade. Os estudiosos utilizam metodologias especiais para correção dos dados, 
sobretudo a partir dos comunicados dos Cartórios de Registro Civil. BRASIL. (2004). Estatísticas do 
Registro Civil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2004. Disponível 
em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 15/01/2006. 
153 Para Regina Fernandes “... cada ser humano que nasce com vida deverá receber um nome para sua 
identificação familiar, social e jurídica, através do registro civil.”. Op. Cit. p. 79. 
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jurídica de cada pessoa, significando o marco inicial para o exercício pleno da 

cidadania”154.  

 

A falta do registro de nascimento inabilita a pessoa de exercer direitos básicos de 

uma existência digna e de uma convivência livre e igualitária. Por outro lado, o registro 

civil de nascimento é um ponto de partida para a realização das necessidades modernas 

do homem e para uma participação mais efetiva e justa na distribuição dos recursos e 

dos serviços estatais. Ora, se os direitos fundamentais são aqueles indispensáveis à 

realização do homem, à convivência digna, livre e igual de todas as pessoas e, às vezes, 

imprescindíveis à própria sobrevivência humana, e se o registro civil é essencial na vida 

moderna para o alcance de tais necessidades, conclui-se que o registro civil de 

nascimento, hodiernamente, é um direito fundamental do homem. 

  

O direito ao registro civil de nascimento ganhou status constitucional. O art. 5º, 

LXXVI, da Constituição Federal Brasileira, inserido no Título II, que trata dos direitos e 

garantias fundamentais, assegurou a gratuidade do registro civil de nascimento para os 

reconhecidamente pobres155. O inciso LXXVII, do mesmo artigo, estipula a gratuidade 

dos atos necessários ao exercício da cidadania156, estando regulamentado pela Lei nº. 

9.265, de 12 de fevereiro de 1996157. A Lei nº. 9.534, de 10 de dezembro de 1997, 

alterou a Lei nº. 9.265/96, incluindo o direito à gratuidade do registro civil de 

nascimento como necessário ao exercício da cidadania, assegurando o benefício a todos 

brasileiros, independentemente da capacidade econômico-financeira dos interessados. 

 

O registro civil de nascimento é um direito fundamental de todos e também uma 

obrigação legal dos pais158, do Estado e da sociedade. Trata-se, no entanto, de obrigação 

                                                 
154 FERNANDES, Regina de Fátima Marques. Op. Cit. p. 77. 
155 “Art. 5º [...] LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: a) o registro 
civil de nascimento; b) a certidão de óbito;”. 
156 “Art. 5º [...] LXXVII - são gratuitas as ações de habeas-corpus e habeas-data, e, na forma da lei, os 
atos necessários ao exercício da cidadania.”. 
157 Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996. Regulamenta o inciso LXXVII do artigo 5º da Constituição, 
dispondo sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. “Art. 1º. São gratuitos os atos 
necessários ao exercício da cidadania, assim considerados: I - os que capacitam o cidadão ao exercício da 
soberania popular, a que se reporta o artigo 14 da Constituição; II - aqueles referentes ao alistamento 
militar; III - os pedidos de informações ao poder público, em todos os seus âmbitos, objetivando a 
instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades administrativas na órbita pública; IV - as ações de 
impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude; V - quaisquer 
requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do interesse público. VI - O 
registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva.” (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 9.534, de 10.12.1997). 
158 Arts. 50 e 52 da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
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sem sanção159. Para registros feitos fora do prazo legal, havia multa de 1/10 do salário 

mínimo regional, que foi extinta pela Lei nº 10.215, de 06 de abril de 2001160.  

 

De acordo com o art. 227 da Constituição Federal, o Estado e a sociedade devem 

assegurar à criança e ao adolescente, 

 

... com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (grifos meus). 

 

No mesmo sentido, determina o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade.  

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. ... (grifos meus). 

 

A falta do registro civil de nascimento evidencia a própria fragilidade dos 

fundamentos do Estado Brasileiro: 

 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
... (Constituição Federal, grifos meus). 

 

                                                 
159 FERNANDES, Regina de Fátima Marques. Op. Cit. p. 81. Para registros feitos fora do prazo legal 
(registros tardios), havia multa de 1/10 do salário mínimo da região, que foi extinta pela Lei nº 10.215, de 
06 de abril de 2001. Assim dispunham os dispositivos revogados da Lei de Registros Públicos: “Art. 46. 
As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal somente serão registradas mediante 
despacho do juiz competente do lugar da residência do interessado e recolhimento de multa 
correspondente a 1/10 do salário mínimo da região[...] § 2º. Será dispensada de pagamento de multa a 
parte pobre.”. 
160 Não havia multa para os menores de 21 anos e maiores de 18 anos (até o Novo Código Civil). Lei nº. 
6015, de 31 de dezembro de 1973: “Art. 50 [...]  § 3º Os menores de 21 (vinte e um) anos e maiores de 18 
(dezoito) anos poderão, pessoalmente e isentos de multa, requerer o registro de seu nascimento.”. 
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 Um Estado não é forte se seus pilares estão corroídos. O fortalecimento do 

Estado Brasileiro ocorrerá à proporção que se assegure a plena cidadania e a efetiva 

dignidade aos seus cidadãos. 

  

Outrossim, a falta de registro civil de nascimento demonstra o longo caminho a 

ser percorrido em busca de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais igualitária: 

 

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (Constituição 
Federal, grifos meus). 
 

Quem acaba de ler o art. 3º da Constituição e conhece um pouco da realidade 

brasileira, possivelmente pensará desta forma: 

 
Será obrigado a reconhecer que, apesar das antecipações iluminadas dos 
filósofos, das corajosas formulações jurídicas, dos esforços dos políticos de 
boa vontade, o caminho a percorrer ainda é longo. E ele terá a impressão de 
que a história humana, embora velha de milênios, quando comparada às 
enormes tarefas que está [sic] diante de nós, talvez tenha apenas 
começado.161 

 

A seguir, o registro civil de nascimento será analisado como pressuposto para o 

exercício da cidadania no Brasil.  

                                                 
161 BOBBIO, Norberto. Op. Cit. p. 46. 



                                                                                                                                                                  55 

2.2 A CIDADANIA E O REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO 

 

2.2.1 Significado de cidadania 

  

O registro civil de nascimento será abordado como pressuposto para o exercício 

da cidadania no Brasil, nos dias atuais. Todavia, preliminarmente, faz-se necessário 

compreender o enorme significado dessa palavra: cidadania. 

 

Assim como o direito, a cidadania é um conceito histórico. A cidadania tem 

assumido diversas acepções, conforme o lugar e o contexto cultural162. Não se pretende, 

no entanto, aprofundar o estudo sobre a evolução da cidadania ao longo dos tempos e 

nas diferentes civilizações, mas sim captar um sentido apropriado para a época presente, 

para então ser relacionada ao registro civil de nascimento. 

 

Na Roma antiga, cidadania correspondeu ao direito de participação política, ou 

seja, ao direito de participar nas atividades administrativas e políticas e o direito de 

ocupar os cargos mais altos da Administração Pública. Entretanto, apenas alguns 

romanos livres podiam ocupar tais cargos na Administração, detendo o que se chama de 

cidadania ativa. As mulheres e os escravos não a possuíam163, aliás, estes não eram 

considerados titulares de direitos. 

 

A Revolução Francesa, no século XVIII, resgatou, de certo modo, o sentido de 

cidadania dos romanos. O movimento surgiu para permitir a participação ou, pelo 

menos, a influência, no governo, da classe social proeminente, a burguesia. Um dos 

ideais burgueses era a liberdade, justamente de participar das decisões políticas. Dalmo 

de Abreu Dallari relata que para ser cidadão ativo “... era preciso ser francês, do sexo 

masculino, ser proprietário de bens imóveis e ter uma renda mínima anual elevada”164. 

Frisa-se que o pobre, a mulher, o estrangeiro e o imigrante não eram considerados 

cidadãos.  

 

A cidadania continuava associada ao direito de participação política, ao direito 

de votar e ser votado, restrita ao nobre ou ao burguês nacional. A diferença que se 
                                                 
162 PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. História da Cidadania. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2003. 
p. 9. Ver também: VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. 1. ed. 3ª tiragem. Rio de Janeiro: Record, 
1999. p. 22. 
163 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. Cit. p. 10. 
164 Op. Cit. p. 13. 
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verifica em relação à idéia dos romanos é a introdução do elemento nacional no 

conceito. Isso se deve à consolidação do Estado-nação na Idade Moderna. A luta pelos 

direitos desenvolveu-se dentro das fronteiras geográficas e políticas do Estado-nação. 

Houve uma identificação das pessoas com o Estado e a nação. Essa identidade nacional 

ocorreu por causa de fatores como religião, língua, lutas e guerras contra inimigos 

comuns165.  

 

Conquanto nas duas últimas décadas se observe o enfraquecimento do Estado-

nação, ainda assim a cidadania vincula o indivíduo à ordem jurídica de um Estado166. 

Embora a humanidade pareça caminhar cada vez mais rumo à integração, não se 

chegou, até então, à concretização da figura do “cidadão do mundo”167, sobreposta à do 

Estado-nação, titular de direitos em face de qualquer Estado, com direitos de 

participação ampla e efetiva na vida política da comunidade internacional, 

especialmente nos temas que dizem respeito a todos, como, por exemplo, a fome, as 

guerras, a não proliferação de armas, a preservação do meio ambiente, a diminuição das 

desigualdades. 

 

Muitos autores continuam vinculando a cidadania apenas ao direito de 

participação política em determinado Estado. De Plácido e Silva assim define: 

 

 Segundo a teoria, que se firma entre nós, a cidadania, palavra que se deriva 
de cidade, não indica somente a qualidade daquele que habita a cidade, mas, 
mostrando a efetividade dessa residência, o direito político que lhe é 
conferido, para que possa participar da vida política do país em que 
reside.168 

 

Na Constituição Federal de 88, foram assegurados diversos mecanismos de 

participação169: o direito de apresentar projetos de lei, por meio de iniciativa popular, o 

                                                 
165 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O longo caminho. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. p. 12. 
166 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. Cit. p. 15. 
167 Para Bobbio, a humanidade caminha nesse sentido, lenta e descontinuamente, tendo como primeiro 
anúncio a Declaração Universal dos Direitos do Homem. BOBBIO, Norberto. Op. Cit. p. 5. 
168 De Plácido e Silva, Op. Cit. p. 288. 
169 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa 
popular. § 1º. O alistamento eleitoral e o voto são: I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; II - 
facultativos para: a) analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos. § 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço 
militar obrigatório, os conscritos. § 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei: I - a 
nacionalidade brasileira; II - o pleno exercício dos direitos políticos; III - o alistamento eleitoral; IV - o 
domicílio eleitoral na circunscrição; V - a filiação partidária; VI - a idade mínima de: a) trinta e cinco 
anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; b) trinta anos para Governador e Vice-
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plebiscito (consulta popular prévia), o referendo (consulta popular posterior)170, direito 

de votar (incluindo o voto facultativo dos jovens maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos) e ser votado (apenas para brasileiros, excluídos os analfabetos), a 

participação obrigatória de representantes da comunidade em órgãos de consulta e 

decisão sobre os direitos da criança e do adolescente, bem como na área de educação e 

saúde, o direito de propor determinadas ações para garantia dos direitos fundamentais e 

para o controle do exercício do poder, tais como o mandado de segurança, o mandado 

de injunção e a ação popular.  

 

Contudo, a idéia de cidadania não mais se restringe ao direito de participação 

política171. Jaime Pinsk descreve a cidadania como “um processo, um movimento lento, 

não linear, mas perceptível, que parte da inexistência total de direitos para a existência 

de direitos cada vez mais amplos”172. Verificar-se-ão quais direitos incorporaram-se na 

idéia de cidadania. 

 

Liszt Vieira entende a cidadania como o direito a ter direitos173. E descreve a 

cidadania partindo da clássica concepção de T. H. Marshall, que analisou o caso inglês e 

sem pretensão de universalidade, mas que acabou generalizando a noção atual de 

cidadania e de seus elementos constitutivos174.  

 

No século XVIII, houve uma conquista, pelo menos por parte da burguesia, dos 

direitos individuais de liberdade, de igualdade (perante a lei, meramente formal e não 

efetiva), de propriedade, de ir e vir, direito à vida e à segurança. Esses direitos foram 

chamados de direitos civis.  

 

                                                                                                                                               
Governador de Estado e do Distrito Federal; c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado 
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; d) dezoito anos para Vereador. § 4º. São 
inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.” (Grifos meus). 
170 Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. “Art. 2º. Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao 
povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou 
administrativa. § 1º. O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, 
cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. § 2º. O referendo é 
convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva 
ratificação ou rejeição.”. 
171 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Cidadania: a plenitude da cidadania e as 
garantias constitucionais e processuais. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 1. 
172 PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. Op. Cit. p. 12. 
173 VIEIRA, Liszt. Op. Cit. p. 22. 
174 MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 
1967. 
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O exercício dos direitos civis concorreu para a aquisição dos direitos políticos, 

no século XIX pelos ingleses175. Assim como os direitos civis, tratam-se também de 

direitos de primeira geração, relativos à liberdade de associação e de reunião, de 

organização política e sindical, à participação política e eleitoral, sufrágio universal. 

 

A Revolução Industrial trouxe transformações na sociedade e nas cidades. 

Provocou o surgimento de uma nova classe social, o proletariado, além do êxodo rural, 

da explosão demográfica e do crescimento das urbes176. Novos direitos foram 

conquistados a partir das lutas dos movimentos operários e sindicais, em decorrência 

também do exercício dos direitos políticos (eleição de operários, criação de Partidos 

Trabalhistas), tais como o direito ao trabalho, à saúde, à educação, à aposentadoria, ao 

seguro-desemprego. Correspondem aos já aduzidos direitos de segunda geração, que 

visam ao bem-estar social, à igualdade material, à maior participação na riqueza 

coletiva.  

 

Observa-se uma certa lógica na seqüência de direitos conquistados no caso 

inglês. Primeiro vieram os direitos civis, frutos das revoluções burguesas. O exercício 

destes direitos, especialmente da liberdade de associação e de reunião, da liberdade de 

organização sindical e política, foi o embrião para a aquisição dos direitos políticos. 

Uma vez assegurada a participação política do proletariado, direitos sociais puderam ser 

adquiridos em decorrência do aumento do poder político do movimento operário. 

 

Abre-se um parêntese a fim de se assinalar a existência de certa tensão entre os 

direitos de primeira e os de segunda geração. Para a plena realização dos direitos de 

liberdade, prega-se um Estado mínimo ao passo que para a melhor realização dos 

direitos sociais torna-se necessário um Estado interventor. Liszt Vieira pondera que a 

crise da social-democracia nestas últimas duas décadas e a tese do Estado mínimo, 

patrocinada pelo neoliberalismo, corresponde a “... estratégias diferenciadas dos 

diversos direitos que compõem o conceito de cidadania e dos atores sociais 

respectivos”177. Consoante os que pregam o neoliberalismo, é conveniente um Estado 

                                                 
175 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 11. 
176 Segundo informações do IBGE, nos anos 60, o Brasil ainda era um país agrícola, com uma taxa de 
urbanização de apenas 44,7%. Em 1980, 67,6% do total da população já vivia em cidades. Entre 1991 e 
1996, houve um acréscimo de 12,1 milhões de habitantes urbanos, o que se reflete na elevada taxa de 
urbanização (78,4%). (Contagem da População, 1996. Rio de Janeiro: IBGE, 1997.v.1:Resultados 
relativos a Sexo da População e Situação da Unidade Domiciliar. p.23, tabela 6). 
177 VIEIRA, Liszt. Op. Cit. p. 23. 
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que cobre menos tributos, que invista mais no setor econômico e que interfira menos 

nos assuntos do mercado. Os neoliberalistas entendem que o desenvolvimento 

econômico trará benefícios sociais para todos. Já os não adeptos dessa corrente 

defendem um Estado mais forte e que intervenha com vistas a corrigir distorções, 

diminuindo a vala cada vez mais profunda que separa os ricos dos miseráveis.  

 

Continuando nessa linha de evolução, na segunda metade do século XX surgiu 

uma demanda por novos direitos, cujos titulares não seriam o indivíduo ou a sociedade 

propriamente ditos, mas determinadas categorias do gênero humano: a criança, o idoso, 

o deficiente-físico, o consumidor, a mulher, além do interesse de toda humanidade num 

meio ambiente saudável. Correspondem aos direitos de terceira geração. E já se fala em 

direitos de quarta geração, relativos à bioética, voltados a impedir a destruição da vida e 

regular a criação de novas formas de vida em laboratório pela engenharia genética178. 

 

Uma vez esclarecidos os direitos que integram a idéia moderna de cidadania, 

esta vista como direito a ter direitos pode ser definida como o direito de todos a ter e a 

exercer efetivamente os direitos  civis, políticos, sociais, bem como direitos específicos 

de determinados grupos humanos (direitos coletivos e difusos) e os demais que forem 

sendo conquistados pelo homem, por meio de lutas, reivindicações ou concessões. 

 

José Murilo de Carvalho, considerando o costume de se desdobrar a cidadania 

em direitos civis, políticos e sociais, classifica o cidadão em três categorias: cidadão 

pleno - titular desses três direitos; cidadão incompleto - aquele que possua apenas 

alguns desses direitos; não-cidadão – aquele que não possua nenhum desses direitos179. 

Dessa forma, o conceito que tecemos de cidadania refere-se à cidadania plena, 

completa. 

 

Carvalho ressalta que, apesar da cidadania incluir diversas dimensões, umas 

podem estar presentes sem as outras. E atesta que “uma cidadania plena, que combine 

liberdade, participação e igualdade para todos, é um ideal desenvolvido o Ocidente e 

talvez inatingível”. Mesmo nos países do primeiro mundo, existem desigualdades e 

muitas pessoas que não desfrutam de todos os direitos inerentes à cidadania. 

 

                                                 
178 VIEIRA, Liszt. Op. Cit. p. 23. 
179 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 9. 
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Igualmente, a cidadania verificada no Brasil não pode ser a mesma que a 

analisada na Inglaterra, ou num país árabe, ou num africano. Conforme foi dito, a 

cidadania é um processo lento, não linear, com idas e vindas, que parte da inexistência 

total de direitos (como no caso não muito remoto dos escravos) para a incorporação de 

direitos cada vez mais amplos. Esse processo ocorre em intensidades e de formas 

distintas em cada país e em cada cultura. 

 

No Brasil, a ordem dos direitos incorporados foi diferente da que ocorreu no 

modelo inglês. Primeiro foram conquistados os direitos sociais. Melhor dizendo, foram 

outorgados. Eles foram concedidos pelo Estado numa época de ditadura. Ao mesmo 

tempo, procurou-se controlar o avanço dos movimentos operários por meio da 

ingerência estatal nos sindicatos.  

 

Os direitos sociais representaram um “cala-boca” para acalmar as massas, 

orquestrado por uma elite sagaz, astuta em se antecipar às mudanças, com o fim de se 

perpetuar no poder. Os direitos decorreram muito mais da ação do Estado que da luta 

dos cidadãos. Essa cultura orientada mais para a ação do Estado do que para a 

representação, mais dependente de um Executivo todo-poderoso do que de cidadãos 

conscientes, organizados e mobilizados pode ser chamada de “estadania”, em 

contraposição à cidadania180. No Brasil, sempre predominou a estadania sobre a 

cidadania. 

 

Mesmo na outorga de direitos sociais, o governo preocupa-se mais com o 

marketing político das ações sociais do que com a efetividade dos programas. Fala-se 

mais do que se faz. 

 

Em um país com uma das piores distribuições de renda do mundo, muitos 

dependem do governo para o atendimento das suas necessidades mais elementares. A 

intervenção estatal é imprescindível. Rotular o Estado de paternalista e assistencial é 

mascarar a intenção do grande capital de amealhar mais investimentos públicos, mais 

licitações e de acumular ainda mais riquezas. Os investimentos em infra-estrutura são 

necessários, entretanto não se pode esquecer do enorme compromisso social do Estado 

Brasileiro. Torna-se premente priorizar os gastos, aplicar as verbas com equilíbrio e 

bom senso e, sobretudo, não desperdiçar os limitados recursos. 

                                                 
180 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 221. 
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O Estado deve realizar a justiça social181. Esse objetivo tornou-se difícil de ser 

alcançado em uma conjuntura neoliberal e numa época em que o governo dispõe de 

racionados recursos. Grande parte da arrecadação é dirigida para pagar juros da dívida 

pública ou se esvai pelos ralos da corrupção e da ineficiência do aparato estatal.  

 

Prosseguindo na explanação da ordem de direitos, no Brasil, após os direitos 

sociais consolidaram-se os direitos políticos. A expansão do direito de voto ocorreu, 

igualmente, em período ditatorial, em que os órgãos de representação política foram 

transformados em peça decorativa do regime182.  

 

A estrutura política permaneceu praticamente inalterada nos últimos anos. A 

maioria dos candidatos eleitos tem compromissos com os grupos econômicos que 

financiaram as campanhas. Não existe fidelidade partidária. Em decorrência disso, a 

atividade política está impregnada por escândalos de corrupção, de compra de votos e 

de parlamentares.  

 

O cidadão, se é que pode ser chamado cidadão, e isto é percebido claramente nas 

pequenas cidades, está mais preocupado em obter dos políticos favores pessoais, 

empregos e vantagens183. Não existe consciência política plenamente desenvolvida no 

país. Se a própria população encara com naturalidade a corrupção, desde que receba 

favores dos políticos, o Brasil não tem como melhorar.  

 

A saída para a “renovação ética” da sociedade184 está na educação, na 

conscientização e na justiça social. Bobbio vislumbrou a necessidade do progresso 

moral da humanidade, segundo ele, a ser alcançado mediante atitudes mais pró-ativas do 

Estado e da própria sociedade: “crescimento moral não se mensura por palavras, mas 

pelos fatos. De boas intenções o inferno está cheio”185. No Brasil não é diferente: há 

leis, programas, comissões e falação demais para ação de menos. 

                                                 
181 Art. 3º, I e III, da Constituição Federal. 
182 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 220. 
183 Assim Carvalho descreve a política no Brasil: “O papel dos legisladores reduz-se, para a maioria dos 
votantes, ao de intermediários de favores pessoais perante o Executivo. O eleitor vota no deputado em 
troca de promessas de favores pessoais; o deputado apóia o governo em troca de cargos e verbas para 
distribuir entre seus eleitores. CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 224. 
184 José Renato Nalini sugere o uso da Internet para se formar uma rede de solidariedade, bem como para 
pressionar governos e exigir uma renovação ética. A Responsabilidade Social do Jurista para a 
Concretização da Cidadania. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo, Ano 11, n. 
45, p. 92-104. Out/dez 2003. p. 103. 
185 BOBBIO, Norberto. Op. Cit. p. 64. 
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O pré-requisito para expansão dos direitos é a educação186. Uma população 

instruída tem capacidade e força para lutar por seus direitos civis; para se organizar 

politicamente, eleger representantes legítimos e íntegros, participar efetivamente da 

condução da nação; tem peso para pleitear direitos sociais; dizer não à corrupção; lutar 

por uma melhor distribuição de renda; fiscalizar o exercício do poder em todos os 

níveis. Infelizmente, apesar de estarem diminuindo as taxas de analfabetismo, verifica-

se que a qualidade no ensino é insatisfatória. O país tem melhorado apenas os números 

(“para inglês ver”)187. É comum encontrar pessoas que concluíram o ensino 

fundamental e não sabem ler nem escrever188. É uma “vergonha nacional”. 

 

Finalmente, em relação aos direitos civis, base da pirâmide de Marshall, pode-se 

dizer que muitos brasileiros estão longe de usufruí-los de forma plena. A miséria tem 

constrangido muitos a não gozarem ativamente ao menos de um dos direitos mais 

básicos: a liberdade. Em muitas favelas, os traficantes de drogas impõem toque de 

recolher e ditam as normas, como se existissem diversos Estados paralelos. Nas grandes 

cidades e mesmo no interior, não há mais tranqüilidade e segurança em razão do 

número crescente de furtos, roubos, seqüestros e homicídios.  

 

Conforme observado por Carvalho, a plena cidadania, até o presente, é muito 

mais um ideal do que um fato concreto. Na verdade, a cidadania no Brasil é “um longo 

caminho” a ser percorrido.  

 

Aproveitando a classificação de Carvalho, demonstrar-se-á, ao longo desse 

trabalho, que grande parcela da população brasileira é formada de “não-cidadãos” ou 

“cidadãos incompletos”. Inúmeras pessoas não têm assegurados os mais básicos 

direitos, tais como de alimentação, saúde, educação, moradia, trabalho. Não têm nem 

mesmo a certidão de nascimento, documento básico para obtenção de vários outros 

direitos.  

 

                                                 
186 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 11. 
187 Segundo dados do IBGE, entre 1986 e 2000, a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais 
de idade passou de 20,0% para 12,9 %. A taxa de escolarização da população de 7 a 14 anos subiu de 80,0 
% em 1980 para 95,0 % em 2000. Site www.ibge.gov.br, acesso em 09/11/2004. Porém, pesquisa indica 
que, apesar da escolaridade ter aumentado no Brasil, o desempenho dos brasileiros quanto à leitura e 
escrita diminuiu. 5º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional. São Paulo: Instituto Paulo 
Montenegro, 2005. Disponível em: www.ipm.org.br. Acesso em: 17/09/2005. 
188 Em 1997, 32 % da população de 15 anos ou mais de idade era formada de analfabetos funcionais, isto 
é, com menos de quatro anos de escolaridade. Site www.ibge.gov.br, acesso em 09/11/2004. 
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No próximo subcapítulo, o registro civil de nascimento será associado ao 

exercício da cidadania, no sentido em que esta foi descrita.  
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2.2.2 O registro civil de nascimento como pressuposto para o exercício da cidadania 

 

Conceituou-se cidadania como “direito a ter direitos”, sejam civis, políticos, 

sociais, coletivos, difusos e todos os demais que vierem a ser conquistados pelo homem. 

Neste ponto, verificar-se-á como o direito ao registro civil de nascimento afeta o 

exercício dos demais direitos englobados na idéia de cidadania; como a falta do registro 

civil de nascimento impede ou dificulta o exercício dos demais direitos. Far-se-á um 

breve retrato da realidade brasileira, iniciando-se pela repercussão da falta do registro 

civil de nascimento no exercício do direito mais básico do ser humano: o direito à 

sobrevivência, à própria vida.  

 

O Brasil é um país de contrastes. Em 2001, o país ocupava o oitavo lugar em 

termos de produto interno bruto. Entretanto, em relação à renda per capta, ocupava 

apenas a trigésima quarta posição. Segundo relatórios do Banco Mundial, era o país 

mais desigual do mundo em 1989, de acordo com o índice Gini189, tendo permanecido 

com o pior índice em 1994, dentre os 71 países pesquisados190.  

 

Conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o quadro 

brasileiro piorou em vez de melhorar: os pobres ficaram mais pobres e os ricos, mais 

ricos. Em 1990, os 50 % mais pobres detinham 12,70 % da renda nacional e os 20 % 

mais ricos, 62,80 % da renda. Em 1998, a metade mais pobre do país passou a deter 

11,2%, e o quinto mais rico, 63,8 % da renda nacional191. Consoante relatório das 

Nações Unidas192, a desigualdade de renda, medida pelo índice de Gini, aumentou em 

3.654 Municípios do Brasil na década de 90 (63,3 %); em 370 (6,7 %), a desigualdade 

permaneceu inalterada, e em 1.483 (27 %), a desigualdade diminuiu; em 23 Unidades da 

Federação, o índice apurado em 2000 piorou, em relação a 1991; apenas Roraima, cuja 

renda per capita diminuiu no período, contrariou a tendência; em Rondônia, Rio Grande 

do Sul e no Rio de Janeiro, o índice permaneceu inalterado. O Estado mais desigual foi 

Alagoas (0,69), e o menos desigual, Santa Catarina (0,56). 

                                                 
189 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 207-208. O índice Gini varia de zero (distribuição 
homogênea da renda) a um (concentração absoluta). 
190 WHASHINGTON. (1996). Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, do Plano ao Mercado. Banco 
Mundial, 1996. Pesquisa em 1983-1994. Disponível em: www.candidomendes.br. Acesso em: 
18/09/2005. 
191 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 208. 
192 BRASIL. (2003). Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Plano das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Humano; IPEA; Fundação João Pinheiro, 2003. Disponível em: www.pnud.org.br. 
Acesso em: 18/09/2005. 
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Segundo o IBGE, em 1999 cerca de 27,6 % das famílias brasileiras viviam com 

menos de dois salários-mínimos (na época o salário mínimo era de R$ 136,00, ou seja, 

com menos de R$ 272,00); 3,5 % das famílias “sobreviviam” (sabe-se lá como) sem 

nenhum rendimento; 5,9 % viviam com mais de vinte salários-mínimos (R$ 2.720,00). 

Constata-se que a desigualdade brasileira também é regional. No Nordeste, 47,5 % das 

famílias tinham um rendimento familiar total inferior a dois salários-mínimos; 4,2 % 

viviam sem nenhum rendimento; 2,7 % das famílias ganhavam mais de vinte salários-

mínimos. No Sudeste, por sua vez, 17,7 % das famílias recebiam menos de dois 

salários-mínimos; 3,1 % não tinham rendimentos; 7,8 % ganhavam mais de vinte 

salários-mínimos193. Se considerarmos que as famílias mais pobres são muito mais 

numerosas do que as mais ricas, o percentual de pessoas vivendo nessa situação de 

pobreza é bem superior ao que sinalizam os índices oficiais, ou seja, os mais ricos 

ganham mais e dividem a renda com menos pessoas; os mais pobres ganham menos e 

dividem com muito mais pessoas a renda familiar. 

 

Em virtude da penúria em que vivem milhares de brasileiros, programas 

governamentais de transferência de renda são emergenciais. Muitos dependem 

inteiramente dos programas para a sobrevivência ou para uma existência mais digna. 

Em nível federal, o governo unificou, no Bolsa Família, outros benefícios sociais (Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e o Auxílio Gás)194.  

 

A idéia de unificação195 foi apropriada, porquanto permite um melhor controle 

mediante cadastro único dos beneficiários. Isso não quer dizer que o sistema está imune 

às fraudes. Nesse país, é incrível a persistência em se desviar o dinheiro dos pobres e de 

se aproveitar dos programas sociais para tirar proveito político. 

                                                 
193 Disponível em www.ibge.gov.br. Acesso em 25/06/2005. 
194 O Bolsa Família foi instituído pela Lei nº. 10.836, de 09 de janeiro de 2004, sendo regulamentado pelo 
Decreto nº. 5.209, 17 de setembro de 2004. Constituem objetivos do Bolsa Família, de acordo com o 
Decreto: “Art. 4o  Os objetivos básicos do Programa Bolsa Família, em relação aos seus beneficiários, 
sem prejuízo de outros que venham a ser fixados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, são: I - promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação e 
assistência social; II - combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; III - estimular a 
emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza; IV - combater 
a pobreza; e V - promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais do 
Poder Público. 
195 De acordo com o art. 3º da Lei nº. 10.836, de 09 de janeiro de 2004: “Art.  3o A concessão dos 
benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de condicionalidades relativas ao exame pré-natal, 
ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% (oitenta e 
cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em 
regulamento”. 
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O Bolsa Família destina-se a atender famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até R$ 100,00 

e R$ 50,00196, respectivamente, de forma gradual, de acordo com as disponibilidades 

orçamentárias e financeiras197.  

 

De acordo com informações governamentais198, existem 6.562.155 famílias 

atendidas pelo Bolsa Família, recebendo cada uma, em média, R$ 65,56. O Governo 

estima existirem 11.206.202 famílias que se enquadram nas condições de elegibilidade 

do programa, ou seja, o atendimento atual é de 58,6 % do almejado, em 5.533 dos 5.561 

Municípios brasileiros.  

Contudo, para se tornar beneficiário, é necessário possuir qualquer documento 

civil de validade jurídica, como a certidão de nascimento ou casamento, a carteira de 

identidade ou trabalho, por exemplo. Porém, quem nunca foi registrado - e, portanto não 

tem certidão de nascimento - conseqüentemente também não possui os demais 

documentos civis. Se no momento do cadastramento for verificado que algum membro 

da família não dispõe do documento, ele deve ser cadastrado, assim mesmo, deixando 

em branco os campos do formulário destinados aos documentos civis. No entanto, o 

cadastramento só será válido para recebimento de benefício depois de providenciada a 

documentação exigida199. Resumindo, quem não é registrado não recebe o benefício.  

Num país muito populoso, a exigência da certidão de nascimento ou de qualquer 

documento de identidade civil torna-se necessária para fins de identificação e controle. 

Como se verá no próximo capítulo, milhares de brasileiros ainda não possuem o registro 

civil de nascimento, estando excluídos dos programas sociais do governo e vivendo em 

situação de penúria ainda maior. Muitos desconhecem a existência de tais programas. A 

melhor divulgação dos benefícios, a eliminação da burocracia, a seriedade no 

cadastramento por parte dos Municípios, a destinação de mais recursos orçamentários, o 

combate obstinado à corrupção, incluindo o funcionamento célere e eficaz da Justiça, 

tendem a contribuir para a ampliação do número de pessoas atingidas e, 

                                                 
196 Art. 18 do Decreto nº. 5.209, 17 de setembro de 2004. 
197 O benefício será composto de um valor fixo de R$ 50,00, para famílias que se encontrem em situação 
de extrema pobreza, e de um valor variável de R$ 15,00 por pessoa, limitado a R$ 45,00, destinado a 
unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua 
composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) 
anos. Art. 2º da Lei nº. 10.836, de 09 de janeiro de 2004. 
198 Site www.fomezero.gov.br. Acesso em 25/06/2005. 
199 Site www.mds.gov.br. Acesso em 25/06/2005. 
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conseqüentemente, para a diminuição do número de brasileiros sem registro de 

nascimento, já que este é pré-requisito para a inclusão nos cadastros oficiais. 

Outro direito básico de cidadania inviabilizado pela falta do registro civil de 

nascimento é o direito de votar e ser votado. O indivíduo sem registro de nascimento 

está incapacitado de exercer seus direitos políticos200. Está impedido de participar da 

condução dos negócios da nação e de exercer a soberania popular. 

 Para ser eleitor, é necessário o alistamento eleitoral (possuir título de eleitor), 

que exige a apresentação da certidão do registro civil201 ou de outro documento de 

identidade civil, confeccionado tomando-se por base a certidão de nascimento ou de 

casamento. Por sua vez, para ser eleito, são pré-requisitos o alistamento eleitoral e o 

pleno exercício dos direitos políticos202. Então, quem não tem o registro civil de 

nascimento não tira o título de eleitor, não podendo votar nem ser votado. 

 Não podendo exercer seus direitos políticos, o brasileiro não poderá participar de 

plebiscito, de referendo popular e estará impedido de apresentar projetos de lei203, seja 

no âmbito federal204, estadual205 ou municipal206. Também não poderá exercer o 

controle do exercício do poder, por meio da ação popular207, contra ato lesivo ao 

                                                 
200 Art. 14 da Constituição Federal. 
201 Código Eleitoral. “Art. 44. O requerimento, acompanhado de 3 (três) retratos, será instruído com um 
dos seguintes documentos, que não poderão ser supridos mediante justificação: I - carteira de identidade 
expedida pelo órgão competente do Distrito Federal ou dos Estados; II - certificado de quitação do 
serviço militar; III - certidão de idade extraída do Registro Civil; IV - instrumento público do qual se 
infira, por direito, ter o requerente idade superior a dezoito anos e do qual conste, também, os demais 
elementos necessários à sua qualificação; V - documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, 
originária ou adquirida, do requerente. Parágrafo único. Será devolvido o requerimento que não contenha 
os dados constantes do modelo oficial, na mesma ordem, e em caracteres inequívocos.” 
202 Constituição Federal. Art. 14. “§ 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei: I - a 
nacionalidade brasileira; II - o pleno exercício dos direitos políticos; III - o alistamento eleitoral; [...]” 
203 Art. 14 da Constituição Federal. “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - 
referendo; III - iniciativa popular.”. Ver também Lei 9.709, de 10 de novembro de 1998. 
204 Constituição Federal. “Art. 61. [...] § 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada 
um deles.”.  
205 Constituição Federal. “Art. 27. [...] § 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo 
estadual.”.  
206 Constituição Federal. “Art. 29. [...] XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico 
do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 
eleitorado; (Inciso renumerado pela Emenda Constitucional nº 01/92)”. 
207 Constituição Federal. “Art. 5º. [...] LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;”. 
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patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural. 

 Sem o registro civil de nascimento e, por conseguinte, sem o título eleitoral, o 

brasileiro maior de 18 anos igualmente não poderá: tomar posse em cargo, emprego ou 

função pública208; receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou 

emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, 

empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas 

pelo governo ou que exerçam serviço público delegado; participar de concorrência 

pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou 

dos Municípios, ou das respectivas autarquias209; obter empréstimos junto às autarquias, 

sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, institutos e 

caixas de previdência social, bem como junto a qualquer estabelecimento de crédito 

mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades 

celebrar contratos; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou 

fiscalizado pelo governo; praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço 

militar ou imposto de renda210. 

 A falta do registro civil de nascimento poderá dificultar o direito à educação, já 

que deve ser exigida, nos estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares, para os 

maiores de 18 anos, a comprovação de votação na última eleição ou o pagamento da 

multa. Mesmo nos primeiros anos do ensino, a escola geralmente solicita a certidão de 

nascimento das crianças211, o que tem colaborado para reduzir o número de pessoas sem 

o registro civil.  

 A ausência do registro civil de nascimento inviabiliza o exercício dos direitos 

decorrentes do trabalho. Não pode a pessoa exercer cargo, emprego ou função pública. 

Da mesma forma, está impedida de trabalhar com Carteira de Trabalho assinada, já que 

é exigida, para a expedição desta, a apresentação da certidão de nascimento ou de 

documento de identidade civil212. A única alternativa de trabalho que resta está na 

                                                 
208 Constituição Federal. “Art. 37. [...] I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 
lei; (Redação dada ao inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)”. 
209 Ver arts. 28 e 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
210 Código Eleitoral. Art. 7º., § 1º.  
211 FERNANDES, Regina de Fátima Marques. Op. Cit. p. 32. 
212 CLT. “Art. 16. [...] Parágrafo único. A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS será 
fornecida mediante a apresentação de: [...] b) qualquer documento oficial de identificação pessoal do 
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informalidade ou no trabalho degradante e semi-escravo. Nesse último caso, até mesmo 

o direito à liberdade poderá estar sendo violado. Na melhor das hipóteses, o indivíduo já 

estará alijado de todos os direitos decorrentes da legislação trabalhista, tais como: 

FGTS, 13 º salário, aposentadoria, férias anuais, salário-mínimo, horas-extras, repouso 

semanal remunerado, seguro-desemprego, auxílio-doença, licença-paternidade ou 

maternidade213.  

Mesmo para exercer a atividade empresarial, estará, a pessoa, relegada à 

informalidade, uma vez que são exigidos documentos de identificação do empresário 

para o registro obrigatório no Registro Público de Empresas Mercantis214. Outrossim, 

para o registro das sociedades simples no Registro Civil das Pessoas Jurídicas também 

são necessários os documentos de identificação dos sócios215. 

Conforme já dito, a certidão de nascimento ou de casamento é o documento 

básico para a emissão do documento de identidade civil, não podendo ser exigido 

qualquer outro documento216. Nas palavras de Regina Fernandes, a certidão de 

nascimento é o “primeiro documento básico de cidadania”, sendo o Registro Civil das 

Pessoas Naturais “a primeira porta para o exercício da cidadania, possibilitando a 

inserção do indivíduo em seu meio a partir do seu registro de nascimento, quando ele 

passa a existir juridicamente, bem como estabelecendo o vínculo parental, através do 

liame de filiação”217.  

Até mesmo o acesso à Justiça é dificultado pela inexistência do registro civil: a 

parte deve estar identificada e qualificada no processo218. Em quase todos os tipos de 

ações se exige o número do documento de identidade, que comprova a existência legal 

da pessoa. Não possuindo o registro civil de nascimento e, conseqüentemente, a 

identidade civil, o registro tardio deverá ser providenciado diretamente no Ofício de 

Registro Civil da residência do interessado, ou por meio da ação de registro tardio, se o 

                                                                                                                                               
interessado, no qual possam ser colhidos dados referentes ao nome completo, filiação, data e lugar de 
nascimento. (Redação dada ao artigo 16 pela Lei nº 8.260, de 12.12.1991)”.  
213 Ver art. 7º. da Constituição Federal. 
214 Ver arts. 967; 968, I; 972; 979; 980, todos do Código Civil Brasileiro; art. 37, V, da Lei nº. 8.934, de 
18 de novembro de 1994. 
215 Ver arts. 46, II; 997, I, todos do Código Civil Brasileiro; art. 120, VI, da Lei de Registros Públicos. 
216 Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983. “Art. 2º. Para a expedição da Carteira de Identidade de que trata 
esta Lei não será exigida do interessado a apresentação de qualquer outro documento, além da certidão de 
nascimento ou de casamento.”. 
217 FERNANDES, Regina de Fátima Marques. Op. Cit. p. 31-32. 
218 Ver art. 282, II, do Código de Processo Civil. 
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registrando tiver mais de doze anos de idade219. Isso pode atrasar a outorga, pelo Estado, 

do direito elementar à prestação jurisdicional em outros processos. Como exceção, pela 

natureza do bem tutelado, a providência judicial em habeas corpus não pode esperar 

pela delonga do registro tardio de nascimento220. 

A inexistência de registro civil de nascimento e, por conseguinte, de documento 

de identidade, pode levar o indivíduo a passar por certos constrangimentos. Um deles é 

a sujeição à identificação criminal, inclusive pelo processo datiloscópico e 

fotográfico221. A ausência de documentação pode também limitar o direito de ir e vir da 

pessoa, já que, para viajar por meio de transporte aéreo ou rodoviário interestadual, 

precisa identificar-se. 

O direito à saúde pode igualmente ser dificultado. Os estabelecimentos médicos 

solicitam algum tipo de documento de identificação para qualquer procedimento 

cirúrgico ou internação. Certos hospitais pedem o registro civil da criança recém-

nascida, antes da alta da mãe. Isso contribui para o aumento do número de pessoas 

registradas. Em alguns, já existem postos de atendimento dos Ofícios de Registro Civis, 

saindo a criança já registrada do hospital. 

Outra limitação para o não registrado é a inabilitação para dirigir veículos 

automotores, visto que não terá como obter a Carteira Nacional de Habilitação222. 

                                                 
219 Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “Art. 46. As declarações de nascimento feitas após o 
decurso do prazo legal somente serão registradas mediante despacho do juiz competente do lugar da 
residência do interessado. (NR) (Redação dada ao caput pela Lei nº 10.215, de 06.04.2001, DOU 
09.04.2001). § 1º Será dispensado o despacho do juiz, se o registrando tiver menos de 12 (doze) anos de 
idade. § 2º (Revogado pela Lei nº 10.215, de 06.04.2001, DOU 09.04.2001). § 3º O juiz somente deverá 
exigir justificação ou outra prova suficiente se suspeitar da falsidade da declaração. § 4º Os assentos de 
que trata este artigo serão lavrados no cartório do lugar da residência do interessado. No mesmo cartório 
serão arquivadas as petições com os despachos que mandarem lavrá-los. § 5º Se o juiz não fixar prazo 
menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em 5 (cinco) dias, sob pena de pagar multa correspondente 
a 1 (um) salário mínimo da região.”. 
220 Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Ver arts. 647 e 654 do Código de Processo Penal. 
221 Constituição Federal. “Art. 5º. [...] LVIII - o civilmente identificado não será submetido à identificação 
criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;”. Lei nº 10.054, de 07 de dezembro de 2000. “Art. 1º O 
preso em flagrante delito, o indiciado em inquérito policial, aquele que pratica infração penal de menor 
gravidade (artigo 61, caput e parágrafo único do artigo 69 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995), 
assim como aqueles contra os quais tenha sido expedido mandado de prisão judicial, desde que não 
identificados civilmente, serão submetidos à identificação criminal, inclusive pelo processo datiloscópico 
e fotográfico.”. 
222 Código de Trânsito Brasileiro. “Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será 
apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado 
ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do 
próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: I - ser penalmente imputável; II - 
saber ler e escrever; III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.”. 
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Continuando a vasta lista de restrições, quem não possui o registro civil não 

pode alienar ou adquirir imóveis. A propriedade entre vivos se transfere por meio do 

registro no Ofício Imobiliário competente223, exigindo, a lei, que conste do título 

aquisitivo224, bem como do registro225, a identificação das partes. Além disso, a Receita 

Federal exige que conste, nos títulos dessas transações, o número da inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas-CPF, que pressupõe a existência de um documento de 

identidade, devendo tais operações serem informadas pelas Serventias226. Sem a 

certidão e, portanto, sem o CPF, a pessoa também não poderá abrir contas bancárias. 

Logicamente, quem não é registrado não pode contrair matrimônio. Para se 

casar, é necessário comprovar o estado civil de solteiro, viúvo ou divorciado, por meio 

da certidão do registro civil227. Resta a opção de viver em união estável, o que não exige 

gastos, burocracia e detém a proteção jurídica do Estado228. Por isso, a lei deve facilitar, 

e não dificultar, a conversão da união estável em casamento, talvez garantindo a todos a 

gratuidade229, porém, encontrando meios de ressarcir os registradores civis. 

Quiçá a morte seja o único momento em que alguns poderão ter a sua “hora de 

estrela”230 no Registro Civil. Para o indivíduo ser enterrado, precisa ser exibida a 

certidão de óbito231. Para se efetuar o óbito, é necessário apresentar a documentação do 

de cujos, informando o declarante os elementos exigidos pela Lei de Registros 

Públicos232. Não tendo todos os dados, o óbito mesmo assim será efetuado, à vista do 

atestado médico, mencionando-se no registro o desconhecimento pelo declarante dos 

elementos faltantes233.  

                                                 
223 Art. 1.245 do Código Civil Brasileiro. 
224 Art. 215, § 1º, II, do Código Civil Brasileiro; art. 1º da Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985. 
225 Art. 176, § 1º,  II, 4), “a” e III, 2), “a”,  da Lei de Registros Públicos. 
226 Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002. “Art. 8º Os serventuários da Justiça deverão informar as 
operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas 
ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, mediante a apresentação de 
Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em meio magnético, nos termos estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal.”.  
227 Art. 1.525, I, do Código Civil Brasileiro. 
228 Art. 226, § 3º, da Constituição Federal. Ver Lei nº. 8,971, de 29 de dezembro de 1994, que dispõe 
sobre o concubinato e Lei nº. 9.278, de 10 de maio de 1996, que dispõe sobre a união estável. 
229 O art. 1512 do Código Civil Brasileiro estabelece a isenção de emolumentos da habilitação para o 
casamento, do registro e da primeira certidão, para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da 
lei, bem como a gratuidade para todos da celebração. Ver art. 226, § 1º, da Constituição Federal. 
230 Uma referência à grande obra “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector. 
231 Lei de Registros Públicos. “Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de 
registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de 
médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado 
ou verificado a morte.”. 
232 Arts. 80 a 83. 
233 FERNANDES, Regina de Fátima Marques. Op. Cit. p. 165. 
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Contudo, muitos vêm ao mundo sem qualquer menção de sua aventura terrena, 

posto que não chega a ser nem mesmo ventura. Passam por aqui e não são reparados. 

Nunca se saberá sobre eles. Não há nenhum registro. Nascem, sobrevivem e partem, 

sem deixarem vestígio. Não trabalharam com carteira assinada, não receberam nenhum 

tipo de benefício do Estado, não tiveram acesso à educação. Talvez nunca tenham ido 

ao médico ou ao dentista. Nunca participaram de eleição. Não chegaram a formalizar o 

casamento. Não compraram imóveis, mas seguramente tiveram “a parte que lhes coube 

neste latifúndio”234: o direito democrático a uma cova rasa. Nunca foram reconhecidos 

pelo Estado como pessoas. Talvez nem imaginassem o que fosse ou significasse uma 

certidão de nascimento. A necessidade premente e constante era sobreviver e sustentar a 

família. Foram cidadãos? Francamente, passaram longe de exercer a cidadania. Podem 

ser lembrados como os “não-cidadãos” ou, no máximo, “cidadãos incompletos”. Essa é 

a história de inúmeros “Joões Ninguém”, “Severinos”235, “Macabéas”236, espalhados por 

esse país afora, esperando, um dia, estrear verdadeiramente no palco da vida. 

No próximo capítulo, será descrito o problema nacional da falta de registro civil 

de nascimento, e serão apontadas medidas para atenuar a situação. 

                                                 
234 Numa alusão à brilhante poesia “Morte e vida Severina”, de João Cabral de Mello Neto. 
235 Severino retrata o típico nordestino em “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Mello Neto.  
236 Macabéa é a protagonista do romance “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector. 
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3. CAPÍTULO III – SUB-REGISTRO E FALTA DE 
REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO 

 

3.1 SUB-REGISTRO E O PROBLEMA DA FALTA DE REGISTRO CIVIL DE 
NASCIMENTO NO BRASIL 

 

 Num país populoso e de dimensões continentais, torna-se mais difícil precisar o 

número de brasileiros sem o registro civil de nascimento. Até quantidade de habitantes é 

calculada anualmente mediante projeções, já que os recenseamentos são realizados 

apenas de tempos em tempos. Com base na contagem da população efetuada no último 

censo e aplicando-se os índices de crescimento da população, obtidos por meio de 

cálculos estatísticos, o IBGE apura a população brasileira, ano a ano.  

Conhecer a realidade da falta de registro civil de nascimento, um dos melhores 

indicadores do exercício da cidadania no país, é uma questão de opção política. Um 

governo compromissado com a efetividade da cidadania encontraria meios de obter as 

informações necessárias para dimensionar o problema e equacionar as soluções. 

Apesar dos números exibidos por alguns órgãos, pode-se dizer que o governo 

brasileiro não detém informações fidedignas sobre o número aproximado de brasileiros 

sem registro civil de nascimento. Para chegar a essa conclusão, analisou-se a 

metodologia de cálculo utilizada pelo IBGE.  

O órgão é o principal irradiador de dados e vale-se das informações enviadas 

pelos Ofícios de Registro Civil e das projeções de crescimento da população brasileira. 

Outra fonte importante de informações que poderia ser utilizada provém das 

Declarações de Nascidos Vivos enviadas pelos estabelecimentos de saúde e pelos 

Cartórios de Registro Civil237, alertando-se para possíveis distorções visto que, neste 

caso, podem não estar sendo contabilizados todos nascimentos domiciliares. A par 

dessas informações, o Instituto definiu uma variável, o “sub-registro”, para aferir o 

problema da falta de registro civil de nascimento no Brasil. Demonstrar-se-á, ao longo 

deste subcapítulo, que esta variável não reflete a correta amplitude do problema.  

                                                 
237 Essas informações estão sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, através do SINASC - Sistema 
de Nascidos Vivos. Disponível em www.presidencia.gov.br/sedh. Acesso em 30/10/2005. 
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 Na apuração do sub-registro, o órgão utiliza o conceito de nascido vivo: 

 
Nascido vivo - É a expulsão ou a extração completa de um produto da 
concepção do corpo materno, independentemente da duração da gestação, o 
qual, depois da separação do corpo materno, respire ou dê qualquer outro 
sinal de vida, tais como: batimento do coração, pulsação do cordão umbilical 
ou movimentos efetivos dos músculos da contração voluntária, estando ou 
não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendida a placenta.238 

 

 A primeira crítica que se coloca refere-se à não utilização do critério legal para a 

definição do nascimento com vida. Segundo a lei brasileira, o que determina este é a 

respiração239. Tal fato é verificado por meio da docimasia respiratória, colocando-se os 

pulmões do recém-nascido em água à temperatura entre quinze e vinte graus 

centígrados, ou mediante docimasia gastrointestinal, colocando-se, na água, o estômago 

e o intestino; se sobrenadarem, houve respiração e, por conseguinte, vida240.  

 O único sinal vital admitido pela lei é a respiração. Trata-se de um critério 

objetivo, cientificamente comprovável. O IBGE, entretanto, considera como nascido 

vivo não só quem respire, como também aquele produto da concepção do corpo materno 

que dê qualquer outro sinal de vida, como, por exemplo: batimento do coração, pulsação 

do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos da contração voluntária, 

estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendida a placenta. Só 

que, pela lei, não tendo respirado, não chegou a viver, denominando-se natimorto. Não 

chegou a ser sujeito de direitos e obrigações241.  

Tendo deixado o útero materno e havido respiração, mesmo que a criança venha 

a falecer logo em seguida, deve-se registrar o nascimento. Não tendo respirado, o óbito 

deve ser registrado num livro especial (Livro C-Auxiliar), não sendo efetuado nenhum 

registro no Livro A (de nascimento).  

                                                 
238 BRASIL. (2002). Estatísticas do Registro Civil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, 2002, v. 29. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 27/08/2004. p. 14. 
Conceito empregado pela Organização Mundial de Saúde. 
239 Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “Art. 53. [...] § 2º No caso de a criança morrer na ocasião do 
parto, tendo, entretanto, respirado, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os 
elementos cabíveis e com remissões recíprocas.”. 
240 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 9. ed. rev. aum. atu. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 7. 
241 Código Civil Brasileiro. “Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.”. 
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Não faz sentido o Instituto utilizar outro critério para a definição de nascido vivo 

diverso do legal. Isso distorce um cálculo já impreciso e gera confusão na compreensão 

do sub-registro. 

O sub-registro de nascimento é uma estimativa oficial utilizada como 

termômetro para o problema da falta de registro de nascimento. Sendo SR o número de 

sub-registros, NV o número estimado de pessoas nascidas vivas no ano e NVR o 

número de pessoas nascidas vivas no ano e registradas no mesmo ano ou no ano 

seguinte, porém, neste último caso, dentro do prazo de 90 dias do nascimento, o sub-

registro é calculado pela fórmula: SR = NV – NVR. Melhor dizendo, o sub-registro é a 

estimativa do número de brasileiros nascidos em determinado ano e não registrados no 

mesmo ano ou no ano seguinte, porém, neste caso, dentro do prazo de 90 dias do 

nascimento. 

Os noventa dias utilizados decorrem do prazo legal para registro do nascimento 

que, no entanto, é de quinze dias, contados da data do fato. O Oficial de Registro Civil 

competente é o do lugar onde tiver ocorrido o parto ou o da residência dos pais242, ou o 

do local da residência dos interessados243, em se tratando de registro tardio244. O prazo é 

ampliado até três meses se o Registro Civil distar mais de trinta quilômetros da 

residência do declarante ou do local do parto245. O IBGE convencionou os noventa dias, 

embora se verifique, na prática, que dificilmente a distância será maior que trinta 

quilômetros, sendo o prazo mais comum o de quinze dias, a não ser em Municípios 

extremamente extensos. Além disso, a lei regra três meses, e não noventa dias, não 

havendo correspondência em número de dias. 
                                                 
242 Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional 
deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, que será ampliado até 3 (três) meses para os lugares distantes mais de 
30 (trinta) quilômetros da sede do cartório.”. 
243 Há outra exceção legal ao local do registro de nascimento. Se for requerido ao oficial o registro de 
óbito de criança com menos de um ano de idade, deverá ser verificada a existência do registro de 
nascimento. Em caso de falta, o mesmo será previamente feito pelo registrador competente para o registro 
do óbito, que é o do lugar do falecimento.  Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “Art. 77. Nenhum 
sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a 
lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, 
de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. § 1º Antes de proceder ao 
assento de óbito de criança de menos de 1 (um) ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento, 
que, em caso de falta, será previamente feito.”. 
244 Lei 6.015/73. “Art. 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal somente 
serão registradas mediante despacho do juiz competente do lugar da residência do interessado. [...] § 4º 
Os assentos de que trata este artigo serão lavrados no cartório do lugar da residência do interessado. No 
mesmo cartório serão arquivadas as petições com os despachos que mandarem lavrá-los. § 5º Se o juiz 
não fixar prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em 5 (cinco) dias, sob pena de pagar multa 
correspondente a 1 (um) salário mínimo da região.”. 
245 Em muitos casos, os Oficiais de Registro não terão como apurar a distância do Cartório ao local do 
parto ou residência dos pais. 
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O Instituto, dessa vez, pretendeu utilizar o critério legal246, porém ignorou o fato 

de que, quando for a mãe a declarante do registro, o prazo fica prorrogado por quarenta 

e cinco dias247. A mãe é poupada da obrigação de registrar o filho durante o resguardo. 

O prazo legal, então, será de sessenta dias, ou de três meses mais quarenta e cinco dias 

se, neste caso, a residência da mãe, ou o local do parto, distarem mais de trinta 

quilômetros do Cartório.  

O órgão governamental pretendeu simplificar ao adotar prazo único. Porém as 

situações são distintas, bem como os prazos legais. Isso sacrifica a precisão dos 

resultados.  

Na análise do problema da falta de registro civil de nascimento, o IBGE poderia 

formar parcerias com os registradores civis, mais familiarizados com as peculiaridades 

do tema. A Anoreg-BR248 poderia ser consultada, visando ao aprimoramento da 

metodologia adotada pelo instituto. A falta de integração entre os órgãos 

governamentais e entre estes e o setor privado é comum em todas as esferas da 

Administração.  

Não se confunda sub-registro com registro tardio. Registro tardio é aquele 

efetuado fora do prazo legal, ou seja, após quinze dias do nascimento, ou depois de 

sessenta dias, se a mãe for a declarante; prazos que passam para, respectivamente, três 

meses e três meses mais quarenta e cinco dias, distando o Ofício de Registro Civil mais 

de trinta quilômetros da residência do declarante ou do local do parto. Já o sub-registro 

é o número de pessoas nascidas em determinado ano e não registradas no mesmo ano ou 

no ano seguinte, dentro de noventa dias do nascimento. Sendo assim, o sub-registro vale 

apenas em referência ao ano em que calculado,visto que as pessoas podem ter sido 

registradas ou não nos anos posteriores.  

                                                 
246 Op. Cit. p. 20. O IBGE considerou apenas o art. 50 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
247 Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “Art. 52. São obrigados a fazer a declaração do nascimento: 1º) 
o pai; 2º) em falta ou impedimento do pai, a mãe, sendo neste caso o prazo para declaração 
prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias; 3º) no impedimento de ambos, o parente mais próximo, 
sendo maior e achando-se presente; 4º) em falta ou impedimento do parente referido no número anterior, 
os administradores de hospitais ou os médicos e parteiras, que tiverem assistido o parto; 5º) pessoa idônea 
da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe; 6º) finalmente, as pessoas (Vetado) 
encarregadas da guarda do menor. § 1º Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá 
ir à casa do recém-nascido verificar a sua existência, ou exigir atestação do médico ou parteira que tiver 
assistido o parto, ou testemunho de duas pessoas que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido. § 
2º Tratando-se de registro fora do prazo legal, o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as 
providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato.” (Grifos meus). 
248 Anoreg-BR – Associação dos Notários e Registradores do Brasil. 
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A instituição não foi rigorosa na utilização dos dois conceitos249. Dentro de 

determinado ano, há crianças que nascem e são registradas no mesmo ano, porém fora 

do prazo legal, ou seja, o registro foi tardio, porém não é computado no sub-registro. O 

IBGE considera tais registros não tardios e, como tardios e fora do prazo legal, apenas 

aqueles registros que são efetuados nos anos posteriores ou no ano imediatamente 

seguinte, além de noventa dias do nascimento. O órgão pretendeu utilizar o conceito de 

registro tardio para definir o sub-registro, contudo sem ser fiel ao constructo. 

Simplificando, o sub-registro representa o número de pessoas nascidas e não 

registradas em determinado ano. É um número utilizado pelo governo para indicar a 

dimensão do problema da falta de registro civil de nascimento. Esse índice, no entanto, 

não esclarece o número total de brasileiros sem registro civil de nascimento.  

Se for considerado o cálculo de sub-registro divulgado pelo IBGE, relativo ao 

ano de 2002, saber-se-á que naquele ano o sub-registro apurado foi de oitocentos mil 

(800.000), tendo sido estimado o nascimento com vida de três milhões e quinhentas mil 

crianças (3.500.000). O Instituto observa que, em 2002, oitocentas mil pessoas não 

tiraram a certidão no prazo legal250. Novamente o órgão não foi criterioso: o prazo legal 

para expedição da certidão é de cinco dias e é dirigido ao Oficial251. Na verdade, o 

IBGE quis referir-se ao prazo para registro de nascimento, que não é de até um ano, mas 

de quinze dias (se a declarante não for a mãe e o Cartório não distar mais de 30 km), 

havendo outros prazos legais, conforme já apontado (sessenta dias, se a declarante for a 

mãe e o Cartório não distar mais de 30 km; três meses, se a declarante não for a mãe e o 

Cartório distar mais de 30 km; três meses mais quarenta e cinco dias, se a declarante for 

a mãe e o Cartório distar mais de 30 km). Deve-se considerar as análises oficiais 

relativas ao assunto com maiores reservas.  

Pode-se dizer que, em 2002, segundo estimativas oficiais, das três milhões e 

quinhentas mil crianças que nasceram, oitocentas mil não foram registradas naquele ano 

ou no seguinte, neste caso em até noventa dias do nascimento (até no máximo 31 de 

março de 2003).  

                                                 
249 Op. Cit. p. 20.  
250 BRASIL. (2002). Estatísticas do Registro Civil 2002. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, 2003. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 27/08/2004. p. 1. 
251 Lei 6015, de 31 de dezembro de 1973. “Art. 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou 
em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não 
podendo ser retardada por mais de cinco dias.”. 
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Outrossim, os números oficiais revelam que grande parte dos nascimentos que 

não são registrados em determinado ano são inscritos no ano subseqüente252. O total de 

registros em 2002 foi de 3,852 milhões de pessoas. Nesse ano, 527.932 registros de 

nascimento foram de nascidos em 2001. Do total de registros em 2002, 29,9% foram de 

crianças nascidas em anos anteriores, o que corresponde a 1,152 milhões de crianças; 

70,1 % foram de crianças nascidas em 2002, ou seja, 2,700 milhões de crianças.  

Além dos registros efetuados no primeiro ano de vida, outro pico é verificado no 

sétimo ano de vida, em função do início da idade escolar obrigatória. Em 2002, cerca de 

200 mil registrados tinham sete anos de idade. Observa-se outro aumento dos registros 

tardios no décimo oitavo ano, em decorrência da maioridade e do alistamento militar253. 

Observa-se também que a evasão de registros é menor nos anos eleitorais254. Em 1991, a 

proporção de registros atrasados foi de 24,8%, subindo para 39% em 1992 (ano 

eleitoral)255. 

Pode-se constatar que o número de registros superou o número de nascimentos 

em 2002. Isso porque em determinado ano, apesar de muitos não serem registrados no 

ano em que nascem, acabam sendo em anos posteriores.  

Outra característica observada: o problema do sub-registro acentua-se nas 

regiões mais pobres256. Na Região Norte, 60,7% dos registros feitos em 2002 foram de 

nascidos em anos anteriores, número bem maior que a média nacional (29,9 %). No 

Nordeste, o percentual foi de 45%, em contraste com as regiões Sul (11,3%) e Sudeste 

(9,0%). No Centro-Oeste o percentual foi de 23,0%. Entre os Estados, o campeão de 

registros tardios de nascimentos foi o Maranhão (71,1%), ao passo que São Paulo foi o 

que apresentou a menor taxa (5,3%).  

Em alguns Municípios brasileiros a situação é emblemática. De acordo com 

informações do Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde257, em 

2002, o Município de Delta em Minas Gerais tinha 93,8 % dos nascidos vivos naquele 

ano sem registro civil de nascimento; no mesmo ano, em Rio do Sul, Santa Catarina, 

havia 80,4 % sem o registro civil; em Mirador, no Paraná, o índice foi de 95,7%; em 
                                                 
252 Op. Cit. p. 1. 
253 BRASIL. (2002). Estatísticas do Registro Civil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, 2002, v. 29. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 27/08/2004. p. 21. 
254 Op. Cit. p. 20. 
255 Op. Cit. p. 21. 
256 BRASIL. (2002). Estatísticas do Registro Civil 2002. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, 2003. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 27/08/2004. p. 2. 
257 Disponível em www.presidencia.gov.br/sedh. Acesso em 30/10/2005. 
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Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso,  pasmem, 100 % dos nascidos 

vivos (das 174 crianças nascidas vivas na rede de saúde nenhuma foi registrada), o 

mesmo ocorrendo em Cumaru do Norte (Pará), Carmolândia e Abreulândia (Tocantins). 

No Brasil, desconhece-se o número atual, mesmo que aproximado, de pessoas 

sem registro civil de nascimento. O sub-registro em 2002, por exemplo, inclui aqueles 

que nasceram naquele ano e não foram registrados naquele mesmo ano ou até no 

máximo 31 de março de 2003. Mas não abrange os que nasceram em 2001 e continuam 

sem registro, os que nasceram em 2000, 1999, 1998, enfim, em todos os anos anteriores 

àquele e que continuam não registrados. Há pessoas, até, que nunca chegam a ser 

registradas258. O número de pessoas sem registro é, portanto, muito superior ao sub-

registro. Se o sub-registro de nascimento é elevado, o número de pessoas sem registro 

de nascimento é preocupante. 

O IBGE detém a informação de quantas pessoas nasceram (estimativa) e foram 

registradas em determinado ano (remessas dos Cartórios de Registro Civil), ou no ano 

seguinte, dentro de noventa dias do nascimento. Também dispõe de quantas pessoas 

foram registradas no ano, classificando os dados por ano de nascimento (registros 

tardios). Bastaria abater esses números dos sub-registros correspondentes de anos 

anteriores e somar todos os sub-registros residuais. Exemplificando, em 2002 foram 

registradas 527.932 crianças nascidas em 2001. O sub-registro de 2001 seria diminuído 

desse número, resultando o sub-registro residual de 2001, refletindo o número de 

pessoas que nasceram em 2001 e não foram registradas nem 2001, nem em 2002, ou 

seja, que continuavam sem registro civil de nascimento. Proceder-se-ia assim para todos 

os anos anteriores, calculando-se os sub-registros residuais. A soma de todos os sub-

registros residuais, com o último disponível, seria o número aproximado de pessoas sem 

registro de nascimento existentes naquele ano259. 

Outra maneira de se obter um número mais realista do problema da falta de 

registro civil é apresentada. Bastaria incluir alguns itens no questionário dos próximos 

recenseamentos, como por exemplo: na casa, quantos são registrados, ou seja, já tiraram 

a certidão de nascimento? Quais os motivos para não estarem registrados? Quais as 

idades das pessoas não registradas? Qual a renda familiar? Qual o grau de instrução dos 

                                                 
258 Na experiência como registrador civil, já me deparei com situações nas quais precisava ser efetuado 
registro de óbito e a única informação disponível do falecido era um apelido.  
259 Para anos anteriores a 1991, ano a partir do qual o sub-registro foi calculado, bastaria o IBGE utilizar 
as informações disponíveis: número de pessoas nascidas vivas, obtido por meio de projeções estatisticas; 
número de pessoas registradas, obtido mediante remessa dos Cartórios, desde o final do século XIX. 



                                                                                                                                                                  80 

pais? Havia conhecimento sobre a gratuidade do registro e da primeira certidão? Saberia 

dizer se o Cartório cobra pelo registro e pela certidão? Há meios de transporte fáceis e 

baratos para o Cartório? Quais são? Então, seria só processar as respostas e vislumbrar 

um quadro bastante fidedigno da realidade brasileira. De tão simples a solução, pode-se 

lançar a hipótese de ser mais conveniente divulgar o sub-registro do que a verdadeira 

dimensão do número de pessoas sem o registro civil de nascimento no Brasil. Dessa 

forma, chamaria menos a atenção da imprensa e dos organismos internacionais. 
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3.2 A GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL E A PERSISTÊNCIA DO PROBLEMA 

 

 A lei nº. 9.534, de 10 de dezembro de 1997, estabeleceu para todos os 

brasileiros, independentemente da situação financeira, a gratuidade do registro civil de 

nascimento, do assento de óbito e da primeira certidão correspondente260. Verificar-se-á 

que a medida favoreceu a diminuição do número de sub-registro de nascimento, porém 

o impacto foi aquém do esperado. 

 Na evolução do sub-registro no Brasil, têm-se os seguintes percentuais em 

relação às estimativas de cobertura de registro261: em 1991 o percentual foi de 29,9 %; 

em 1992 de 27,1 %; em 1993 de 26,9 %; em 1994 de 25,2 %; em 1995 de 28,6 %; em 

1996 de 27,4 %; em 1997 de 29,4 %; em 1998 de 26,5 %; em 1999 de 20,9 %; em 2000 

de 22,7 %; em 2001 de 25,6%; em 2002 de 24,4%.  

Verifica-se que em 1998 houve uma diminuição da taxa de sub-registro. Pode-se 

atribuir a queda ao reflexo da Lei nº. 9534, publicada em 11 de dezembro de 1997, 

porque não mais se repetiu a elevada percentagem de 1997. Em 1999, o número teve um 

significativo decréscimo. Neste ano, houve uma campanha de mobilização nacional para 

o registro civil de nascimento. A descontinuidade da ação resultou no crescimento do 

percentual nos anos posteriores. Em 2001 e 2002, as estatísticas voltaram a patamares 

próximos aos anteriores à edição da lei. Verifica-se, ainda, que a taxa sempre se 

manteve entre 20 e 30 %. 

Pesquisando sobre a história do registro civil no Brasil, constata-se que, desde a 

sua implantação, já havia gratuidade para as pessoas pobres. O Decreto nº. 9.886, de 7 

de março de 1888262, que instituiu os registros de nascimento, de casamento e de óbito, 

exclusivamente civis, assim dispunha: “Art. 44. Não se cobrará emolumento algum 

                                                 
260 Lei nº. 9.534, de 10 dezembro de 1997. “Art. 1º. O artigo 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, alterada pela Lei nº 7.844, de 18 de outubro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 'Art. 
30 Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento pelo assento de óbito, bem como 
pela primeira certidão respectiva. § 1º Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de 
emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. § 2º O estado de pobreza 
será comprovado por declaração do próprio interessado ou a rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, 
acompanhada da assinatura de duas testemunhas. § 3º A falsidade da declaração ensejará a 
responsabilidade civil e criminal do interessado. § 4º (VETADO) § 5º (VETADO) § 6º (VETADO) § 7º 
(VETADO) § 8º (VETADO)’''. 
261 BRASIL. (2002). Estatísticas do Registro Civil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, 2002, v. 29. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 27/08/2004. p. 20. 
262 O registro exclusivamente civil foi implantado a partir de 1º de janeiro de 1889. O Decreto 10.044, de 
22 de setembro de 1888, também tratou da matéria. 
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pelos registros, annotações e averbações, relativos a pessoas notoriamente pobres.”. 

Galdino Siqueira esclarece que para se provar a pobreza notória, quando impugnada 

pelos escrivães de paz, aceitava-se a declaração dos párocos, dos juízes de paz e dos 

subdelegados de polícia263. O Decreto nº. 1.437, de 1907, determinou a apresentação de 

atestado de pobreza, mesmo não havendo impugnação pelos escrivães. 

O Decreto nº. 18.542 de 1928 manteve a gratuidade para as “pessoas 

miseráveis”264. O Decreto nº. 4.857, de 9 de novembro de 1939, substituiu a expressão 

por “pessoas comprovadamente pobres”, sendo que o estado de pobreza era provado 

mediante atestado da autoridade competente265 (autoridade policial, prefeito ou 

funcionário que este designasse266).  

A Lei de Registros Públicos estabelecia a gratuidade dos emolumentos pelo 

registro civil de nascimento para as “pessoas reconhecidamente pobres”, sendo que o 

estado de pobreza seria comprovado por declaração do próprio interessado267. Da 

mesma forma, a Constituição Federal garante a gratuidade do registro civil de 

nascimento para os “reconhecidamente pobres”268. O inciso LXXVII, do mesmo artigo 

constitucional, estipula a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania269, 

estando regulamentado pela Lei nº. 9.265, de 12 de fevereiro de 1996270. A Lei nº. 

                                                 
263 SIQUEIRA, Galdino. O Estado Civil. Nascimentos, Casamentos e Obitos. Theoria e Pratica. 1. ed. São 
Paulo/Rio de Janeiro: Livraria Magalhães, 1911. p. 33. 
264 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Op. Cit. p. 145. 
265 “Art. 40. Não será cobrado emolumento algum pelo registro civil das pessoas comprovadamente 
pobres, à vista do atestado da autoridade competente, passado mediante requisição do Juiz togado ou a 
pedido do Oficial do Registro”. 
266 CASTRO, Sylvio Brantes. Manual dos Oficiais do Registro Civil. 3. ed. São Paulo: Brasil, 1953. p. 50. 
BATALHA, Wilson de Souza Campos. Op. Cit. p. 96. Vide arts. 6º  e 41 do Decreto-lei nº 3.200, de 19 
de abril de 1941.  
267 Assim dispunha o art. 30 da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973: “Art. 30. Das pessoas 
reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo 
assento de óbito e respectivas certidões. § 1º. O estado de pobreza será comprovado por declaração do 
próprio interessado ou a rogo, em se tratando de analfabeto, neste caso  acompanhada da assinatura de 
duas testemunhas. § 2º. A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e penal do 
interessado.”. 
268 “Art. 5º [...] LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: a) o registro 
civil de nascimento; b) a certidão de óbito;”. 
269 “Art. 5º [...] LXXVII - são gratuitas as ações de habeas-corpus e habeas-data, e, na forma da lei, os 
atos necessários ao exercício da cidadania.”. 
270 Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996. Regulamenta o inciso LXXVII do artigo 5º da Constituição, 
dispondo sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. “Art. 1º. São gratuitos os atos 
necessários ao exercício da cidadania, assim considerados: I - os que capacitam o cidadão ao exercício da 
soberania popular, a que se reporta o artigo 14 da Constituição; II - aqueles referentes ao alistamento 
militar; III - os pedidos de informações ao poder público, em todos os seus âmbitos, objetivando a 
instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades administrativas na órbita pública; IV - as ações de 
impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude; V - quaisquer 
requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do interesse público. VI - O 
registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva.” (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 9.534, de 10.12.1997). 
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9.534, de 10 de dezembro de 1997, alterou a Lei de Registros Públicos271 e a Lei nº. 

9.265/96, estendendo o direito à gratuidade do registro civil de nascimento a todos, 

independentemente da capacidade econômico-financeira. 

Portanto, desde implantação do registro civil de nascimento, em fins do século 

XIX, já havia a gratuidade para as pessoas pobres, estendida em dezembro de 1997 para 

todos brasileiros. Mesmo assim, os índices de sub-registro permaneceram elevados, 

inclusive após a edição da Lei nº. 9.534/97.  

Pode-se concluir que o impacto da gratuidade já fora amortizado desde a 

implantação do registro civil no país e de maneira gradual. A lei que concedeu isenção 

de emolumentos a todos os interessados reduziu o sub-registro, porém aquém do 

desejado. O custo do serviço de registro civil de nascimento e da certidão respectiva não 

pode ser apontado, portanto, como causa preponderante da evasão do registro civil 

atualmente. No próximo subcapítulo, serão tratadas as possíveis causas da evasão de 

registros. 

                                                 
271 “Art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, 
bem como pela primeira certidão respectiva. § 1º Os reconhecidamente pobres estão isentos de 
pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. § 2º O estado 
de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou a rogo, tratando-se de analfabeto, 
neste caso, acompanhada da assinatura de 2 (duas) testemunhas. § 3º A falsidade da declaração ensejará a 
responsabilidade civil e criminal do interessado. ...”. 
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3.3 CAUSAS DA EVASÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO 

 

Conforme já citado, seria mais fácil estabelecer um ranking das possíveis causas 

da falta de registro civil de nascimento se essas informações fossem colhidas 

diretamente das próprias pessoas não registradas ou dos responsáveis por elas, quando 

dos recenseamentos. De qualquer forma, as possíveis causas podem ser indicadas sem 

dificuldade.  

 

3.3.1  A miséria 

  

 O Professor Leonardo Greco salienta que é preciso investir o cidadão no 

efetivo gozo do seu direito272. O acesso ao direito precede o acesso à justiça.  Elenca 

vários fatores que concorrem para o efetivo acesso ao direito e à justiça, dentre eles “... 

o oferecimento a todos os cidadãos de condições mínimas de sobrevivência e de 

existência condigna, através do acesso ao trabalho produtivo, livremente escolhido, e 

do pagamento de remuneração capaz de prover ao sustento do trabalhador e de sua 

família”273.  

Analisando a questão do acesso à justiça, Cappelletti põe em relevo a pobreza 

como a “primeira onda”274 a ser superada. José Nalini também retrata a barreira da 

pobreza, que priva os “despossuídos” até mesmo dos direitos fundamentais básicos de 

primeira geração, “meras declarações retóricas, sem repercussão em sua vida 

prática”275.  Segundo o autor, a cruzada contra a miséria seria a única alternativa para 

redesenhar o futuro do Brasil. 

 Não é difícil de se chegar à conclusão de que, no Brasil, a miséria, revestida de 

um quadro de perversa distribuição de renda, seja talvez a maior mazela do país. E 

                                                 
272 GRECO, Leonardo. Op. Cit. p. 1. 
273 Outros fatores explicitados pelo Professor: educação básica, associativismo, rompimento das barreiras 
geográficas, rompimento das barreiras burocráticas. Op. Cit. p. 1-22. 
274 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Garth, Bryan (Org.). Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 
1. ed. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 31. A “primeira onda” para o efetivo acesso à justiça seria a 
assistência judiciária para os pobres. 
275 NALINI, José Renato. Novas Perspectivas no Acesso à Justiça. In: Revista CEJ. Brasília, v. 1, n. 3, p. 
65. Set/dez 1997. 
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conforme já mostrado no subcapítulo 2.2, a desigualdade social vem aumentando em 

vez de diminuir; a vala que separa ricos de pobres está tornando-se cada vez mais 

profunda. Segundo os últimos relatórios do Banco Mundial, o Brasil, apesar de ser 

classificado como uma economia de renda média-alta, foi o país mais desigual dentre os 

71 países pesquisados, ficando atrás, por exemplo, de Ruanda, Tanzânia, Uganda, 

Quênia, Nepal, Bangladesh, Vietnã, Índia, Paquistão, Nicarágua, Guatemala, Bolívia, 

Colômbia, Rússia, Turcomenistão, China, África do Sul e México276.  

Qual a utilidade de uma certidão de nascimento para quem não tem nem o que 

comer? Infelizmente, a necessidade urgente de muitos brasileiros é manterem-se vivos. 

Por causa da pobreza, muitas famílias recorrem à mendicância. Nessa luta pela vida, 

nem mesmo as crianças são poupadas: em diversas famílias, são os únicos responsáveis 

pelo sustento do lar. Nas ruas das cidades, vêem-se menores por toda a parte, de dia e de 

noite, privados do direito de brincar, de estudar e convivendo com marginais. Perdem a 

magia da infância. Não raro, aprendem a roubar, a usar drogas e a se prostituir. Se esses 

pequenos de hoje são o futuro da nação, o que nos aguarda? Assistindo aos noticiários 

da televisão, percebemos que esse porvir já começou: aumento da violência e da 

criminalidade. 

Diante de um quadro tão melancólico, programas governamentais de 

transferência de renda são urgentes. Para muitas famílias, os benefícios são a principal 

fonte de renda. O Governo Federal unificou os diversos programas até então existentes 

no Bolsa Família. Entretanto, apenas 58,6 % das famílias carentes estão sendo atendidas 

pelo programa, segundo estimativas oficiais, salientando que se almeja a ampliação da 

cobertura, de maneira gradual e de acordo com os recursos orçamentários277. Mesmo 

para as famílias atendidas, os R$ 65,56 (sessenta e cinco reais e cinqüenta e seis 

centavos) que cada uma recebe em média mensal não são suficientes para cobrir todas 

as despesas domésticas, nem mesmo as de alimentação. As crianças ficam parte do 

tempo estudando e voltam para as ruas no restante do dia e da noite, para complementar 

o orçamento familiar. Muitas até desistem de estudar, já que é mais rentável mendigar a 

ir à escola278.  

                                                 
276 WHASHINGTON. (1996). Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, do Plano ao Mercado. Banco 
Mundial, 1996. Pesquisa em 1983-1994. Disponível em: www.candidomendes.br. Acesso em: 
18/09/2005. 
277 Vide subcapítulo 2.2.2. 
278 Em entrevista com crianças de rua, algumas relatam ganhar até R$ 30,00 por dia nos sinais de São 
Paulo. Existem “agentes” dos pontos: adultos e adolescentes que exploram o trabalho infantil, recebendo 
um percentual ou todo rendimento. 08/2005. 
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Outro ponto negativo: há denúncias de que os benefícios têm sido utilizados com 

fins eleitorais e de que os recursos nem sempre vão parar nas mãos de quem mais 

necessita. Deve-se melhorar a fiscalização e controle, ao mesmo tempo em que a Justiça 

deve punir célere e exemplarmente os corruptos.  

Num país de tamanhas distorções sociais, o Estado tem o dever moral e legal de 

intervir279, atenuando as desigualdades. Isso corresponde a agir com compromisso e 

eqüidade: tratar desigualmente os desiguais e igualmente os iguais. O Bolsa Família, 

apesar das deficiências de controle, tem tido uma repercussão social muito positiva.  

Além da ajuda financeira às famílias pobres, o programa destina-se ao cumprimento, no 

que couber, de requisitos relativos ao exame pré-natal, à orientação nutricional, ao 

acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em 

estabelecimento de ensino, sem prejuízo de outros, inclusive a exigência de registro dos 

filhos para receber um valor maior de benefício280.  

Lugar de criança é na escola281. Lá estando, via de regra é solicitado o registro 

civil da criança. Para quem não nasceu em “berço de ouro”, o estudo é a principal saída 

para se libertar dos grilhões da pobreza.  Estudando, poderá ter melhores oportunidades 

de trabalho. Além disso, a criança receberá a orientação dos professores, preparando-se 

melhor para a vida.  

Apurou-se que o sub-registro está associado à pobreza. As taxas de falta de 

registro são mais alarmantes nas Regiões Norte e Nordeste, bem com em Municípios 

menos desenvolvidos282. 

                                                 
279 Art. 3º, I e III, da Constituição Federal. 
280 Art. 3º da Lei nº. 10.836, de 09 de janeiro de 2004. 
281 BRASIL. (2005). 5º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional. São Paulo: Instituto Paulo 
Montenegro, 2005. Disponível em: www.ipm.org.br. Acesso em: 17/09/2005. Oportuna análise da 
realidade educacional brasileira: “Na sociedade ocidental contemporânea, a escola é a principal 
responsável pela inserção das pessoas na cultura letrada. Espera-se que a educação básica crie as 
condições para que todos os cidadãos possam participar, de forma autônoma, de uma sociedade onde 
quase tudo depende da capacidade de processar informação escrita: comunicar-se, informar-se, 
planejar, prestar contas, reivindicar, etc. No Brasil, a escola se massificou recentemente. Quase todas as 
crianças têm acesso pelo menos às primeiras séries escolares. Mas as exigências quanto à alfabetização 
também aumentam e cada vez se faz mais necessária uma escolarização mais alongada para fazer frente 
às demandas do mundo do trabalho e da participação cidadã. É fato que o Brasil realizou avanços 
importantes quanto à escolarização das gerações mais novas, mas o déficit educacional que herdamos do 
passado ainda pesa. Uma grande parcela dos adultos não pôde completar o ensino fundamental na idade 
apropriada, muitos jovens ainda abandonam a escola sem concluir esse nível de ensino ou sem ter 
consolidado algumas aprendizagens básicas como o domínio da leitura e da escrita. A escolaridade da 
população brasileira refletida pelo INAF revela essa grande dívida educacional do Brasil: entre os 
brasileiros de 14 a 64 anos, só 47% chegaram a completar a 8ª série do ensino fundamental. Isso quer 
dizer que 63% não têm o nível escolar mínimo que a Constituição afirma ser direito de todos os 
cidadãos.”. 
282 Vide subcapítulo 3.1. 
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A miséria é fator de evasão do registro civil, bem como de evasão escolar. As 

causas do sub-registro não são estanques. Ver-se-á que a falta de informação e de 

educação de qualidade também contribuem para manter o sub-registro elevado, fatores 

estes agravados ainda mais pela pobreza. Por sua vez, o não oferecimento de educação 

de boa qualidade concorre para a manutenção ou aumento da miséria. 
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3.3.2  A inexistência de educação de boa qualidade e a falta de informação 

 

A Carta Maior determina ser a educação um direito de todos e dever do Estado e 

da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, “... 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”283. Ao Estado cabe propiciar os meios 

necessários de acesso à cultura e à educação284. Ensino de qualidade deve ser 

assegurado tanto para ricos quanto para pobres285, sejam os custos suportados pelas 

famílias que puderem arcar com os mesmos sejam pelo Estado, não se excluindo a 

responsabilidade da sociedade.  

A família, o Estado e a sociedade devem promover o pleno desenvolvimento da 

pessoa, o que significa oferecer todas as condições favoráveis e necessárias para o 

progresso das capacidades pessoais e para a formação de pessoas de bem, 

comprometidas com os valores humanos fundamentais. A educação não se resume à 

Matemática, ao Português e às Ciências.  Ela deve preparar o cidadão para a vida, para o 

mercado de trabalho, para a nova família, para o exercício da cidadania. Para tanto, o 

indivíduo precisa ser informado e conscientizado dos seus direitos, das suas garantias e 

de como exercê-los.  

Ao ensinar sobre o acesso ao direito e à Justiça, o Professor Leonardo Greco 

denota a necessidade da “... formação do cidadão através de Educação Básica, 

infundindo-lhe a consciência dos seus direitos e também dos seus deveres sociais, bem 

como dos valores humanos fundamentais que devem ser por todos respeitados na vida 

em sociedade”286.  

                                                 
283 Constituição Federal. Art. 205. Ver também: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”. 
284 Constituição Federal. “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: [...] V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;”. 
285 José Renato Nalini comenta a realidade do ensino no Brasil: “Aqueles que podem pagar boas escolas, 
passaram pelo secundário elitista e disputam – com vantagens – as vagas públicas. Estudo grátis para os 
ricos, estudo pago para os pobres. Com a agravante de que o gratuito é de boa qualidade, o pago, nem 
sempre”. A Responsabilidade Social do Jurista para a Concretização da Cidadania. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional. São Paulo, Ano 11, n. 45, p. 92-104. Out/dez 2003. p. 94. 
286 Op. Cit. p. 1. 
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O Brasil está longe de atingir o objetivo de formar, plenamente, seus cidadãos. 

Em pesquisa realizada em 2005, constatou-se que 75 % (setenta e cinco por cento) da 

população é formada por analfabetos (7 %) ou analfabetos funcionais (68 %)287. São 

pessoas que não sabem ler nem escrever ou têm dificuldades para ler e compreender 

textos, ou seja, não são capazes de utilizar a leitura e a escrita para fazerem frente às 

demandas de seu contexto social e usar essas habilidades para continuarem aprendendo 

e se desenvolvendo ao longo da vida.  

Sem educação de qualidade não há consciência satisfatória dos direitos. E como 

alguém pode reivindicar algo que não assimilou, não exerceu, às vezes nem ouviu dizer. 

O mundo dos direitos e a vida dos direitos são realidades distintas, incompreensíveis e 

indiferentes para grande número de pessoas. Essa massa de “bestializados”288 assiste 

                                                 
287 5º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional. São Paulo: Instituto Paulo Montenegro, 2005. 
Disponível em: www.ipm.org.br. Acesso em: 17/09/2005. Pioneira e interessante pesquisa, utilizando 
outro critério para definição de analfabetismo funcional, distinto do utilizado pelo Ibge e mais coerente 
com as recomendações da Unesco e com os critérios utilizados em alguns países desenvolvidos. “O 
CONCEITO DE ALFABETISMO FUNCIONAL- A definição sobre o que é analfabetismo vem, ao 
longo das últimas décadas, sofrendo revisões significativas, como reflexo das próprias mudanças sociais. 
Em 1958, a UNESCO definia como alfabetizada uma pessoa capaz de ler e escrever um enunciado 
simples, relacionado a sua vida diária. Vinte anos depois, a UNESCO sugeriu a adoção dos conceitos de 
analfabetismo e alfabetismo funcional. É considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a 
leitura e escrita para fazer frente às demandas de seu contexto social e usar essas habilidades para 
continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. Seguindo recomendações da UNESCO, na 
década de 90, o IBGE passou a divulgar também índices de analfabetismo funcional, tomando como base 
não a auto-avaliação dos respondentes, mas o número de séries escolares concluídas. Pelo critério 
adotado, são analfabetas funcionais as pessoas com menos de 4 anos de escolaridade. UM NOVO 
INDICADOR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO- Mas será que 4 anos de 
escolaridade garantem o alfabetismo funcional? Na verdade o conceito é relativo, pois depende das 
demandas de leitura e escrita colocadas pela sociedade. Na América do Norte e na Europa, tomam-se 8 
ou 9 anos como patamar mínimo para se atingir o alfabetismo funcional. Nas últimas décadas, esses 
países começaram a realizar pesquisas amostrais para verificar os níveis de habilidades e usos da leitura 
e da escrita na população adulta. Na América Latina, o problema tem características específicas e mais 
complexas, entretanto, a disponibilidade de informações baseadas em pesquisas extensas é muitíssimo 
mais reduzida. POR QUE UM INDICADOR NACIONAL DE ALFABETISMO FUNCIONAL? A 
iniciativa de fazer um levantamento nacional sobre o alfabetismo dos jovens e adultos é inédita no Brasil. 
Seu objetivo é gerar informações que ajudem a dimensionar e compreender o problema, fomentem o 
debate[...] A PESQUISA NACIONAL SOBRE O ALFABETISMO FUNCIONAL EM 2005: 
METODOLOGIA E INSTRUMENTOS- A pesquisa, realizada pelo IBOPE, utilizou uma amostra 
nacional, de 2002 pessoas, representativa da população brasileira de 15 a 64 anos. Em entrevistas 
domiciliares, realizadas entre os dias 30 de junho e 10 de julho, foi aplicado um teste – contendo tarefas 
de leitura e escrita relacionadas a contextos e objetivos práticos – e questionário que levantou 
informações sobre o background familiar e educacional dos respondentes e sobre suas práticas de leitura 
e escrita. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima é de 2,2 pontos 
percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.”. 
288 A expressão “bestializados” foi utilizada para se referir ao modo como o povo brasileiro viu a 
Proclamação da República, proposta por Aristides Lobo, em carta publicada no jornal Diário Popular de 
São Paulo, em 18 de novembro de 1889. Apud: CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de 
Janeiro e a República que não foi. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
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atônita e entorpecida aos últimos acontecimentos da política289 ou simplesmente os 

igonora. 

Para ilustrar o quadro da precariedade do conhecimento dos direitos civis, José 

Murilo de Carvalho cita pesquisa realizada em 1997, na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, na qual 57 % dos entrevistados não sabiam mencionar um só direito e apenas 

12 % mencionaram algum direito civil290. Para quase metade dos entrevistados, seria 

legal a prisão por simples suspeita. A pesquisa também revelou o fator mais importante 

no que se refere ao conhecimento dos direitos: a educação. O desconhecimento de 

direitos caía de 64 %, para os pesquisados que tinham até a 4ª série, para 30 % entre os 

que tinham curso superior, mesmo que incompleto. A pesquisa ainda mostrou que os 

mais educados se filiam mais a sindicatos, a órgãos de classe e a partidos políticos. 

Muitos certamente têm conhecimento da existência do registro civil, nem tantos 

da gratuidade. Se não se tomou consciência da importância do registro como marco 

inicial para o exercício da cidadania e pressuposto para o exercício de outros direitos, se 

não se chegou a exercer os direitos decorrentes, a certidão de nascimento não passa de 

uma folha de papel, sem utilidade prática na vida diária das pessoas.  

Não basta informar, sobretudo se torna necessário educar, desenvolver a 

capacidade de processar informações. Na vida moderna, quase tudo depende dessa 

habilidade: comunicar-se, informar-se, planejar, prestar contas, reivindicar, exercer 

direitos, contrair obrigações291. Entretanto, muitos não recebem educação adequada e 

nem mesmo têm acesso às informações.  

Apesar de existir a gratuidade do registro civil de nascimento para os pobres 

desde a sua implantação, em 1888, sendo estendida para todos a partir de dezembro de 

1997, muitos continuam ignorando esse direito. O Professor Antônio Celso, discorrendo 

sobre o acesso à justiça, toca no ponto da falta de informação sobre a gratuidade do 

registro civil: 

 

São várias as causas que impedem às populações carentes postular 
direitos violados nos tribunais. De pronto, aparece a total falta de 
informação, a ignorância dos próprios direitos, fatos que inibem 

                                                 
289 Essa história de “mensalão”, “mensalinho”, “propinoduto” não passaria de fatos corriqueiros e 
divertidos dos  “dôtores da política”. De outra parte, o sentimento é de indignação; porém, de grande 
parcela é ignorância absoluta. 
290 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 210. 
291 5º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional. Instituto Paulo Montenegro. Op. Cit. 
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considerável parcela da população brasileira de procurar a via judicial. Num 
país com uma massa considerável de analfabetos, torna-se realmente difícil 
informar o cidadão sobre seus direitos. Esta é, por si só, uma realidade 
advinda do não cumprimento, por parte do Estado, de um de seus deveres 
fundamentais – o direito à educação -, universalmente consagrado em vários 
textos internacionais, sobretudo, no artigo 13 do Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Por falta de informação, milhões 
de brasileiros não têm, sequer, o registro civil. Não sabem da 
obrigatoriedade e da gratuidade do serviço para as pessoas carentes.292 

 

Huber também observa a falta de informação da população e aponta a falta de 

interesse político na divulgação dos direitos:  

 

... as pessoas, de um modo geral, nem sempre têm conhecimento de seus 
direitos e obrigações. No Brasil é evidente a deficiência dos órgãos 
governamentais para fornecer à população as informações sobre o assunto, 
principalmente quando essas informações, embora necessárias, não trazem 
retorno financeiro ou político, mas despesas com a sua veiculação.293 

 

Em meados da última década, o Governo Federal promoveu campanhas de 

mobilização para o registro civil de nascimento, porém de maneira inconstante e 

deficiente. Em 1999, a campanha nacional foi fundamental para a queda do índice do 

sub-registro. Porém, sua descontinuidade compeliu as estatísticas para cima nos anos 

seguintes294.  

Por outro lado, não basta informar a sociedade sobre o direito ao registro civil. É 

preciso viabilizar a prestação do serviço, mesmo com gratuidade. Isso será tratado no 

próximo subcapítulo. 

 

                                                 
292 PEREIRA, Antônio Celso Alves. Op. Cit. p. 201. 
293 HUBER, Clovis. Op. Cit. p. 25. 
294 IBGE. Op. Cit. p. 20. 
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3.3.3 A inexistência ou a precariedade dos fundos de compensação para os Ofícios de 

Registro Civil 

 

 Na necessária tentativa de regularizar o estado civil da população brasileira, 

primeiro concedeu-se a gratuidade do registro civil para os pobres (já em 1889); depois 

foi ampliada, alcançando a todos, indistintamente (em 1997). Porém, esqueceu-se da 

situação dos prestadores do serviço. Os oficiais de registro civil, que já enfrentavam 

dificuldades financeiras no exercício do seu mister, perderam parcela significativa de 

seu faturamento. A lei estabeleceu isenção de emolumentos sem criar um fundo 

compensatório para a perda de receita decorrente da gratuidade. Com a extensão da 

gratuidade, o governo pretendeu resolver o problema da falta de registro. Não se 

conseguiu resolver, visto que os índices de sub-registro permaneceram altos. Ainda por 

cima, criou-se um entrave para os registradores civis. 

 Diversos autores criticaram a generalização da gratuidade, dentre eles, cita-se 

Walter Ceneviva, posto que se concedeu a isenção sem a correspondente previsão legal 

de reembolsos dos atos gratuitos: “Trata-se, como evidente, de um prejuízo para a 

cidadania, onerando os registradores civis, sem cogitar da possibilidade do pagamento 

dos emolumentos, por quem possa despendê-los”295.  

Não é de se questionar a universalização da gratuidade, mas sim a falta de 

previsão de mecanismos de ressarcimento, a fim de possibilitar o adequado 

funcionamento dos serviços de registro civil. 

Além do registro civil de nascimento e da primeira certidão, do registro de óbito 

e da certidão respectiva, que já eram gratuitos para os reconhecidamente pobres, 

passando também a ser sem ônus inclusive para as pessoas que pudessem arcar com os 

custos (em 1997) 296, as demais certidões do registro civil (segundas vias de nascimento 

                                                 
295 Lei dos Notários e Registradores Comentada. 2. ed. amp. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 247. 
296 A Constituição Federal determina a gratuidade da certidão de óbito para os reconhecidamente pobres 
(art. 5º, LXXI, “b”). A Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, ampliou essa gratuidade: “Art. 1º. O 
artigo 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei nº 7.844, de 18 de outubro de 
1989, passa a vigorar com a seguinte redação: ''Art. 30 Não serão cobrados emolumentos pelo registro 
civil de nascimento pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. § 1º Os 
reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas 
pelo cartório de registro civil. § 2º O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio 
interessado ou a rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas 
testemunhas. § 3º A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado.”. 
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e de óbito, certidões de casamento) tradicionalmente foram de graça para os pobres297.  

São também gratuitas as certidões destinadas ao alistamento eleitoral298, a fins militares 

ou previdenciários, os atos notariais e registrais em favor dos maiores de sessenta e 

cinco anos de idade e que recebam até dez salários mínimos, os atos determinados pela 

autoridade judiciária relativamente à criança ou adolescente em situação irregular, 

certidões e registros requisitados pela União, pelo Estado e pelos Municípios, através de 

seus poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como pelo Ministério Público e 

Procuradorias Gerais299. Mesmo o casamento, cuja celebração é gratuita300, passou a ser 

isento de emolumentos e taxas para as pessoas que se declarem pobres, sob as penas da 

lei, de acordo com o Novo Código Civil Brasileiro301. Em relação às demais Serventias, 

a gratuidade pode ser considerada marca registrada dos Ofícios de Registro Civil. 

 Os Registros Civis têm um custo operacional elevado. São obrigados a enviar, 

periodicamente, sem nenhum reembolso, mapas estatísticos de nascimentos, casamentos 

e óbitos a diversos órgãos, tais como o IBGE, Justiça Eleitoral, Juntas de Alistamento 

Militar, INSS, institutos de identificação civil, órgãos públicos responsáveis pelo 

pagamento de pensões e aposentadorias. Além da gratuidade generalizada, o 

faturamento é pingado: ganha-se com os casamentos e a expedição de segundas vias de 

certidões, cujos emolumentos são baixos. Há necessidade de um volume grande de 

serviço para suportar todas as despesas: aluguel, luz, telefone, água, formulários, selos, 

livros, material de escritório, salários e demais encargos.  

                                                 
297 Art. 30 da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
298 Código Eleitoral. “Art. 47. As certidões de nascimento ou casamento, quando destinadas ao 
alistamento eleitoral, serão fornecidas gratuitamente, segundo a ordem dos pedidos apresentados em 
cartório pelos alistandos ou delegados de partido.”. 
299 Art. 43 da Lei Estadual nº. 3.350, de 29 de dezembro de 1999. “Art. 43 - São gratuitos: I - os atos não 
taxados expressamente nas Tabelas anexas; II - o registro de nascimento e o assento de óbito, bem como a 
primeira certidão respectiva, nos termos da Lei; III - os atos dos Ofícios de Registro de Interdições e 
Tutelas e do Registro Civil das Pessoas Naturais determinados pela autoridade judiciária relativamente a 
criança ou adolescente em situação irregular; IV - quaisquer atos notariais e/ou registrais em benefício do 
juridicamente necessitado quando assistido pela Defensoria Pública ou entidades assistenciais assim 
reconhecidas por Lei, desde que justificado; V – certidões, requisições, atos registrais e autenticações 
requisitadas pela União, pelo Estado e pelos Municípios, através dos seus Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, bem como pelo Ministério Público e Procuradorias Gerais; VI - os atos de retificação, 
restauração ou repetição por erro funcional; VII - os atos de extração de certidão, quando destinadas ao 
alistamento militar, para fins eleitorais ou previdenciários, ou para outras finalidades, cuja gratuidade 
esteja prevista em lei, delas devendo constar nota relativa ao seu destino. VIII – os Atos Notariais e/ou 
Registrais que tenham por finalidade efetivar doações em favor do Estado do Rio de Janeiro e/ou dos seus 
municípios. IX – os Atos Notariais e/ou Registrais efetivados em favor de maiores de 65 anos que 
recebam até 10 salários mínimos.”. 
300 Ver art. 226, § 1º, da Constituição Federal. 
301 “Art. 1512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o 
casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas 
cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei.”.  
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 A generalização da gratuidade, sem o estabelecimento de fundos 

compensatórios, provocou a inviabilização financeira de diversas Serventias em todo o 

Brasil. O Desembargador Antonio Carlos Alves Braga, quando Corregedor Geral da 

Justiça do Estado de São Paulo, mesmo antes da extensão da gratuidade do Registro 

Civil, ao encaminhar ao Conselho Superior da Magistratura daquele Estado minuta de 

provimento destinado a permitir o funcionamento das serventias vagas, já enfatizava: 

É sabido que essa serventia sempre teve encargos impostos por lei, 
superiores às suas forças. São obrigadas a fazer registros de nascimentos, de 
casamento e óbito às pessoas que se declaram desprovidas de recursos. 
Mensalmente remetem relação dos atos praticados ao serviço de estatística, à 
Justiça Eleitoral, Junta de Alistamento Militar, INSS e outras repartições, 
sem nenhum ônus para os destinatários, arcando o serventuário com os 
encargos financeiros. Nas pequenas comarcas e municípios, diante dessas 
circunstâncias, não há como sobreviver o delegado desse serviço. O 
resultado é o total desinteresse em preencher essas serventias, havendo mais 
de 500 vagas.302 

 

 Na mesma linha comenta José Renato Nalini, anteriormente à ampliação do 

benefício: 

 Talvez tenha sido temerária essa generalização. Aceitando-se a declaração 
do interessado como suficiente para a comprovação do estado de pobreza, 
todos aqueles que podem pagar por esses atos essencialíssimos ao exercício 
da cidadania deveriam continuar a remunerar o serviço. É um serviço 
público delegado ao particular. Este não pode ser obrigado a desempenhar 
préstimo público gratuitamente, às suas expensas. Esse critério há de ser 
repensado, pena de inviabilizar a subsistência desses serviços.  

  A relevância dos préstimos confiados ao registro civil das pessoas 
naturais torna imprescindível redobrada cautela quando se cuida de definir 
sua permanência e seu porvir. Em nome da ampliação desse caráter 
democrático, mediante a gratuidade de todos os demais atos praticados no 
registro civil e de sua extensão a qualquer pessoa, corre-se o risco não só de 
reduzir a eficiência de um segmento respeitado na atuação estatal delegada. 
Aceita-se o risco de sua condenação à inafastável inviabilidade.303 

 

Para exemplificar melhor a situação, no concurso público de ingresso nas 

atividades notariais e registrais, promovido pela Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro304, realizado em 2004/2005, das 111 Serventias vagas, 71 (64 

%) eram de Registro Civil das Pessoas Naturais. Dessas 71 Serventias, não 

                                                 
302 Processo CG.64.327/82, D.J.E. de 15.12.1995, p. 197. NALINI, José Renato. Registro Civil das 
Pessoas Naturais: usina de cidadania. In: DIP, Ricardo Henry Marques (Org.). Registros Públicos e 
Segurança Jurídica. 1. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 51. 
303 NALINI, José Renato. Op. Cit. p. 48-49. 
304 BRASIL. (2004). Manual do Candidato. Concurso Público para Admissão nas Atividades Notariais e 
Registrais. Rio de Janeiro: Corregedoria  Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2004. 
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considerando qualquer tipo de ressarcimento, 16 tiveram faturamento bruto médio 

mensal abaixo do salário mínimo atual de R$ 300,00, sendo as 16 Serventias menos 

rentáveis oferecidas no concurso305. Isso não é suficiente para pagar nem mesmo um só 

funcionário ou o aluguel, muito menos remunerar, de maneira digna, um profissional 

qualificado, bacharel em Direito306, aprovado em concorrido concurso, tornando 

impraticável a prestação de um serviço eficiente e adequado, como determina a lei307. 

Por isso, algumas Serventias foram oferecidas em diversos concursos públicos 

realizados nesse Estado308, após a Constituição Federal de 88, e não aparecem 

candidatos interessados em assumi-las.  

 No segundo Concurso Público para ingresso nas atividades notariais e de 

registro, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no ano de 2005, 

foram oferecidas 1279 Serventias, sendo que 755 (59 %) eram de Registro Civil das 

Pessoas Naturais309. 

 Algumas vezes, noticiou-se que Oficiais de Registro Civil não observavam a 

gratuidade. Nada justifica o descumprimento da norma legal. Contudo, imaginemos as 

Serventias ocupadas por responsáveis pelo expediente, ocupando a função interinamente 

(porém permanecendo indefinidamente), ou por Oficiais mais antigos, nomeados até 

mesmo sem concurso público, labutando em pequenos e isolados Distritos para os quais 

não aparecem candidatos interessados, agindo, quem sabe, até mesmo por estado de 

necessidade, e venham cometer essa falta disciplinar310. Estão sujeitos a diversas 

                                                 
305 Informações fornecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aos candidatos aprovados 
no concurso de 2004. O período de referência foi de maio de 2004 a agosto de 2004. 
306 Ao concurso também são admitidos, além de bacharéis em Direito, quem detenha dez anos de 
exercício em serviço notarial e de registro. Art. 15, § 2º, da Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
307 Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. “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.”. 
308 O Estado do Rio de Janeiro é o que mais se aproxima do cumprimento do prazo constitucional para 
realização de concursos públicos na área notarial e registral: foram seis concursos para ingresso e 
remoção. A Constituição de 88 determina a abertura de concurso dentro de seis meses após a vacância: 
“Art. 236. [...] § 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas 
e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento 
ou de remoção, por mais de seis meses.”. Muitos Estados nunca abriram concurso após a Constituição 
vigente. No Estado da Bahia, até hoje todos os Cartórios são oficializados. O Conselho Nacional de 
Justiça está requisitando informações sobre os concursos públicos para atividades notariais e registrais em 
todo o país. Ver arts. 92, I-A, e 103-B da Constituição Federal. 
309 Segundo Concurso Público realizado após a Constituição de 88. BRASIL. (2005). Manual do 
Candidato. Concurso Público de Ingresso, de Provas e Títulos, para Delegação dos Serviços de 
Tabelionato e de Registro do Estado de Minas Gerais. Edital nº. 001/2005. Minas Gerais: Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de Minas Gerais, 2005. 
310 Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1997. “Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: 
[...] VIII - observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício; [...] Art. 31. São 
infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta Lei:  



                                                                                                                                                                  96 

penalidades administrativas, tais como repreensão, multa, suspensão311, inclusive perda 

da delegação312, aplicadas de forma gradativa. A Lei nº. 9.812, de 10 de agosto de 1999,  

incluiu expressamente a hipótese de perda da delegação por descumprimento reiterado 

da gratuidade na Lei dos Notários e Registradores313. 

Oficiais de Registro Civil, notadamente de pequenas localidades, que já 

passavam por dificuldades financeiras, tiveram a sua situação mais agravada com a 

generalização da gratuidade. Porquanto não havia compensação para a perda de receita 

e as contas precisavam ser pagas, muitos podem ter sido forçados a cobrar por atos que 

deveriam ser gratuitos. Então, para resolver o impasse, edita-se lei tornando o 

descumprimento da gratuidade como hipótese para perda da delegação. Isso foi querer 

“matar e enterrar” o problema, não o solucionando na origem.  

Mesmo com o rigor legal, a correição exercida pelo Poder Judiciário314 em 

alguns Estados dificilmente chega a Distritos modestos e remotos315, a não ser em caso 

de denúncias graves ou reiteradas. É sabido que, de uma maneira geral, a falta de 

fiscalização e, conseqüentemente, de imposição de sanções com a brevidade necessária, 

                                                                                                                                               
[...] III - a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência; [...] V - 
o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30.”.  
311 Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994. “Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, 
pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas: I - repreensão; II - 
multa; III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta; IV - perda da delegação.”. 
312 A Lei nº 9.812, de 10 de agosto de 1999, alterou a redação do art. 30 da Lei nº. 6.015/73, prevendo 
expressamente a perda da delegação para o descumprimento reiterado e comprovado da gratuidade. “Art. 
1º O artigo 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação dada pela Lei nº 9.534, de 10 
de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3ºA e 3ºB: "Art. 30. ... ....." "§ 3ºA 
Comprovado o descumprimento, pelos oficiais de Cartórios de Registro Civil, do disposto no caput deste 
artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos artigos 32 e 33 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 
1994." "§ 3ºB Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo 
descumprimento, aplicar-se-á o disposto no artigo 39 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994." "....." 
Art. 2º O artigo 39 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso VI:” [Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:] "Art. 39. ..... ....." 
"VI - descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida na Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 
1997.".  
313 Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. Art. 39, VI. 
314 Constituição Federal. “Art. 236 [...] § 1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade 
civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus 
atos pelo Poder Judiciário.”. 
315 Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. “Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de 
registro, mencionados nos artigos 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita 
estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, 
quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus 
prepostos. Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o Juiz verificar a existência de 
crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao 
oferecimento da denúncia. Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro 
sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade 
competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados, também, 
critérios populacionais e sócio-econômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística.”. 
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respeitada a ampla defesa, passa a compensar o risco. O mesmo pode ser dito em 

relação a uma Justiça morosa: a lentidão da prestação jurisdicional é um incentivo para 

os descumpridores da lei. 

Somente mais de três anos depois da extensão da gratuidade, foi determinado 

aos Estados estabelecer formas de compensação aos registradores civis das pessoas 

naturais. Assim dispõe o art. 8º. da Lei nº. 10.169, de 29 de dezembro de 2000:  

 

Art. 8º Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, 
respeitado o prazo estabelecido no artigo 9º desta Lei, estabelecerão forma 
de compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos 
gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal. 

Parágrafo único. O disposto no caput não poderá gerar ônus para o Poder 
Público. 

 

 Até hoje, muitos Estados não instituíram formas de compensação para 

gratuidade. Alguns o fizeram, porém, de maneira insatisfatória ou precária. Não é 

suficiente compensar um registrador de uma pequena localidade por cinco ou dez 

registros de nascimento realizados no mês, reembolsando-lhe de R$ 6,00 a R$ 30,00 

(dependendo do Estado) por ato praticado. O volume de serviço é tão baixo que a 

Serventia continuará inviável financeiramente. 

 Em alguns Estados, a compensação é definida por meio de Portarias ou 

Provimentos dos Tribunais de Justiça, sujeitas a alterações e revogações a cada nova 

gestão.  

O IBGE assinala que um dos fatores que limitaram o alcance da gratuidade foi a 

inexistência de fundos compensatórios para o Registro Civil: “os efeitos dessa medida 

são pouco observados em função da perda de receitas dos cartórios, da inexistência de 

fundos compensatórios eficazes para esses serviços, em especial nas regiões menos 

desenvolvidas do País e da desinformação a respeito da gratuidade”316. 

A gratuidade poderá ter uma repercussão maior na redução do sub-registro à 

medida que forem instituídos meios para que os Oficiais de Registro possam suportá-la, 

sem os privar dos recursos indispensáveis à subsistência e à prestação de serviços de 

qualidade. Não se pode “fazer cortesia com chapéu alheio”. É preciso cumprir o que a 

                                                 
316 Op. Cit. p. 19. 
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lei já determina: instituir formas de compensação que assegurem o mínimo de condições 

de trabalho para o profissional privado do serviço público registral. No combate ao sub-

registro, cada um deve fazer a sua parte. 
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3.3.4  A falta de associativismo 

 

 Em tempos de neoliberalismo, predomina o interesse do capital sobre os 

interesses sociais, o indivíduo sobre a sociedade. Há pouca articulação entre os 

membros da comunidade na solução dos problemas comuns. Preocupa-se mais com a 

solução dos problemas domésticos, individuais. Aliás, no Brasil sempre prevaleceu o 

individualismo, o isolacionismo, a passividade, a alienação. As soluções para os 

problemas maiores geralmente foram engendradas de forma sagaz pelas elites 

dominantes, ao mesmo tempo em que se procurou desarticular os movimentos de massa 

e manter a sociedade alheia à verdade completa dos fatos. 

 Cidadãos pouco instruídos não estão bem informados dos seus direitos, não os 

exercendo efetivamente.  Atuando isoladamente, não têm forças para lutar por seus 

direitos em igualdade de condições nas diversas arenas da vida. Acabam subjugados nas 

relações de dominação. Na atualidade, não apenas no mundo do trabalho existem tais 

relações. Para Leonardo Grego, elas revelam-se em todos os tipos de relações humanas: 

“relações de consumo, relações de vizinhança, relações locatícias, relações comerciais 

internas e internacionais” 317.  

Como bem ressalta o Professor, “o acesso ao Direito nas sociedades modernas, 

mesmo nas economicamente desenvolvidas, exige o fortalecimento dos grupos 

intermediários e do associativismo”318. Se os indivíduos atuassem em conjunto, com o 

apoio de associações, grupos sociais, sindicatos, organizações não-governamentais 

(ONG’s), poderiam estar mais esclarecidos dos seus direitos e teriam maior respaldo 

para os fazer valer nas diversas frentes da vida. 

Não convém esperar que o mercado ou o Estado resolvam por si mesmos os 

problemas da humanidade. Os interesses do mercado muitas vezes são conflitantes com 

os interesses dos mais fracos. O Estado, por sua vez, apóia-se no grande capital 

financiador das campanhas eleitorais. Igualmente, a dívida pública, a ineficiência e a 

corrupção limitam os investimentos nas áreas sociais. Então, conclui-se que os 

indivíduos precisam sair da inércia, organizar-se, lutar por seus interesses, fazer pressão 

política, participar efetivamente da condução de suas vidas. 

                                                 
317 Op. Cit. p. 3. 
318 Op. Cit. p. 3. 
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Inexiste uma cultura de associativismo no Brasil. Conforme já visto no 

subcapítulo 2.2.1, a história de formação do povo brasileiro seguiu o caminho da 

estadania ao invés da cidadania. O cidadão não aprendeu a ser cidadão: continua 

engatinhando e dependente da proteção estatal.  O Estado, por sua vez, não educou seu 

povo e não o preparou para participar da vida com independência, liberdade, 

consciência e compromisso social. 

O indivíduo necessita fortalecer-se para se fazer ouvir pelo Estado e pelos mais 

fortes. A disseminação da cultura de associativismo é um grande passo nesse sentido. 

Porém, a base do pleno desenvolvimento humano é a educação. O ensino precisa ser 

universalizado, de qualidade, voltado para a formação do espírito de cidadania. A 

educação pode lançar as sementes do associativismo e da solidariedade. Contudo, é bem 

sabido que os frutos vêm a médio e longo prazo e dependem de perseverança e de bom 

planejamento. Bons resultados virão com investimentos permanentes nessa área, 

crescentes, significativos, durante muitos anos seguidos. Não há garantia de que a atual 

geração usufruirá os mesmos. Mas são animadores os resultados obtidos por países 

como a Coréia do Sul, o Chile, a Irlanda e a Espanha319: investiram persistentemente em 

educação e conseguiram desenvolvimento econômico e melhor distribuição de renda. 

No combate à falta de registro de nascimento, é importante o papel dos 

Municípios, dos Estados e da União, de associações de registradores, dos Oficiais de 

Registro, de associações e organizações não governamentais, enfim, de toda a 

sociedade. É mister a formação de parcerias, grupos de ação conjunta, programas 

permanentes de combate aos problemas dos indivíduos, como o da não efetividade dos 

direitos civis, políticos, sociais, cujo demonstrativo maior é a falta do registro civil de 

nascimento.  

O registrador é o profissional encarregado do registro. Ele conhece a realidade 

da área onde atua, os pontos críticos (de maior evasão de registro), pode dimensionar os 

recursos humanos e materiais indispensáveis para ações integradas de combate ao 

problema. O Município, as escolas, os hospitais e a sociedade local também detêm 

informações importantes para se traçar um plano de ação conjunta.  

Mormente nos pequenos distritos, o registrador necessita de apoio logístico, 

humano e financeiro, que pode vir dos Municípios, das entidades representativas da 

                                                 
319 Matérias especiais sobre educação, Jornal Nacional – Rede Globo de Televisão, programas exibidos 
nos dias 10 a 15 de outubro de 2005. 
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classe, das associações e da sociedade para viabilização de programas de combate à 

falta de registro civil: precisa-se de voluntários, meios de transporte para a população, 

veículos de divulgação, locais apropriados.  

Os registradores necessitam, igualmente, estar entre si mesmos articulados, 

organizados, a fim de traçarem planos locais, regionais e nacionais de ação. Muitas 

vezes, dentro da classe, não há a participação tão vital para as mudanças. Outras vezes, 

há interesses conflitantes dentro da categoria. Em outras, as associações não 

representam os interesses da maioria, faltando-lhe legitimidade para atuar. Isso pode ser 

observado, de um modo geral, em todas as profissões no Brasil. 

O registrador também deve estar preparado e motivado para essa relevante 

missão.  Para se ter profissionais de registro qualificados, é mister garantir uma 

remuneração condigna para um bacharel em Direito, aprovado em concurso público de 

provas e títulos. O profissional precisa ter tranqüilidade no desempenho de suas 

funções, estar voltado para o trabalho e não para preocupações decorrentes de 

dificuldades financeiras. O exercício do ofício deve ser uma premiação e não um 

castigo. 

Deve ser fomentado um espírito de participação, de solidariedade, não só para o 

combate ao sub-registro, como também para a solução dos problemas da comunidade. 

São fundamentais reuniões periódicas de representantes da sociedade e do Estado, com 

a participação ativa dos registradores e abertas a toda a sociedade, com ampla 

divulgação, para a análise dos problemas locais e encaminhamento das soluções.  

O registrador deve ser um cidadão ativo, atuante, participativo, integrado na 

comunidade. Isso é uma obrigação legal: “Art. 30. São deveres dos notários e dos 

oficiais de registro: [...] V - proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto 

nas atividades profissionais como na vida privada;”320. 

No próximo subcapítulo, serão analisadas maneiras associativas que podem ser 

empregadas no combate à falta de registro civil de nascimento no Brasil. 

 

                                                 
320 Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. Grifos meus. 
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3.3.5  Outras causas 

 

 Outros fatores podem ser apontados para o elevado número de pessoas sem o 

registro civil de nascimento no Brasil. Um deles é a precariedade de meios de transporte 

para grande parte da população, em especial para os que moram em localidades isoladas 

e de difícil acesso. O Brasil é um país de dimensões continentais321. Muitas pessoas 

moram em lugares não servidos por linhas regulares de transporte rodoviário, aliás, em 

muitos locais só se chega por avião ou barco322. Quando há meios de transporte 

disponíveis, muitos não têm condições financeiras de pagar pelo mesmo, que deveria ser 

gratuito, sem prejuízo do devido ressarcimento ao prestador de serviço. Outrossim, em 

muitos locais inexistem Cartórios e o acesso das pessoas até eles é difícil323. De mais a 

mais, as pessoas que vivem isoladas acabam recebendo menos informações sobre seus 

direitos, inclusive sobre o registro civil gratuito e sua importância. 

 Esclarece-se que o registro civil não é obrigatório para os índios, enquanto não 

integrados à cultura “ocidental”324. O isolamento possibilita a preservação do que resta 

da cultura indígena. O registro facultativo poderá ser feito pelo órgão federal de 

assistência aos índios325.  

 Outra observação merece ser feita: os Ofícios de Registro Civil funcionam todos 

os dias326, inclusive aos sábados, domingos e feriados, em sistema de plantão327. Desde 

1923328, os Ofícios de Registro Civil já funcionavam indefinidamente, inclusive em dias 

não úteis. Isso permite às pessoas, que trabalham em horário integral, registrarem seus 

filhos nos finais de semana e feriados, ou logo após o nascimento, não tendo que esperar 

                                                 
321 A “barreira geográfica” dificulta no país o acesso ao direito e à justiça. GRECO, Leonardo. Op. Cit. 
p. 11-32. 
322 A seca que tem afligido até a Região Amazônica Brasileira. Neste segundo semestre de 2005, nem 
mesmo de barco se chega a povoados isolados, sendo necessário abrir “picadas” na floresta para levar 
alimentos e remédios. Jornal Nacional, Rede Globo de Televisão, matérias exibidas no período. 
323 HUBER, Clovis. Op. Cit. p. 25. 
324 Art. 50., § 2º, da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “Os índios, enquanto não integrados, não 
estão obrigados a inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de 
assistência aos índios.” (Parágrafo renumerado pela Lei nº 9.053, de 25.05.1995). Estatuto do Índio. “Art. 
13. Haverá livros próprios, no órgão competente de assistência, para o registro administrativo de 
nascimentos e óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos casamentos contraídos segundo os 
costumes tribais... ”. Ver também arts. 7º ao 12. 
325 O órgão competente é a Funai (Fundação Nacional do Índio). 
326 Art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 6.015/73. “O Registro Civil de Pessoas Naturais funcionará todos os 
dias, sem exceção.”. 
327 Art. 4º, § 1º, da Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994. “O serviço de registro civil das pessoas 
naturais será prestado, também, nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão.”. 
328 STARLING, Leão Vieira. Op. Cit. p. 18. Art. 156 do Decreto n°. 16.273, de 20 de dezembro de 1923.  
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pelo dia útil. A falta de Cartórios abertos nos feriados e finais de semana não poderia, 

pelo menos em tese, ser apontada como agravante do problema da falta de registro no 

país. O fato de não se encontrar Cartórios abertos é uma questão a ser submetida ao 

órgão competente do Poder Judiciário, para a devida apuração e imposição das sanções 

legais cabíveis329. 

 Tendo sido apontadas as principais causas do número elevado de pessoas sem 

registro civil de nascimento no Brasil, passa-se à analise das possíveis soluções práticas 

e legais para o problema. 

  

                                                 
329 Ver arts. 236, § 1º, da Constituição Federal; 37 e 38 da Lei nº. 8.935, de 18 de dezembro de 1994. 
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3.4 SOLUÇÕES PRÁTICAS E LEGAIS PARA A EVASÃO DE REGISTRO CIVIL 
DE NASCIMENTO 

 

 O primeiro passo para se combater qualquer problema é conhecê-lo 

profundamente, dimensioná-lo, caracterizá-lo.  No Brasil, pouco (ou quase nada) se 

pesquisa e se estuda sobre o problema da falta de registro civil de nascimento. O 

governo não sabe, nem por estimativas, quantos brasileiros permanecem sem registro. A 

única estimativa disponível é a do sub-registro, que indica o número de brasileiros que 

nascem e não são registrados em determinado ano. 

 No subcapítulo 3.1, demonstrou-se como, valendo-se dos sub-registros apurados 

em cada ano, pode ser calculado o número total de brasileiros sem registro de 

nascimento. O IBGE dispõe da quantidade de brasileiros nascem a cada ano (obtida 

mediante índices de crescimento da população). Também dispõe da informação de 

quantos são registrados em cada ano, classificados por ano de nascimento (informação 

repassada pelos Ofícios de Registro Civil). Se em cada sub-registro de determinado ano 

fosse abatido o número de pessoas registradas em anos posteriores, a soma dos sub-

registros residuais corresponderia a uma estimativa do número de pessoas sem registro 

civil de nascimento no país. 

 Outra maneira fácil de se conhecer a realidade do problema com maior riqueza 

de detalhes seria incluir, nos recenseamentos, alguns quesitos relativos à matéria, 

conforme já mencionado no subcapítulo 3.1. Indagar-se-ia sobre a quantidade de 

pessoas sem registro na casa, as causas de não estarem registradas, as idades, a renda 

familiar, o grau de escolaridade, se havia conhecimento sobre a gratuidade do registro 

civil e da primeira certidão, se saberiam dizer se o Cartório cobra pelo ato, se há meios 

de transporte de fácil acesso ao Cartório. A análise dos dados permitiria traçar um 

quadro mais fidedigno da realidade brasileira, servindo, igualmente, como termômetro 

para dimensionar o problema da efetividade do exercício da cidadania no país. 

 Os principais conhecedores do problema, os próprios registradores, as 

associações de classe, membros da sociedade e das outras esferas de governo não são 

chamados para debater amplamente o problema. Esporadicamente o governo lança 

campanhas de regularização do registro civil, mas de forma desarticulada, inconstante, 

não integrada, e, por isso mesmo, com resultados insatisfatórios. 
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A falta de vontade política em resolver o problema da falta de registro evidencia 

que a questão não traz, de imediato, algum proveito político ou econômico para o 

governo, ou não se deseja alardear a verdadeira dimensão da questão e do débil 

exercício da cidadania no Brasil. 

O maior problema do país provavelmente seja a miséria, que aflige milhões de 

brasileiros. Os direitos civis, políticos e sociais (incluindo o direito ao registro civil) são 

mera retórica para quem luta antes de tudo para sobreviver. O Brasil possui um dos 

maiores PIB’s, porém é um dos países mais desiguais do planeta. Programas de 

distribuição de renda, como o Bolsa Família, são emergenciais: dão peixe a quem tem 

fome. Mas como diz o ditado, “não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar”. A 

idéia de vincular os programas assistenciais ao cumprimento de certas exigências, tais 

como exame pré-natal, acompanhamento nutricional, acompanhamento de saúde, 

freqüência escolar, são importantes para uma virada nessa sombria realidade. 

Nesse particular, a educação destaca-se como a válvula de escape da pobreza. 

Para quem não nasceu em “berço esplêndido”, o conhecimento talvez represente a única 

alternativa de mudança de vida. O ensino deve assegurar a formação completa do 

cidadão, conscientizando-o dos seus direitos e garantias, preparando-o para um ofício e 

para a vida, infundido-lhe um espírito de solidariedade, sociabilidade e honestidade. Se 

não se oferece educação às nossas crianças, outros oferecem vantagens ilusórias na 

criminalidade, na prostituição, nas drogas e na violência. 

O ensino deve ser de qualidade, habilitando o cidadão a competir em igualdade 

de condições no universo do trabalho, preparando-o para ser um bom cônjuge, um bom 

pai de família ou uma boa mãe, preparando-o para participar efetivamente da condução 

dos negócios da comunidade e da nação, conscientizando-o do compromisso ético e da 

responsabilidade social, indispensáveis para construção de um novo amanhã. Para esse 

mister, deve-se investir na formação dos professores, assegurar salários condignos para 

tão nobre missão, oferecer condições adequadas de trabalho. Também se deve investir 

na pesquisa científica, voltada para a solução de problemas da sociedade, para a redução 

das desigualdades e para o desenvolvimento tecnológico. 

Como os recursos são limitados, é necessário monitorar os programas 

assistenciais. Garantir o cumprimento das condicionalidades, especialmente a 

freqüência escolar. Também é preciso fiscalizar rigorosamente a aplicação das verbas. 
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Não se tolera mais a corrupção. Essa é uma praga que devora o escasso suprimento dos 

famintos e que precisa ser extirpada desse país.  

Não é objetivo desse trabalho aprofundar no estudo do combate à miséria, à 

corrupção, ao analfabetismo, apesar de serem primordiais na resolução do problema da 

efetividade dos direitos, aqui em destaque o registro civil de nascimento. O foco 

concentrar-se-á nas soluções dentro do âmbito da atuação dos registradores civis, 

abordadas nos próximos subcapítulos. 
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3.4.1  Implementação de fundos de compensação para a gratuidade do registro civil 

 

 Conforme já visto, a Constituição Federal de 88 assegura a gratuidade do 

registro civil de nascimento e da primeira certidão, para os reconhecidamente pobres. A 

Lei nº. 9.534/97 ampliou esse benefício a todos, no entanto, sem estabelecer um fundo 

compensatório para a perda de receita dos Oficiais de Registro Civil. Somente com a 

Lei nº. 10.169/00, houve determinação aos Estados para estabelecer formas de 

compensação aos registradores civis das pessoas naturais, não podendo haver ônus para 

o Poder Público330.  

O fato é que muitos Estados ainda não estabeleceram formas de compensação. 

Outros implementaram modelos insuficientes. Não é suficiente repassar aos 

registradores apenas um valor variável de acordo com o número de atos gratuitos 

praticados. As pequenas Serventias continuarão inviáveis financeiramente, posto que 

praticam somente algumas unidades de atos por mês. O reembolso não será bastante 

para pagar as despesas fixas com aluguel, salário e encargos, bem como para remunerar, 

de maneira condigna, o profissional do registro.  

Em alguns Estados, a compensação é estabelecida de forma precária, mediante 

Portarias ou Provimentos dos Tribunais de Justiça, sujeitas a alterações e revogações a 

cada nova administração. Maior estabilidade seria proporcionada caso a forma de 

compensação fosse definida mediante lei estadual. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encontrou uma solução que, 

mesmo podendo não ser a melhor, serve de exemplo para os outros Estados. Após 

requerimento da ARCPN331 e de reiterados requerimentos de reembolso de alguns 

registradores, editou-se o Provimento nº. 05/2004, publicado no DOERJ em 05/04/2004. 

Apesar de vir por meio de um instrumento normativo precário, assegurou aos 

registradores o reembolso pelos atos gratuitos, pelo menos dos registros de nascimentos 

e de óbitos e respectivas certidões, até que seja publicada lei dispondo nesse sentido. 

                                                 
330 “Art. 8º Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, respeitado o prazo 
estabelecido no artigo 9º desta Lei, estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das 
pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal. Parágrafo 
único. O disposto no caput não poderá gerar ônus para o Poder Público.”. 
331 Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro, na época 
presidida pelo atuante registrador Dílson Neves Chagas. Destaca-se o parecer favorável ao pleito do Dr. 
Cláudio Brandão de Oliveira, Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. 
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O Provimento nº. 05/2004 estipula duas formas de reembolso. Uma variável, de 

acordo com o nº. de registros de nascimento e de óbito praticados: a cada registro 

efetuado, é assegurado o reembolso no valor estipulado na tabela de emolumentos 

correspondente332 (R$ 8,02 em 2005). A vinculação com a tabela de emolumentos, 

instituída pela Lei Estadual nº. 3.350/99, garante o reajuste anual do valor de reembolso 

(pela variação da Ufir/RJ). Essa forma de reembolso cobre os custos das médias e 

grandes Serventias, porém é insuficiente frente às despesas fixas das Serventias 

menores. 

A outra forma de reembolso, por faixas, refere-se às primeiras certidões de 

nascimento e de óbito. De acordo com o intervalo de certidões emitidas, tem-se um 

valor diferenciado, de tal forma que as Serventias menores recebem mais em termos 

proporcionais do que as Serventias maiores. Está garantido um reembolso mínimo de 

R$ 3.000,00 para Serventias que emitam até 100 certidões no mês (faixa 1). Para 

Serventia que emitam até 250 certidões (faixa 2), está assegurado um reembolso 

correspondente à soma do valor da faixa 1 (R$ 3.000,00) com o da faixa dois (R$ 

2.250,00), totalizando R$ 5.250,00. Assim se procede nas nove faixas previstas333. A 

partir da emissão de 2.550 certidões, o reembolso deixa de ser por faixa e passa a ser 

unitário, no valor de R$ 1,00 para cada certidão. Esse modelo viabiliza as Serventias 

menores, porém não cobre o custo das grandes Serventias, especialmente os relativos ao 

reembolso previsto na faixa 9, no valor de R$ 1,00. Só o custo do selo é R$ 0,39334. 

As segundas vias de certidões requeridas por pessoas reconhecidamente pobres 

são computadas ao final do quadrimestre, para fins de verificação de mudança de faixa 

ou não nos meses correspondentes. Havendo alteração de faixa, há um complemento da 

diferença, se houver fundos suficientes335. 

                                                 
332 Provimento nº. 05/2004. “Art. 2º. – Os valores de reembolso para o registro de nascimento e óbito são 
aqueles estabelecidos no item 1, da Tabela 18 da Lei Estadual nº 3.350/1999”. 
333 As faixas são as seguintes: 
    Nº Qtd. Cert. Rec. p/ Faixa P/U/F  Valor Pago Serv.  Preço Médio 
    1 1 a 100  R$ 3.000,00 R$ 30,00 R$ 3.000,00  R$ 30,00      

2 101 a 250 R$ 2.250,00 R$ 15,00 R$ 5.250,00  R$ 15,00      
3 251 a 450 R$ 1.400,00 R$ 7,00  R$ 6.650,00  R$ 7,00       
4 451 a 750 R$ 1.800,00 R$ 6,00  R$ 8.450,00  R$ 6,00       
5 751 a 1100 R$ 1.750,00 R$ 5,00  R$ 10.200,00  R$ 5,00       
6 1101 a 1500 R$ 1.600,00 R$ 4,00  R$ 11.800,00  R$ 4,00   
7 1501 a 2000 R$ 1.500,00 R$ 3,00  R$ 13.300,00  R$ 3,00   
8 2001 a 2550 R$ 1.100,00 R$ 2,00  R$ 14.400,00  R$ 2,00   
9 >= 2551  -  R$ 1,00  -   R$ 1,00 

334 Valor em 2005. 
335 Provimento nº. 05/2004. “Art. 4º. – O reembolso referente às demais certidões de nascimento e de 
óbito requeridas pelos reconhecidamente pobres deverá aguardar as publicações em Diário Oficial do 
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Um dos pontos negativos do Provimento é o fato de privilegiar os reembolsos 

dos registros de nascimento e de óbito, que são variáveis de acordo com o número de 

atos praticados, caso os recursos sejam insuficientes336. Isso beneficia as grandes 

Serventias, que, em tese, teriam melhores condições de amortizar seus custos com 

outros atos cobrados. O pagamento por faixas deveria ter precedência. Outro, relaciona-

se à inexistência de lei prevendo os critérios de reembolso e de reajuste dos valores. 

Apenas os ressarcimentos dos registros de nascimento e de óbito estão atrelados à tabela 

de emolumentos, assim mesmo, mediante provimento. Já os valores das faixas de 

reembolso “poderão ser reajustados ocasionalmente, visando à preservação do valor 

monetário dos reembolsos, em consonância com critérios que serão estabelecidos 

oportunamente por esta Corregedoria, sabendo-se que o período mínimo para a 

incidência do reajuste não será inferior a (um) ano”337. Os reajustes serão ocasionais 

(quando?), segundo critérios (quais?) estabelecidos oportunamente (quando?). Salienta-

se que ainda não foram definidos os critérios e os reajustes. 

 Outra questão merece destaque: nem todos os Ofícios de Registro Civil recebem 

o reembolso no Estado do Rio de Janeiro, numa flagrante inconstitucionalidade. Isso 

será tratado em separado nesse capítulo.  

A fonte de custeio para o reembolso é proveniente do valor da compra dos 

selos338, que teve um acréscimo significativo quando da publicação do Provimento nº. 

05/2004. Não houve repasse para os usuários. Todos os notários e registradores 

suportaram o aumento do custo dos selos, o que ocasionou insatisfação, mormente dos 

Notários, já que o custo do selo passou a ser significativo em relação ao valor dos 

reconhecimentos de firma e das autenticações. Contudo, foi uma fórmula que permitiu a 

implementação de um fundo compensatório mais eqüitativo, permitindo a 

“sobrevivência” financeira das pequenas Serventias de Registro Civil. Foi uma saída em 

que todas as Serventias cooperaram para a melhoria de um serviço que estava asfixiado. 

                                                                                                                                               
Poder Judiciário Estadual, que serão quadrimestrais, com a informação do saldo existente, ocasião em que 
a Serventia poderá postular o reembolso, observando-se o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei 
Federal nº 10.169/2000.”. 
336 Provimento nº. 05/2004. “Art. 5º. – A Corregedoria-Geral da Justiça procederá aos reembolsos 
adotando a seguinte ordem preferencial: 1º - Registros de nascimento e óbito; 2º - Primeiras certidões de 
nascimento e óbito.”. 
337 Provimento nº. 05/2004. Nota integrante. Item 5. 
338 Provimento nº. 05/2004. “Art. 1º. – A fonte de custeio para as providências definidas neste Provimento 
se dará a partir da arrecadação proveniente do depósito das serventias extrajudiciais não oficializadas para 
a compra dos selos de fiscalização, obtida mensalmente, subtraídos os gastos com a compra de selos e os 
custos operacionais diretos e indiretos.”. Lei Estadual nº. 3.350, de 29 de dezembro de 1999. “Art. 38 [...] 
§ 2º - Os atos gratuitos instituídos por lei serão reembolsados pelo Fundo Especial do Tribunal de Justiça, 
com o produto arrecadado pelos Selos de Fiscalização.”. 
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O fato de se garantir um patamar mínimo de renda aos registradores evitará que 

as Serventias fiquem por anos a fio sem preenchimento de vagas em concursos públicos. 

De fato, no último concurso realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro em 2004/2005, praticamente todas as vagas foram providas.  

A renda bruta de R$ 3.000,00 não é ainda compatível com a remuneração de 

outras carreiras da área jurídica, sobretudo após deduzidas as despesas com aluguel, 

salários, material, selos, tributos. Por isso, as Serventias menores agora tendem a ser 

preenchidas, mas servirão de “trampolim” para outros concursos na área ou para outras 

carreiras jurídicas. Por outro lado, questiona-se se é justo pagar esse valor para 

Serventias que praticam, no máximo, uma dezena de atos no mês. Será que compensaria 

manter essas Serventias funcionando? Soluções para a questão serão tratadas em tópico 

específico. 
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3.4.1.1 A inexistência de compensação para os Ofícios Únicos 

 

No Estado do Rio de Janeiro, nem todos os Ofícios de Registro Civil recebem o 

reembolso pelos atos gratuitos. Os Ofícios Únicos339 estão excluídos do ressarcimento. 

O art. 47 da Lei Estadual de emolumentos veda o reembolso para as Serventias 

Únicas340. Esse dispositivo fere o princípio constitucional da igualdade. Segundo o 

magistério de José Afonso da Silva341,  

 
“... são inconstitucionais as discriminações não autorizadas pela 
Constituição. O ato discriminatório é inconstitucional. 
Há duas formas de cometer essa inconstitucionalidade. Uma consiste em 
outorgar benefício legítimo a pessoas ou grupos, discriminando-os 
favoravelmente em detrimento de outra pessoas ou grupos em situação igual.  
[...] 
A outra forma de inconstitucionalidade revela-se em se impor obrigação, 
dever, ônus, sanção ou qualquer sacrifício a pessoas ou grupo de pessoas, 
discriminando-as em face de outros na mesma situação que, assim, 
permanecem em condições mais favoráveis. O ato é inconstitucional por 
fazer discriminação não autorizada entre pessoas em situação de igualdade. 
Mas aqui, ao contrário, a solução da desigualdade de tratamento não está em 
estender a situação jurídica detrimentosa a todos, pois não é 
constitucionalmente admissível impor constrangimentos por essa via. Aqui a 
solução está em relação a quantos o solicitarem ao Poder Judiciário, cabendo 
também a ação direta de inconstitucionalidade por qualquer das pessoas 
indicadas no art. 103” (grifos meus). 
 
 

O referido artigo da Lei 3350/99 cria um ônus, uma sanção, um sacrifício aos 

Ofícios Únicos ao não lhes garantir os reembolsos dos atos gratuitos mencionados na 

Lei Estadual nº. 3001, de 06 de julho de 1998, discriminando-os em relação aos demais 

Serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais que, na mesma situação, fazem jus ao 

ressarcimento.  

                                                 
339 Ofícios Únicos são Serventias instaladas em pequenos Municípios que acumulam os serviços previstos 
no art. 5º da Lei nº. 8.935, de 18 de dezembro de 1994, especialmente o de notas, de protesto de títulos, de 
registro de imóveis, de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, de registro civis das 
pessoas naturais e de interdições e tutelas. 
340 Lei Estadual nº. 3.350, de 29 de dezembro de 1999. “Art. 47 - Nos Municípios onde houver serventia 
única, notarial e de registro, não haverá reembolso dos atos gratuitos referidos na Lei nº 3001, de 06 de 
julho de 1998.”. Provimento nº. 05/2004. “Nota integrante [...] 4. Conforme estipula o artigo 47 da Lei 
Estadual nº 3.350/1999, as serventias de Ofício Único não têm direito ao reembolso dos atos gratuitos 
estabelecidos na Lei Estadual nº 3.001/1998.”. 
341 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17. ed. rev. atu.  São Paulo: 
Malheiros, 2000. p. 230-232. 
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A compensação pelos atos gratuitos deve ser estendida a todos os registradores 

civis fluminenses. O art. 8º da Lei Federal nº 10.169/00, regulamentando o § 2º do art. 

236 da Constituição Federal, não faz discriminação quanto aos Ofícios Únicos: 

 

Art. 8º Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua 
competência, respeitado o prazo estabelecido no artigo 9º desta Lei, 
estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das pessoas 
naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido 
em lei federal. 

Parágrafo único. O disposto no caput não poderá gerar ônus para o 
Poder Público. (grifos meus).  

 

Não se justifica a discriminação em virtude do acúmulo de outros serviços, além 

do registro civil das pessoas naturais. Não apenas os Ofícios Únicos acumulam serviços 

previstos na Lei Federal nº. 8935/94, como também muitos outros, até mais rentáveis, 

como os Registros Civis da Capital, que acumulam o serviço de notas. A rigor, não há 

motivo para qualquer diferenciação.  

Os emolumentos têm natureza jurídica de taxa342, conforme já decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal (Adin nº. 1.378-5): 

 

... os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem 
natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços 
públicos, sujeitando-se, em conseqüência, quer no que concerne à sua  
instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime 
jurídico-constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo 
vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre 
outras, as garantias essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) 
da legalidade, (c) da isonomia e (d) da anterioridade (grifos meus)343. 

 
 
Continuando nessa linha de raciocínio, leciona Roberto Brant que 

                                                 
342 A lei reconhece a natureza tributária dos emolumentos, estando a sua fixação sujeita aos princípios da 
legalidade e da anterioridade. Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000. “Art. 2º Para a fixação do valor 
dos emolumentos, a Lei dos Estados e do Distrito Federal levará em conta a natureza pública e o caráter 
social dos serviços notariais e de registro [...] . Art. 4º As tabelas de emolumentos serão publicadas nos 
órgãos oficiais das respectivas unidades da Federação, cabendo às autoridades competentes determinar a 
fiscalização do seu cumprimento e sua afixação obrigatória em local visível em cada serviço notarial e de 
registro. Art. 5º Quando for o caso, o valor dos emolumentos poderá sofrer reajuste, publicando-se as 
respectivas tabelas, até o último dia do ano, observado o princípio da anterioridade. [...] Art. 9º Os 
Estados e o Distrito Federal deverão proceder à revisão das tabelas de emolumentos atualmente em vigor, 
a fim de adaptá-las ao disposto nesta Lei, no prazo de noventa dias contado da data de sua vigência. 
Parágrafo único. Até a publicação das novas tabelas de emolumentos, revistas e adaptadas conforme 
estabelece este artigo, os atos praticados pelos serviços notariais e de registro continuarão a ser 
remunerados na forma da legislação em vigor nos Estados e no Distrito Federal, observadas, desde logo, 
as vedações estabelecidas no artigo 3º desta Lei.”. 
343 Disponível em www.stf.gov.br. Acesso em 15 de outubro de 2005. 
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 “os emolumentos têm natureza tributária, com expressa previsão no 
art. 145, inciso II, da Constituição Federal, cujo fato gerador é a 
utilização de um serviço público, específico e divisível, prestado ao 
contribuinte, sendo sua base de cálculo dessa atividade estatal o custo 
dessa atividade estatal a que se vincula. Possuem, pois, os emolumentos, 
caráter ressarcitório, devendo o Poder Público, na fixação de seu valor, 
considerar os custos do serviço, dentro de uma razoável equivalência344 
(grifos meus).  
 

Praticado o serviço, devem ser pagos os emolumentos ou os reembolsos 

correspondentes, se houver gratuidade. A falta de ressarcimento dos atos gratuitos 

praticados retira dos Ofícios Únicos a possibilidade de serem cobertos os efetivos 

custos, o que contraria a natureza ressarcitória dos emolumentos. Os emolumentos e os 

reembolsos devem ser estabelecidos dentro de uma razoável equivalência, a fim de 

satisfazerem os custos do serviço.  

Outrossim, ressalte-se a natureza alimentar dos emolumentos e dos 

reembolsos, pois se utilizando destes, o Oficial pagará os salários dos seus empregados 

e retirará o suficiente para o seu sustento e de sua família345, aplicando o restante na 

modernização e melhoria dos serviços, atendendo ao princípio constitucional e legal 

da eficiência346. O falta de reembolso fere, igualmente, o princípio da irredutibilidade 

dos salários, ainda mais que nem se trata de irredutibilidade, mas de completa 

inexistência da justa remuneração pelos serviços praticados. 

O artigo 47 da Lei Estadual 3350/99 também fere o art. 112, § 2º, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que não há fonte de custeio 

garantindo a isenção em relação aos Ofícios Únicos, sendo inexistente o reembolso347: 

 

Art. 112 [...] § 2º Não será objeto de deliberação proposta que vise 
conceder gratuidade em serviço público prestado de forma indireta, 
sem a correspondente indicação de fonte de custeio. 

 

Qualquer gratuidade em serviço público, prestado indiretamente, especialmente 

se praticado por particular, precisa, necessariamente, ter indicação da fonte de custeio. 

Traz-se à colação o parecer da representante do Ministério Público, Ivonise Caetano, ao 

                                                 
344 BRANT ROCHA, Roberto, Assessor Jurídico da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Minas 
Gerais. Curso de Direito Notarial e Registros Públicos. IBEJ, Belo Horizonte, 2000. 
345 Art. 28 da Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
346 Art. 37, “caput” da Constituição Federal; arts. 4º e 38 da Lei nº. 8935/94. 
347 Art. 38, §§ 2º e 3º, da Lei Estadual nº. 3350/99; art. 8º da Lei Federal 10.169/00. 
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opinar em processo de dúvida sobre gratuidade de emolumentos sem a correspondente 

indicação da fonte de custeio: 

 
“... a ausência de previsão legal que indique a fonte de custeio para atender a 
gratuidade concedida, merece algumas considerações: a primeira delas é a 
de que sempre haverá alguém a pagar pela gratuidade, o que significa dizer, 
que quando o Estado faculta para um grupo de indivíduos algum serviço 
gratuito, passa-se a cobrar um preço maior para aqueles que podem pagar 
pelo serviço. A segunda é a de que mesmo sendo gratuito o serviço, haverá 
uma despesa para sua prestação. A terceira consideração é a de que para 
compensar a gratuidade concedida, o Estado, para aqueles serviços prestados 
diretamente, aumenta o valor do preço do serviço ou, conforme o caso, 
pratica aumento de alíquotas tributárias. A quarta é quando o Estado não 
pratica os serviços de forma direta, delegando para a iniciativa privada 
a sua realização, e, nesta hipótese venha a conferir gratuidade para 
estes serviços, a determinada categoria de pessoas, tem de, 
obrigatoriamente, dizer como os serviços serão custeados, vale dizer, 
terá de indicar a chamada fonte de custeio, sem tal indicação, através de 
uma lei, a gratuidade concedida ficará suspensa” (grifos meus)348. 

 

Pelos mesmos motivos aduzidos, também os outros serviços (Registro de 

Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos, Ofício Distribuidor, 

Tabelionato e Registro de Contratos Marítimos349) deveriam ser ressarcidos dos atos 

gratuitos por eles praticados. No Estado do Rio de Janeiro, o fundo compensatório não é 

utilizado para ressarcir os demais serviços, mesmo se tratando de serviços prestados por 

particulares. A Lei Estadual de Emolumentos350 prevê a utilização do fundo em 

qualquer caso de gratuidade, salvo para os Ofícios Únicos, tendo os Registros Civis das 

Pessoas Naturais preferência, se aquele for insuficiente: 

Art. 38. [...] 

§ 2º - Os atos gratuitos instituídos por lei serão reembolsados pelo Fundo 
Especial do Tribunal de Justiça, com o produto arrecadado pelos Selos de 
Fiscalização. 

§ 3º - Em caso de insuficiência dos recursos destinados ao reembolso, 
previsto no parágrafo anterior, terão preferência, mensalmente, para efeito 
de reembolso os atos praticados pelas serventias dos registros de Pessoas 
Naturais. 

 

É injustificável a inexistência de ressarcimento dos atos gratuitos praticados 

pelos Ofícios Únicos no Estado do Rio de Janeiro. Tal discriminação em relação a 

                                                 
348 Processo de Dúvida nº. 2003.051.005258-4, São João de Meriti-RJ; parecer da representante do 
Ministério Público, Dra. Ivonise da Costa Feres Caetano. 
349 Art. 5º. da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
350 Lei Estadual nº. 3.350, de 29 de dezembro de 1999. 
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outros Registros Civis é inconstitucional, por ferir o princípio da igualdade. A vedação 

fere, igualmente, a Constituição Fluminense, ao não indicar a fonte de custeio para a 

gratuidade. Além disso, os emolumentos e os reembolsos possuem natureza alimentar. 

O artigo 47 da Lei Estadual 3350/99 deve ser alterado ou ser declarado inconstitucional, 

a fim de que seja sanada essa distorção, permitindo o reembolso a todos os registradores 

civis fluminenses, sem distinção. 
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3.4.2 DIVISÃO E REORGANIZAÇÃO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 

 

O reembolso dos atos gratuitos é uma solução emergencial para se manter o bom 

funcionamento das Serventias de Registro Civil. Precisa ser suficiente para assegurar 

uma adequada prestação de serviço, como também uma razoável remuneração ao 

Oficial. Contudo, mesmo que o ressarcimento propicie uma remuneração compatível 

com a de outras carreiras jurídicas, pode-se dizer que é inviável financiar Serventias que 

praticam apenas cerca de uma dezena de atos por mês. Na relação custo-benefício, não 

compensa custear tais Serventias.  

Em muitos Estados, a divisão das Serventias Extrajudiciais foi estabelecida há 

décadas, segundo critérios nem sempre objetivos, freqüentemente políticos. 

Proliferaram-se Cartórios, muitos dos quais pouco atrativos. Outras Serventias, no 

entanto, estão em situação bem diferente, despertando grande interesse de candidatos 

nos concursos públicos, quando estes ocorrem, a ponto, até, de provocarem o abandono 

de profissionais de outras carreiras jurídicas. Têm-se muitos Cartórios ruins e alguns 

excelentes.  

Cartórios deficitários são difíceis de serem providos por meio de concursos 

públicos. A baixa remuneração não atrai os melhores profissionais do mercado. Com 

isso, essas Serventias ficam indefinidamente ocupadas por Responsáveis pelo 

Expediente. Se chegam a ser providas em concurso, não “seguram” o profissional por 

muito tempo. Servem de degrau para outras Serventias mais rentáveis ou para outras 

carreiras jurídicas. 

Outrossim, Serventias ruins não rendem o suficiente para prestar um serviço 

eficiente e de qualidade desejável. O princípio da eficiência351 norteia a prestação dos 

serviços, impondo a necessidade de acompanhamento de novas tecnologias não só no 

campo da informática, como também de novas técnicas gerenciais, contábeis, 

administrativas, além da contínua atualização do conhecimento jurídico. Para Miriam 

Perez, 

O art. 37 da CF determina que as serventias revejam continuamente 
sua administração, para adequá-la às novas tecnologias não apenas de 
informática e maquinário, mas também de gestão, pois requer ainda 

                                                 
351 Art. 37, caput, da Constituição Federal; arts. 4º, 30, II, e 38 da Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 
1994. 
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conhecimentos gerenciais, contábeis, administrativos, de arquivologia, 
dentre outros.

 352 

 

Por outro lado, se existem Serventias muito melhores, estas atrairão os 

profissionais mais qualificados, mesmo de outras carreiras. A estruturação das carreiras 

jurídicas deveria ser analisada como um todo, de modo a permitir a escolha, por uma ou 

por outra, muito mais pela aptidão do que pela remuneração.  

Não se justifica a existência de tantas míseras Serventias. A reorganização das 

Serventias Extrajudiciais é necessária para equilibrar a carreira notarial e registral. Deve 

ser implementada a fim de proporcionar uma adequada remuneração do profissional do 

Direito, bem como uma prestação de serviço satisfatória. Deve-se oferecer ao Oficial 

condições de permanecer na Serventia em definitivo, se assim o desejar. 

Naturalmente, o objetivo da reorganização extrajudicial não seria acabar com o 

interesse de Notários e Registradores em outros concursos na área, sobretudo de 

remoção353. É salutar para a carreira que o profissional continue estudando, 

aperfeiçoando, no intuito de alcançar seus objetivos. Uma razoável diferença de 

faturamento entre as Serventias é inevitável e estimula o crescimento profissional. O 

que deve ser corrigido são as grandes distorções.   

As desigualdades econômicas e sociais que caracterizam o país, quer entre as 

diversas regiões, quer entre os Estados, quer entre os Municípios, quer entre os bairros 

nas cidades, impedem uma estruturação uniforme da divisão extrajudicial. O que se 

deve almejar é uma distribuição mais racional, equilibrada, eficiente, mais vantajosa 

para a população, de acordo com as peculiaridades de cada local. 

                                                 
352 PEREZ, Miriam Azevedo Hernandez. BRASIL. Intervenção do estado na economia e atividades 
notariais e registrais - uma relação harmoniosa. In:_____ Juris síntese IOB: Legislação, Jurisprudência, 
Doutrina e Prática Processual. Views.exe: sistema informatizado. n. 51. jan/fev/05. Atu. 08/2005. São 
Paulo: IOB. 2005. p. 4. 
353 Constituição Federal. “Art. 236. [...] § 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 
concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura 
de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.”. Lei 8.935, de 18 de novembro de 
1994. “Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público de 
provas e títulos e uma terça parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo 
que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, sem abertura de concurso de provimento inicial 
ou de remoção, por mais de seis meses. (NR) (Redação dada ao caput pela Lei nº 10.506, de 09.07.2002, 
DOU 10.07.2002)”. 
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A lei já oferece o mecanismo para a reorganização das Serventias Extrajudiciais, 

embora quase todos os Estados não o tenham colocado em prática. Assim dispõe a Lei 

dos Notários e Registradores: 

Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através de 
concurso público, a titularidade de serviço notarial ou de registro, por 
desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à 
autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas 
atribuições ao serviço da mesma natureza mais próximo ou àquele 
localizado na sede do respectivo Município ou de Município contíguo. 

  

Tendo sido constatado, após a realização de concursos públicos, o reiterado 

desinteresse ou inexistência de candidatos, o serviço deve ser extinto e anexadas suas 

atribuições a outro, recaindo a escolha sobre o serviço da mesma natureza mais próximo 

ou localizado na sede do respectivo Município ou de Município contíguo.  

A escolha do serviço ao qual serão anexadas as atribuições deve recair sobre 

aquele que, em tese, estaria apto a oferecer os melhores préstimos à população. A lei 

combina o critério da natureza com o da proximidade: a especialidade da mesma 

natureza, uma vez que já está familiarizada com aquele tipo de serviço, e mais próximo. 

Inexistindo ofício da mesma natureza mais próximo, prevalece, unicamente, o critério 

da localização (sede do Município ou Município contíguo). Este critério diz respeito 

apenas aos Ofícios de Registro de Imóveis e Ofícios de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, que estão sujeitos às circunscrições geográficas correspondentes354. As demais 

Serventias podem ser instaladas em qualquer local da respectiva Comarca ou Município. 

Nem sempre o serviço da mesma natureza (no caso de Registro de Imóveis ou de 

Registro Civil das Pessoas Naturais) está tão próximo da circunscrição daquele extinto. 

Isso pode dificultar o atendimento à população, que teria de se deslocar para um 

Cartório mais distante. O ofício a que se refere a lei é o da mesma natureza “mais 

próximo”, não devendo ser distante. O fim da lei é melhor atingido anexando-se as 

atribuições a outra Serventia mais próxima da população a ser atendida, 

independentemente de ser na sede do Município, se inexistir outra da mesma natureza 

nas proximidades. Deve-se buscar o melhor atendimento à população com o mínimo de 

transtornos. 

                                                 
354 Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. “Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e 
documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a 
prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, 
independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das 
pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas.”. 
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A lei não determina quantas vezes a Serventia deve ser oferecida em concurso 

público para ensejar a extinção do serviço. O termo “absoluta” indica que deve ser ao 

menos mais de uma vez, confirmando-se o desinteresse ou a inexistência de candidatos. 

Caso a Serventia seja manifestamente inviável financeiramente, o desinteresse pode ser 

confirmado após a realização de apenas um concurso sem preenchimento. Não se vai 

esperar indefinidamente por concurso público para ratificar o patente desinteresse pela 

Serventia, prolongando-se o oferecimento de um serviço de pior qualidade para a 

população. Há de preponderar o interesse público. 

Mesmo sem confirmação do desinteresse ou da inexistência de candidatos, é 

possível a reorganização das Serventias Extrajudiciais, baseada em critérios 

populacionais e sócio-econômicos, além de critérios financeiros. As Serventias podem 

ser redimensionadas consoante a densidade populacional ou o poder aquisitivo da 

população a ser atingida, a distribuição geográfica (localização), a quantidade ou o valor 

venal de imóveis abrangidos, o faturamento, o volume de serviço, ou outros critérios. 

Na reorganização, Serviços podem ser criados, extintos, anexados, desanexados, 

acumulados, desacumulados, desmembrados ou desdobrados. Tal possibilidade decorre 

da Lei dos Notários e Registradores: 

 

Art. 26. Não são acumuláveis os serviços enumerados no artigo 5º. 
Parágrafo único. Poderão, contudo, ser acumulados nos Municípios que não 
comportarem, em razão do volume dos serviços ou da receita, a instalação 
de mais de um dos serviços. 

[...] 

Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de 
registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo 
eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos 
de adequada e melhor prestação desses serviços, observados, também, 
critérios populacionais e sócio-econômicos, publicados regularmente pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

A Lei 8.935/94 refere-se à possibilidade de anexação de atribuições, quando da 

extinção do serviço (art. 44). Se atribuições podem ser anexadas, igualmente poderão 

ser desanexadas, segundo critérios objetivos estabelecidos (art. 38) ou desaparecendo a 

causa justificadora da anexação (art. 44). A acumulação é possível em virtude do 

volume do serviço, em razão da receita (art. 26, parágrafo único) ou conforme outro 

critério fixado (art. 38). Em contrapartida, a desacumulação é possível se desaparecer a 
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causa autorizadora da acumulação ou quando da primeira vacância do serviço (art. 49). 

A Lei não diferencia desmembramento de desdobramento (29, I). Para Walter Ceneviva, 

no desmembramento “nova serventia é criada quando a comarca é dividida” e no 

desdobramento “cria-se nova serventia da mesma espécie, na comarca”355.  

A regra geral é a não acumulação dos serviços. Entretanto, esse não é o fim 

estipulado na lei. A finalidade almejada é a melhor prestação dos mesmos e do modo 

mais eficiente. O interesse público deve orientar a conveniência da acumulação ou 

desacumulação. Deve-se buscar o ponto de equilíbrio ideal entre serventias viáveis 

financeiramente e instaladas o mais próximo possível da população atendida. Não se 

pode criar serventias demais, nem de menos. 

O autor Walter Ceneviva é muito ilustrativo quando discorre sobre a organização 

das Serventias Extrajudiciais. Para ele, com a edição da Lei dos Notários e 

Registradores, a distribuição das circunscrições registrais deixou de ser discricionária e 

livremente estabelecida nas leis estaduais, devendo atender aos parâmetros 

estabelecidos na lei federal, a fim de se alcançar as finalidades legais (publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos)356, com rapidez, satisfatoriedade, 

eficiência, qualidade e bom atendimento. Uma distribuição que atravanque o equilíbrio 

econômico-financeiro da Serventia, que impeça a excelência na prestação do serviço, 

que não garanta uma remuneração condigna ao Oficial, é uma forma indireta de pena, e 

imposta sem direito defesa, sem o devido processo legal, em hipótese fática não prevista 

em lei. Isso consiste em impedir o cumprimento mesmo da função notarial e registral, 

estipulada no art. 236 da Carta Política. Trazem-se à baila os ensinamentos do festejado 

autor: 

 

O art. 38. da Lei n. 8.935/94 determina a observância de critérios de 
rapidez, satisfatoriedade e eficiência dos serviços, quando a autoridade 
competente destinatária da norma tenha de proceder à elaboração de projetos 
para sua melhor prestação. 

Considerando os elementos retro-resumidos, é compatível com o 
melhor direito que a distribuição de áreas atribuíveis às circunscrições 
imobiliárias e do registro civil deixou de ser discricionária e livremente 
estabelecida na lei local, mas há de atender aos parâmetros da lei federal, 

                                                 
355 Lei dos Notários e Registradores Comentada. 2. ed. amp. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 164. Em 
qualquer dos casos, o Notário e o Registrador têm o direito de optar em permanecer na antiga Serventia 
ou passar a responder pela nova (art. 29, I, da Lei nº. 8.935/94). 
356 “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.”. Ver art. 1º da Lei nº. 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973. 
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não-somente para lhe dar adequada interpretação, como também, e com 
particular força, para assegurar melhor atendimento à clientela, a qualidade 
dos serviços, a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 
jurídicos, em relação aos direitos afirmados invioláveis pelo art. 5º da 
Constituição Federal, seja o da vida (reconhecida com o registro dos atos 
que lhe são próprios), seja o da propriedade, cujo significado econômico é 
óbvio. 

[...] equilíbrio que é uma conseqüência do princípio constitucional 
da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, resultam obrigações e 
deveres para o Estado. Dentre estes, o de não poder fixar emolumentos que 
inviabilizem os serviços atribuídos à serventia, ou sem levar em conta os 
encargos conseqüentes (inclusive fiscais, previdenciários e acidentários). O 
equilíbrio desejável obsta as redistribuições de área que impeçam a 
sobrevivência digna do registrador civil e de imóveis, bem assim a qualidade 
dos serviços, mas, por outro lado, o impede de criar encargos excessivos 
para a comunidade-cliente dos serviços, quando o titular os dimensione sem 
atenção para as condições e exigências locais[...] 

Quando as condições impostas pelo Estado não permitem a 
realização dos serviços e a remuneração do registrador, pode-se criar uma 
forma incidente, ilegal e inconstitucional de perda de delegação, sem falar 
nos efeitos trabalhistas [...] 

A distribuição da circunscrição geográfica que desconsidere os 
mencionados elementos jurídicos e econômicos corresponde a uma das 
punições previstas no art. 32, porque reduz substancialmente a arrecadação 
dos serviços civis e imobiliários, sem garantir satisfação dos encargos aos 
quais são submetidos. É, portanto, aplicação indireta de pena, o que encontra 
vedação no art. 5º da Constituição Federal. 357 

 

A Lei deixou uma lacuna: não esclareceu qual a autoridade competente para 

realizar a reorganização extrajudicial: se do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, 

se mediante ato normativo ou lei, e, neste caso, de quem seria a iniciativa358. Certamente 

a autoridade será da esfera estadual359. Embora a doutrina dominante entenda ser o 

Poder Legislativo Estadual competente para a divisão e organização extrajudicial360, 

sendo a iniciativa de lei do Poder Judiciário, salienta-se que a jurisprudência prevalece 

                                                 
357 CENEVIVA, Walter. Op. Cit. p. 110-111. 
358 Ver arts. 2º e 27 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973; arts.  12, 38, 39, § 2º, e 44 da Lei nº. 8.935, 
de 18 de dezembro de 1994; arts. 5º, XXXVI, 22, XXV, 25, § 1º, 37, § 2º, 48, X e XI, 61, § 1º, II, “a”, 96, 
I “b”, 96, II, “b” e “d”, 125, § 1º, e 236, § 1º, da Constituição Federal.  
359 Ver art. 25, § 1º, da Constituição Federal; art. 2º da Lei nº. 6015/73. SWENSSON, Walter Cruz et. al. 
Lei de Registros Públicos Anotada. 1. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. p. 14. 
360 Entendem ser da competência legislativa estadual: BENÍCIO, Hércules Alexandre da Costa. A 
necessidade de lei para a criação de cartórios extrajudiciais. 24/03/2005. In:_____ Thesaurus Registral, 
Notarial e Imobiliário. Views.exe: sistema informatizado. Atu. 08/2004. São Paulo: Irib/Anoreg-SP. 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. A competência para criação e extinção de serviços notariais e 
de registros para delegação para provimento desses serviços. In: Revista de Direito Imobiliário, ano 22, n. 
47. p. 197-212. jul-dez/99. BATALHA, Wilson de Souza Campos. Comentários à Lei de Registros 
Públicos. 4. ed. rev. amp. Rio de Janeiro: Forense, 1999, v. 1. p. 41. CENEVIVA, Walter. Op. Cit. p. 108-
112 (embora na p. 244 refira-se ao poder executivo estadual). _____Lei dos Registros Públicos 
Comentada. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 52. Ver DIP, Ricardo. O estatuto profissional do Notário 
e do Registrador. In:_____ Thesaurus Registral, Notarial e Imobiliário. Views.exe: sistema 
informatizado. Atu. 08/2004. São Paulo: Irib/Anoreg-SP. p. 2. 
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no sentido de se reconhecer a autoridade judiciária competente para criar, acumular, 

desacumular, desmembrar, desdobrar e extinguir serviços notariais e de registro, 

mediante ato administrativo normativo (provimentos e resoluções, por exemplo), 

prescindindo de lei em sentido estrito361. Não será objeto do presente estudo o 

aprofundamento sobre a questão. De qualquer modo, a reorganização deve ser efetuada 

segundo critérios objetivos, coerentes, estáveis, não arbitrários, destinada à melhor 

prestação dos serviços. Seria importante serem estabelecidos democraticamente, dentro 

de um prazo razoável, após um prévio debate entre os principais atores envolvidos, tais 

como entidades representativas da classe notarial e registral, associações representativas 

dos usuários do serviço, além de representantes do Poder Judiciário (fiscalizador dos 

serviços). 

A fim de se garantir a perfeita continuidade do serviço público e objetivando não 

prejudicar a prestação do serviço, é prudente que a implementação da reorganização se 

dê à medida que forem vagando as Serventias, devendo ser providas as novas vagas por 

concurso público. A Lei dos Notários e Registradores demonstra ser esse o momento 

mais propício362. Isso evita “batalhas judiciais”, com idas e vindas de delegatários que 

se sentirem prejudicados.  

A reorganização das Serventias Extrajudiciais, desde que bem executada, poderá 

resolver o problema financeiro não só das pequenas Serventias de Registro Civil, como 

também das demais modalidades. Enquanto isso não ocorrer, devem existir, em 

paralelo, fundos compensatórios eficientes para ressarcimento dos atos gratuitos, 

garantindo-se uma remuneração mínima e razoável ao profissional do registro.  

                                                 
361 Ver ADI-321-6 (SP); ADI-865-0 (MA); ADI-1935 (RO); ADI-2350 (GO); ADI-2415 (SP); todas 
indeferindo, por maioria dos votos, as medidas liminares de suspensão da eficácia de artigos de lei e de 
atos normativos do Poder Judiciário, visando à reorganização de Serventias Extrajudiciais. Já na ADI-QO 
3319 – RJ, Rel. Min. Ellen Gracie (DJU 11.02.2005, p. 1) suspendeu-se a vigência dos parágrafos 1º e 2º 
do art. 4º da Resolução nº 12/04, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
até julgamento definitivo, os quais criaram 29 novos Ofícios de Imóveis no Município do Rio de Janeiro. 
Disponível em www.stf.gov.br, acesso em 20/10/2005. 
362 A lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, reporta-se à desacumulação de serviços quando da vacância. 
“Art. 49. Quando da primeira vacância da titularidade de serviço notarial ou de registro, será procedida a 
desacumulação, nos termos do artigo 26.”. 
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3.4.2.1  ANEXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 

  

Outra proposta para aliviar a situação dos Serviços de Registro Civil seria a 

anexação da atribuição de notas363. A própria Lei dos Notários e Registradores 

excepcionou a anexação do serviço de notas aos Registros Civis das Pessoas Naturais, 

nos Estados em que já havia lei específica assegurando a acumulação até a data da 

publicação da lei federal (21/11/1994)364. Isso já ocorria em muitos Estados. Em Minas 

Gerais e no Rio de Janeiro, por exemplo, os Registros Civis das Pessoas Naturais 

possuem notas, a não ser aqueles localizados no Distrito-Sede da Comarca365. Os 

Registros Civis do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária de cada 

Comarca366 possuem, ainda, a competência para o registro de interdições, tutelas, 

emancipações, ausência e demais atos relativos ao estado civil, que não sejam apenas o 

nascimento, o casamento e o óbito367.  

No Município do Rio de Janeiro, alguns Ofícios de Registro Civil possuíam 

notas antes da publicação da Lei dos Notários e Registradores, mesmo estando 

localizados na sede da Comarca368. Tal direito foi estendido aos demais Registros Civis 

da capital fluminense, que assim o requereram, solicitando tratamento isonômico. Esse 

direito, ao que parece, deveria ser ampliado aos demais Registros Civis do Estado que 

                                                 
363 NALINI, José Renato. Registro Civil das Pessoas Naturais: usina de cidadania. In: DIP, Ricardo Henry 
Marques (Org.). Registros Públicos e Segurança Jurídica. 1. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1998. p. 51. 
364 “Art. 52. Nas unidades federativas onde já exista lei estadual específica, em vigor na data de 
publicação desta Lei, são competentes para a lavratura de instrumentos translatícios de direitos reais, 
procurações, reconhecimento de firmas e autenticação de cópia reprográfica os serviços de Registro Civil 
das Pessoas Naturais.”.  
365 Ver art. 43, do Livro III, Resolução nº. 1, de 21 de março de 1975, que aprovou o Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. Ver também art. 2º, § 2º, da Lei Estadual 
nº 12.919, de 29 de junho de 1998, que dispõe sobre os concursos de ingresso e remoção nas atividades 
notarias e de registro do Estado de Minas Gerais. 
366 Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “Art. 33. Haverá, em cada cartório, os seguintes livros, todos 
com 300 (trezentas) folhas cada um: I - "A" - de registro de nascimento; II - "B" - de registro de 
casamento; III - "B Auxiliar" - de registro de casamento religioso para efeitos civis; IV - "C" - de registro 
de óbitos; V - "C Auxiliar" - de registro de natimortos; VI - "D" - de registro de proclama. Parágrafo 
único. No Cartório do 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária, em cada comarca, haverá outro livro para 
inscrição dos demais atos relativos ao estado civil, designado sob a letra "E", com 150 (cento e cinqüenta) 
folhas, podendo o juiz competente, nas comarcas de grande movimento, autorizar o seu desdobramento, 
pela natureza dos atos que nele devam ser registrados, em livros especiais.”. Ver também arts. 89 e 105 da 
Lei 6.015/73.  
367 Ver arts. 29 e 104 da Lei nº. 6.015/73. 
368 Ver art. 41, § 4º, do Livro III, Resolução nº. 1, de 21 de março de 1975, que aprovou o Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro.  
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ainda não praticam notas (outros Registros Civis de Distritos-Sede de Comarca). Essa 

discriminação fere o princípio constitucional da igualdade369. 

A generalização da gratuidade no Registro Civil das Pessoas Naturais exige 

alguma forma de compensação. Dada essa peculiaridade, o art. 52 da Lei dos Notários e 

Registradores poderia ser alterado, anexando-se definitivamente as notas a todos os 

Serviços de Registro Civil, indistintamente. 

A acumulação das notas melhoraria a condição das médias e grandes Serventias. 

Entretanto, nas pequenas Serventias o efeito seria insignificante, posto que continuariam 

tendo pouco serviço. Esses Ofícios continuariam dependentes da existência de sistemas 

eficazes de reembolso. 

A anexação da atribuição de notas deve ser considerada, então, de maneira mais 

ampla, capaz de minimizar as dificuldades de todas as Serventias. Para tanto, poderia 

ser implementada juntamente com um apropriado sistema de reembolsos e, em especial, 

com a reorganização das Serventias Extrajudiciais, segundo critérios objetivos e 

estáveis370, conforme apontado no subcapítulo anterior.  

 

                                                 
369 Ver subcapítulo 3.4.1.1. 
370 Ver arts. 26, 38 e 44 da Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
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3.4.3  INSTALAÇÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E 
CASAS DE SAÚDE 

 

Nem todos procuram os Cartórios para registrar seus filhos, seja por falta de 

informação, seja por privação de recursos financeiros, seja pela ausência de meios de 

transporte, seja pela inexistência de Serventias próximas. No entanto, a maioria dos 

nascimentos ocorre em hospitais e casas de saúde. Se fossem instalados postos de 

atendimento dos Cartórios de Registro Civil nos hospitais, as crianças poderiam sair de 

lá já registradas. Isso seria “cortar o mal pela raiz”. 

Essa medida, igualmente, evitaria a ocorrência da “adoção oficiosa”, muito 

comum nas classes menos favorecidas. As mães, não tendo condições financeiras de 

sustentar seus filhos, e geralmente sem a assistência paterna, acabam entregando-os para 

quem os possa criar, que os registram diretamente, sem passar pelo procedimento legal 

da adoção, caracterizando o crime previsto no art. 242 do Código Penal Brasileiro371. 

No Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça paulatinamente está 

determinando a instalação de postos de atendimento em alguns hospitais da capital. O 

Tribunal firmou convênio com a Secretaria Municipal de Saúde372: os hospitais 

colaborariam com a infra-estrutura (local, maquinário) e os Oficiais de Registro, com os 

funcionários e a estrutura do Cartório (livros, selos, carimbos, formulários). A 

implantação ficaria por conta dos Oficiais de Registro competentes para a 

correspondente circunscrição onde se situa a instituição de saúde. Está autorizada 

somente a prática de atos relativos ao registro civil de nascimento e de óbito, bem como 

expedição das respectivas certidões373.  

A instalação de postos de atendimento pode repercutir decisivamente no 

combate à evasão de registros de nascimento. Entretanto, é mister oferecer meios 

necessários para que os Cartórios possam implementar tais medidas, sem sacrifício da 

                                                 
371 “Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Art. 242. 
Dar parto alheio como próprio; registrar como seu filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, 
suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 
Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza: Pena - detenção, de 1 (um) a 
2 (dois) anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. (Redação dada ao artigo pela Lei nº 6.898, de 
30.03.1981)”. 
372 Disponível em www.anoregbr.org.br. Acesso em 27/04/2004. 
373 Ver Provimento nº. 26/2005, do Corregedor-Geral da Justiça, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro, Seção I, 11/10/2005, p. 71, que criou o Posto de Atendimento nas dependências do 
Instituto Fernandes Figueira – Fundação Osvaldo Cruz. 
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eficiência exigida no serviço. Poderiam ser firmadas parcerias com demais órgãos do 

Executivo de âmbito municipal, estadual e federal, Anoreg’s, a fim de que 

contribuíssem também, de alguma forma, com recursos materiais e financeiros. Os 

fundos de compensação, mantidos pelos Cartórios374, poderiam arcar com parte das 

despesas para manutenção dos postos. Não só na capital, como também nas cidades do 

interior, poderiam ser instalados postos de atendimento, com a imprescindível 

cooperação do Poder Público e o respaldo financeiro dos fundos compensatórios.  

Há um óbice legal para instalação dos postos de atendimento. De acordo com a 

Lei dos Notários e Registradores, os Cartórios podem funcionar em um só local, estando 

vedada a instalação de sucursais375. Dada a particularidade social do Serviço de Registro 

Civil das Pessoas Naturais, o art. 43 deveria ser alterado para possibilitar a instalação de 

postos de atendimento nos estabelecimentos de saúde. Da mesma forma, o art. 8º, 

parágrafo único, da Lei nº. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, poderia ser modificado 

para viabilizar a compensação dos Registros Civis não só pelos atos gratuitos 

praticados, como também pela instalação e manutenção dos postos de atendimento, 

garantindo-se, inclusive, um patamar mínimo razoável de ressarcimento aos 

registradores civis das pessoas naturais, a ser definido em cada Estado. 

Mesmo que a idéia vingue, dificilmente serão instalados postos de atendimento 

em todos hospitais e casas de saúde do país, seja por falta dos recursos financeiros 

necessários, seja por falta de profissionais qualificados, seja pelo reduzido número de 

ocorrências de nascimento e de óbito a justificar a implantação em todo lugar. Onde não 

existirem postos de atendimento, deve haver o cuidado, por parte dos médicos e 

enfermeiras, de orientar os pais para a necessidade do registro civil de nascimento. 

Deve-se solicitar o registro da criança antes da alta médica da mãe, porém não se 

podendo condicionar a liberação da mesma ao registro do recém-nascido, o que violaria 

o direito à liberdade376 e poderia configurar o crime previsto no art. 148, § 1º, do 

Código Penal377.   

O governo decidiu contribuir ao oferecer um incentivo financeiro para que os 

hospitais solicitem o registro civil de nascimento. Um valor é repassado ao 

                                                 
374 Art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000. 
375 Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. “Art. 43. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em 
um só local, vedada a instalação de sucursal.”. 
376 Ver art. 5º, caput, e inciso LIV, da Constituição Federal. 
377 Código Penal. “Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado: Pena 
- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. § 1º. A pena é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos: [...] II - se o 
crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;”.  
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estabelecimento de saúde para cada certidão de nascimento apresentada378, porém é 

muito baixo.   

Mesmo com a instalação de postos de atendimento, ou com os incentivos 

financeiros governamentais, pode ocorrer que os responsáveis pela declaração do 

registro de nascimento não possam ou não queiram fazê-la. Na falta ou impedimento 

dos responsáveis legais, os próprios médicos, parteiras e administradores dos hospitais, 

que tiverem assistido ao parto, poderão proceder ao registro do recém-nascido379, mas 

geralmente não o fazem, seja por desconhecimento da lei seja por acúmulo de serviço. 

Os médicos já estão muito absorvidos em sua missão de salvar vidas: exigir sua ida aos 

Cartórios ou aos postos de atendimento seria inócuo. A lei poderia facilitar o 

procedimento em tais casos. Em alguns Estados norte-americanos, os nascimentos são 

lançados nos registros médicos e depois comunicados às autoridades competentes380. Da 

mesma forma, quando se verificasse que a criança não fora registrada, os nascimentos 

poderiam ser comunicados aos Cartórios pelos estabelecimentos de saúde, seguindo-se 

declaração de nascimento (já existe a DNV381) assinada pelo médico que tiver assistido 

ao parto e por algum outro declarante previsto na lei, se presente, contendo todos os 

requisitos indispensáveis ao registro382. O Cartório faria uma prévia consulta para 

verificar a inexistência ainda de registro e, em seguida, lavraria o ato e expediria a 

certidão de nascimento pelos Correios, tudo sem nenhum custo para os interessados. As 

despesas poderiam ser reembolsadas pelos fundos de compensação. 

Dada a persistência do problema da falta de registro e da necessidade da sua 

erradicação, por que insistir para que os pais compareçam ao Cartório para fazer a 

declaração do nascimento? Ela já é feita no próprio hospital (DNV). Se não for possível 

o registro no próprio estabelecimento de saúde (nos postos de atendimento), ele poderia 

ser efetuado com base na DNV, que seria enviada pelos hospitais, sem necessidade do 

comparecimento dos pais à Serventia. Havendo dúvidas, o Oficial poderia solicitar 

maiores informações ou submeter o caso à apreciação da autoridade judiciária 
                                                 
378 Em 2004, esse valor repassado ao SUS era de R$ 5,00 para cada registro de nascimento. Disponível 
em www.anoregbr.org.br. Acesso em 27/04/2004. 
379 Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “Art. 52. São obrigados a fazer a declaração do nascimento: 1º) 
o pai; 2º) em falta ou impedimento do pai, a mãe, sendo neste caso o prazo para declaração prorrogado 
por 45 (quarenta e cinco) dias; 3º) no impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior e 
achando-se presente; 4º) em falta ou impedimento do parente referido no número anterior, os 
administradores de hospitais ou os médicos e parteiras, que tiverem assistido o parto; 5º) pessoa 
idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe; 6º) finalmente, as pessoas (Vetado) 
encarregadas da guarda do menor.” (grifos meus).  
380 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Op. Cit. p. 24 
381 Vide subcapítulo 1.2. 
382 Ver art. 54 da lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
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competente383. Isso não significa, de forma nenhuma, transferir parcela da fé pública do 

registrador, que continuaria responsável pela conferência da documentação apresentada 

e pelo registro. Afinal, seja de quem for a declaração (pais, outros parentes, médicos), 

ou qual a forma empregada (verbal, escrita), o registro continuará gozando de presunção 

relativa de veracidade, uma vez que pode ser provada a sua falsidade. A fé pública 

confere autenticidade ao próprio registro, não ao fato jurídico de que se origina384. 

Outrossim, sobretudo no registro imobiliário, são admitidos a registro diversos 

instrumentos não revestidos da fé pública385, que nessa qualidade permanecem. O 

registro imobiliário, no entanto, possui o atributo da autenticidade, posto que lavrado 

pelo delegado do Poder Público, detentor da fé pública. 

Nessa linha de raciocínio, a Internet poderia ser utilizada para facilitar a vida das 

pessoas e agilizar o serviço. Do estabelecimento de saúde, a declaração de nascimento 

seria enviada por meio da Internet ao Cartório competente, que lavraria o registro de 

nascimento e já expediria a certidão eletronicamente para os hospitais ou para o 

endereço eletrônico dos interessados ou, ainda, despacharia pelos Correios. Certamente, 

é imprescindível que o sistema esteja protegido contra vírus e ataques de hackers, 

empregando modernos sistemas de segurança, tais como a utilização de chaves 

públicas386. Um dos entraves a esse procedimento é a existência do controle dos atos por 

meio dos selos de fiscalização, que poderiam ser substituídos por selos digitais.  

É inegável a existência da nova realidade. A Anoreg-BR, em parceria com a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), criou o serviço “Cartório 24 

horas”, viabilizando a solicitação certidões pela Internet e a entrega pelos correios em 

qualquer lugar do planeta. Também está disponível um serviço de telefonia 0800387. 

Está prevista a inclusão de todos os Estados brasileiros no novo serviço para breve388. 

Alguns Cartórios já oferecem até certidões digitais. O futuro parece ser esse: a pessoa 

                                                 
383 Ver arts. 52, §§ 2º e 3º, e 296 da Lei nº. 6.015/73. 
384 Ver subcapítulo 1.3 a respeito de autenticidade. 
385 Por exemplo, vide arts.: 167, I, 1), 3), 4), 9), 13), 14), 15), 17), 18), 20), II, 3), 6), 7), 15, 16); 221, II; 
251, I, todos da Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973; art. 108 do Código Civil Brasileiro. 
386 “Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a 
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de 
suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 
transações eletrônicas seguras.”. Medida provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (DOU 
27.08.2001). Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências. 
387 Disponível em www.cartorio24horas.com.br. Acesso em 25/10/2005. O telefone da central de 
atendimento ao cliente é 0800-7071772. 
388 Até 26/11/2005, dezesseis Estados integravam o “Cartorio24horas”. Disponível em 
www.cartorio24horas.com.br. Acesso em 26/11/2005. 
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não precisar se locomover se a informação puder ir no seu lugar, com segurança 

razoável, quase que instantaneamente, com um custo menor, com mais comodidade  e 

sem maior trabalho.  

Por fim, atesta-se que os postos de atendimento não conseguirão resolver o 

problema da evasão de registro quando os partos ocorrerem em casa389, nem tampouco 

das pessoas que já se encontram sem o registro de nascimento. Essa medida deve ser 

implementada em paralelo com outras, como as campanhas de mobilização e os 

serviços itinerantes, tratados nos próximos subcapítulos. 

  

                                                 
389 É de se destacar, todavia, que a grande maioria dos partos ocorre na rede hospitalar (segundo 
estimativas do Ibge, 97,8 % dos nascimentos). Disponível em www.ibge.gov.br. Acesso em 15/01/2006. 
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3.4.4  CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO 

 

 A falta de informação da população em relação ao registro civil de nascimento 

pode ser minorada por meio de campanhas publicitárias, otimizadas com a mobilização 

de diversos órgãos públicos e membros da sociedade. Com esse intuito, o Governo 

Federal lançou em 2003 o Dia Nacional de Mobilização pelo Registro Civil (dia 25 de 

outubro)390. Nesse dia, sábado, os Cartórios de Registro Civil permaneceram em pleno 

funcionamento.  

No entanto, os resultados ficaram abaixo da expectativa. No Ofício Único de 

São Francisco de Itabapoana, por exemplo, foram registradas apenas duas crianças, 

número inferior à média diária de registros naquele ano (2,10), apesar de se ter tido a 

iniciativa de procurar previamente as rádios locais para divulgação. No restante do país 

não foi diferente, havendo notícia de pouca procura também no Rio Grande do Sul e no 

Amazonas391. Isso pode ser explicado: os Cartórios já funcionam ininterruptamente há 

quase um século. Depois, a propaganda não atingiu os principais beneficiários. A 

campanha publicitária precisa ter um alcance maior, com a utilização, sobretudo, da 

televisão como principal meio de difusão. Também as rádios e jornais podem ser 

utilizados de maneira mais efetiva, além da Empresa Brasileira de Radiodifusão – 

Radiobrás e emissoras filiadas. Podem ser distribuídos cartazes e cartilhas nas escolas, 

nos hospitais, nos estabelecimentos do comércio. Os representantes de associações 

comunitárias, associações de moradores, associações profissionais e sindicatos, da 

imprensa, da Igreja, podem ser orientados e chamados a contribuir na divulgação e no 

esclarecimento. Igualmente, a campanha não deve se ater a apenas um dia no ano, já que 

o registro de nascimento pode ser efetuado em qualquer dia. Todo dia é dia de registro 

de nascimento e não apenas em 25 de outubro. A campanha deve ser permanente. 

O Dia Nacional de Mobilização pelo Registro Civil, apesar dos resultados 

medianos do seu lançamento, pode ser interpretado, simbolicamente, como um marco 

do início de uma guerra contra a falta de registro no país; um momento de reflexão de 

toda a sociedade sobre o problema. Indica também um compromisso maior do governo 

em relação ao mesmo. 

                                                 
390 Disponível em www.anoregbr.org.br. Acesso em 27.04/2005. 
391 Disponível em www.anoregbr.org.br. Acesso em 31/10/2003. Ver também 
www.presidencia.gov.br/sedh. Acesso em 30/10/2205. 
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Uma das deficiências verificadas nas campanhas anteriores era a 

descontinuidade. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos então elaborou no ano de 

2004, em conjunto com a Anoreg/BR, Arpen392 e integrantes da sociedade civil, o Plano 

Nacional de Erradicação do Sub-registro. O objetivo é audacioso: promover um 

conjunto de ações articuladas que permitam garantir a certidão de nascimento a todos os 

brasileiros, e erradicar o sub-registro de nascimento até outubro de 2006393. Até lá, 

pretende-se ainda: 

 

aprofundar o conhecimento sobre a situação nacional de registro de 
nascimento para compreender, analisar e subsidiar uma política capaz 
de erradicar o sub-registro e garantir a certidão de nascimento a quem 
necessitar; promover ações de articulação e mobilização, visando à 
erradicação do sub-registro e o fornecimento de certidão de nascimento 
a quem necessitar; revigorar o sistema de registro civil de nascimento; 
garantir o atendimento a populações específicas em situação de 
exclusão e de preconceito; desenvolver ações de prevenção ao sub-
registro e de sensibilização social para o fortalecimento de uma cultura 
de inclusão, a partir da documentação.394 

 

Uma característica relevante do Plano é a tentativa de integração entre os 

diversos órgãos governamentais. Em 2005, os alfabetizadores do Programa Brasil 

Alfabetizado incorporaram-se à mobilização pelo registro de nascimento, estando 

prevista a distribuição aos mesmos de uma cartilha que irá orientá-los sobre como 

ajudar seus alunos para a obtenção do registro civil de nascimento e outros documentos. 

Além do alfabetizador, o Ministério da Educação e Cultura vai informar os secretários 

estaduais e municipais de educação sobre a distribuição da cartilha, de modo que eles 

também reforcem a ação governamental em suas áreas de ação. Para ampliar o 

resultado, essas cartilhas poderiam ser distribuídas também para os pais e alunos.  

 

Em 2005, a Caderneta de Saúde da Criança passou a conter espaço para dados 

sobre o registro de nascimento. No processo de distribuição da caderneta, que será 

enviada a todos os Municípios brasileiros, estarão incluídas cartilhas com informações 

para os pais sobre como registrar os filhos.  
                                                 
392 Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Ver www.arpenbrasil.org.br. Acesso em 
30/10/2005. 
393 Disponível em www.anoregbr.com.br. Acesso em 27/04/2004. Um índice de sub-registro inferior a 5 
% em 2006 é considerado satisfatório. 
394 Ver objetivos do Plano. Disponível em www.anoregbr.com.br. Acesso em 27/04/2004. Ver também 
www.presidencia.gov.br/sedh. Acesso em 30/10/2005. 
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Em 6 de novembro de 2004, a Ação Global Pela Cidadania, pela primeira vez 

em 14 anos, incluiu o registro de nascimento no rol dos serviços prestados. 

Segundo informações oficiais, o índice de sub-registro, que foi de 24,4 % em 

2002, caiu para 21,6 % em 2003 e caiu ainda mais em 2004, atingindo 16,4 %395. É a 

primeira vez que o índice fica abaixo de 20 %, desde que criado. 

Os resultados representam um avanço no combate ao sub-registro. Contudo, 

estão bem distantes da meta prevista para a erradicação do problema até 2006. Percebe-

se uma dificuldade quando se passa do papel para a prática396, e que as coisas são mais 

difíceis do que parece, exigindo maior persistência, empenho e a implementação de 

novas idéias. 

A erradicação do sub-registro não é tarefa fácil. Devem ser tomadas medidas 

conjuntas e concretas, envolvendo ações articuladas do Poder Público, dos registradores 

e da sociedade civil, bem como devem ser executadas simultaneamente variadas 

medidas de combate à evasão de registros, tais como as estudadas no presente trabalho.  

 

                                                 
395 BRASIL. (2004). Estatísticas do Registro Civil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, 2004. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 15/01/2006. Dados preliminares 
indicavam um índice de 17,1%. Disponível em www.presidencia.gov.br/sedh. Acesso em 30/10/2005. 
396 O programa Fome-zero também tem uma meta ousada: erradicar a fome no país. Está-se longe de 
atingi-la, apesar dos bons resultados obtidos pelo Programa Bolsa-família. 
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3.4.5  SERVIÇOS ITINERANTES 

 

 Por diversos motivos já assinalados, milhões de brasileiros não possuem o 

registro civil de nascimento. Sem o registro, estão impedidos de exercer diversos outros 

direitos. É preciso, portanto, investir essas pessoas no efetivo gozo de seus direitos, 

transformá-las de “não-cidadãs” em cidadãs propriamente ditas.  

A sociedade não admite mais a inércia. Não se concebe ficar aguardando que 

pessoas que lutam pela sobrevivência, que não tiveram a oportunidade de receber 

instrução adequada, compareçam espontaneamente nos Cartórios ou na Justiça (se for o 

caso de registro tardio) para regularizarem o registro civil de nascimento. Esse não é seu 

mundo: muitos nunca chegaram a regularizar a união estável, nunca adquiriram ou 

venderam imóveis, nunca protestaram ou tiveram títulos protestados, nunca se serviram 

dos tabelionatos, nem tampouco dos serviços de registro de títulos e documentos, nunca 

ingressaram em juízo. Se há, realmente, a preocupação geral para com a efetividade da 

cidadania, as iniciativas têm de partir do Estado e da própria sociedade. Nesse ínterim, 

os Cartórios podem colaborar significativamente. Além do mais, “quem sabe faz a hora, 

não espera acontecer”397.  

A responsabilidade pela transformação é de todos, não apenas do Estado. De 

mais a mais, os efeitos negativos da desigualdade são por todos sentidos: aumento da 

violência, da criminalidade, da insegurança, da descrença nas instituições. A imagem 

mesma do serviço notarial e de registro é afetada: um serviço utilizado apenas pelos 

ricos398 ou, na melhor das hipóteses, como é o caso do Registro Civil, por grande 

parcela da população, porém, até então, inacessível a alguns.  

A importância do Registro Civil merece relevo dentre os demais serviços. Para 

José Nalini, “dentre as instituições tradicionalmente denominadas cartórios, o do 

                                                 
397 Alusão à letra da música de Geraldo Vandré “Prá não dizer que não falei das flores”. 
398 A subutilização dos demais serviços decorre mais da miséria que aflige grande parte da população 
brasileira do que da impossibilidade financeira de arcar com os custos do serviço, pelo menos no Estado 
do Rio de Janeiro, onde os comprovadamente hipossuficientes, assistidos pela Defensoria Pública ou por 
entidades assistenciais assim reconhecidas por Lei, gozam de isenção de emolumentos: “Art. 43. São 
gratuitos: [...] IV - quaisquer atos notariais e/ou registrais em benefício do juridicamente necessitado 
quando assistido pela Defensoria Pública ou entidades assistenciais assim reconhecidas por Lei, desde 
que justificado;” (Lei Estadual nº. 3.350, de 29 de dezembro de 1999). Assim dispõe a Carta Magna: “Art. 
5º. [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos;”. 
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registro civil das pessoas naturais é a mais próxima às pessoas”399. Mesmo para os 

mais pobres, o Registro Civil sempre esteve apto a oferecer seus préstimos. É o mais 

democrático dos Cartórios. Em princípio, todos devem ter acesso ao registro do 

nascimento. Além disso, o registro é gratuito para todos. 

Mas há vários entraves à universalização dos serviços do registro civil. Além da 

desinformação, da pobreza e da inexistência ou da insuficiência de fundos 

compensatórios para a gratuidade, reconhece-se que é impraticável a instalação de 

serviços de registro civil em todas as localidades do país, embora seja esse o serviço 

mais chegado de todos: em praticamente todos os Municípios brasileiros, e até mesmo 

na maior parte dos distritos, há um Registro Civil das Pessoas Naturais; e ainda que seja 

o serviço mais disponível, ficando aberto até nos sábados, domingos e feriados, pelo 

sistema de plantão.  O Brasil é um país muito extenso e, por isso, enfrenta dificuldades 

para disponibilizar os serviços estatais a toda população brasileira, sobretudo na área 

rural, nas favelas, nos assentamentos, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades 

quilombolas, nos locais de difícil acesso400.  

Se muitas pessoas não vão aos Cartórios, por que não os Cartórios irem até elas? 

Uma ferramenta importante para a regularização do registro civil de nascimento, que 

igualmente contribui para uma maior aproximação da população com os Cartórios e 

para uma maior inclusão social, são serviços itinerantes, previstos na Lei nº. 9.534, de 

20 de dezembro de 1997: “Art. 7º. Os Tribunais de Justiça do Estados poderão instituir, 

junto aos Ofícios de Registro Civil, serviços itinerantes de registros, apoiados pelo 

poder público estadual e municipal, para provimento da gratuidade prevista nesta Lei”. 

Abre-se um parêntese para relatar minha experiência401 como registrador civil 

em São Francisco de Itabapoana402, pequeno Município do norte fluminense que, 

segundo o IBGE403, possuía uma população de 41.115 habitantes no ano de 2000, a 

maior parte residindo na zona rural. A realidade social do Município é análoga à de 

                                                 
399 Op. Cit. p. 47. 
400 Ver site www.anoregbr.com.br sobre proposta de erradicação do sub-registro. Acesso em 27/04/2004. 
401 PESSOA, Jáder Lúcio de Lima. Registro Civil das Pessoas Naturais: uma lição de cidadania. Jornal 
Anoreg/SP: Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo. 49. ed. São Paulo: 
Anoreg/SP, 2003. Ano VI, n° 9, p. 14-17. Trimestral: setembro a novembro/2003. Ver também: ______ A 
Polivalência do Registrador. Biblioteca Virtual Dr. Gilberto Valente da Silva. Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil – Irib. São Paulo, 21 mar. 2004, n° 1064. Disponível em www.irib.org.br. Acesso 
em: 27/05/2004. 
402 Tive a satisfação de ser registrador civil do Ofício Único de São Francisco de Itabapoana de 27 de 
junho de 2001 a 22 de março de 2005. 
403 Disponível em www.ibge.gov.br. Acesso em 27/04/2004. 
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muitos outros espalhados pelo país: a miséria atinge 43,8 % da população, não dispõe de 

redes públicas de esgoto sanitário, apenas metade das pessoas têm acesso à água tratada 

e quase um quarto dos munícipes são analfabetos404. 

Implantou-se um programa periódico de serviços itinerantes, com a autorização 

e decisiva colaboração do Dr. Elias Pedro Sader Neto, na época o Juiz Diretor do Foro 

da Comarca405. Firmou-se uma produtiva parceria entre diversos órgãos e entidades: 

Poder Judiciário, Ofício Único, Prefeitura Municipal, Correios, Detran, Ministério do 

Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social, Rotary Club, associações locais, 

imprensa, Câmara de Vereadores. 

O projeto recebeu o nome de “Registro Legal”406. A infra-estrutura necessária 

era instalada nas escolas de diversas localidades. Nos dias dos eventos, além do registro 

de nascimento, as pessoas tiravam Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, CPF, 

recebiam assistência jurídica dos procuradores municipais, tinham acesso a serviços 

médicos e odontológicos, podiam dar entrada na aposentadoria, além de surpresas e 

brincadeiras que preparávamos para as crianças. Era um verdadeiro mutirão da 

cidadania. 

Os resultados obtidos foram expressivos: 63,60 registros de nascimento em 

média por evento, bem acima da média diária de registros de 2,10407. 

Muitas histórias são dignas de serem relembradas: a de uma mãe que registrou 

todos os seus oito filhos, de uma só vez; crianças que choraram porque nunca tinham 

comemorado um aniversário e receberam o primeiro canto de parabéns, ou porque a 

                                                 
404 Jornal O Globo. 13 de outubro de 2003. Cita estudo “Mapa da Fome II”, divulgado em 2003 pelo 
Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas e pela Ação da Cidadania contra a Fome, além de 
informações do censo de 2000, realizado pelo IBGE. 
405 Destaca-se também o envolvimento pessoal do Dr. Enaldo Vieira Barreto, Procurador-Geral do 
Município na ocasião, e o apoio do Prefeito Pedro Cherene. 
406 Tive a felicidade de receber o reconhecimento e o carinho por parte da sociedade local, que me 
premiou com importantes títulos, através da sua Câmara Municipal: uma Moção de Aplausos em 27 de 
novembro de 2001, o Título de Cidadão Sanfranciscano em 02 de abril de 2002 e uma Moção de 
Aplausos em 27 de agosto de 2002. 
407 Considerou-se, para fins de média, o período entre 30/09/2001 e 30/11/2003. Nesse intervalo de 
tempo, o Registro Legal regularizou a situação de 325 pessoas. No ano de 2004, por ser ano eleitoral e 
para que o programa não ganhasse conotação política, decidiu-se não realizar serviços itinerantes. Apenas 
em 1991 tinha ocorrido mutirão pelo registro civil de nascimento (na época, Município de São João da 
Barra). Considerando-se o período de 05/01/1985 a 17/07/2005, foram registradas 17.817 pessoas na 
região. Desse total, 11.315 pessoas foram registradas fora do prazo legal, representando 63,51 % do total 
registrado; apenas 6.502 pessoas (36,49 %) foram registradas no prazo estabelecido na lei. Os mutirões de 
1991 e de 2001/2003 registraram 1369 pessoas, ou seja, 7,68 % da população no intervalo de referência, 
salientando-se que, nos vinte e um anos pesquisados, em apenas quatro ocorreram campanhas de 
regularização do registro civil. 
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partir daquele instante teriam um nome completo. Além disso, foram realizados 61 

casamentos comunitários, sem nenhum custo para os casais. As despesas foram 

rateadas, mormente pela Prefeitura Municipal e pelo Ofício Único de São Francisco de 

Itabapoana, mesmo não recebendo qualquer tipo de ressarcimento pelos atos gratuitos 

praticados. 

Planejou-se a divulgação utilizando-se da imprensa falada, escrita e televisada. 

Tive a satisfação de entrar num carro de som e percorrer as mais longínquas localidades 

do Município, anunciando o “Registro Legal” e prestando orientações. Foi uma ótima 

oportunidade para conhecer de perto a dura realidade de muitas pessoas. Foram 

colocados cartazes nas escolas e em diversos estabelecimentos. Conversou-se com 

diretoras e professoras. Percorreram-se as rádios, solicitando a divulgação do Projeto, 

informando ainda os documentos necessários para o registro e esclarecendo sobre a 

gratuidade do registro civil e da primeira certidão. No dia do evento, havia transporte 

gratuito passando por diversas localidades. 

Verificou-se que as diretoras e professoras locais engajaram-se no processo, 

funcionando como um canal de motivação e esclarecimento junto aos pais e alunos. Da 

mesma forma, o Hospital Municipal colaborou, orientando os responsáveis para que 

registrassem seus filhos recém-nascidos antes da alta. 

Outras idéias surgiram. A Prefeitura Municipal poderia promover o 

cadastramento das pessoas sem registro e outros documentos. Mapeado o problema, 

seria mais fácil solucioná-lo. Tais informações seriam repassadas ao Registro Civil. Da 

mesma forma, poderia ser implantado um serviço gratuito de “Disque Registro”. 

Poderia ser aproveitado o já disponível “Cartório 24 horas”, mantido pela Anoreg/BR, 

oferecendo informações sobre o registro de nascimento, documentação necessária, 

Cartório competente, bem como recebendo denúncias sobre o descumprimento da 

gratuidade e relatos sobre pessoas ainda sem o registro civil. 

O Município implantou núcleos de assistência jurídica em diversas 

localidades408. Esses núcleos poderiam funcionar, juntamente com os Cartórios, como 

                                                 
408 Constituição Federal. “Art. 5º. [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 
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centros difusores dos direitos para a população, incluindo-se o registro civil de 

nascimento. Poderiam ser distribuídas “cartilhas da cidadania”409. 

Outra idéia seria equipar um veículo para percorrer o Município e levar diversos 

serviços para a população, inclusive o registro de nascimento e a respectiva certidão. 

Uma espécie de registro ambulante. 

De tudo, pode-se concluir que o segredo para o sucesso foi a dedicação e o 

envolvimento de diversos órgãos públicos e da comunidade. 

O trabalho desenvolvido parece estar em sintonia com os desejos da Nação. A 

Emenda Constitucional nº. 45, publicada em 31 de dezembro de 2004, acrescentou o § 

7º ao artigo 125 da Constituição Federal, evidenciando a preocupação com o tema: “§ 7º 

O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e 

demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 

jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários”410. 

Pouco antes da alteração constitucional, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, assim como ocorreu em outros Estados brasileiros, iniciou a implementação, 

em 2004, do interessante Projeto Justiça Itinerante, com o objetivo de universalizar o 

acesso à Justiça411, mediante o que denominou de “Juízo volante”. O Projeto prevê a 

existência de veículos devidamente equipados para irem até os Municípios e localidades 

selecionados e fornecer diversos serviços à população, especialmente assessoramento 

jurídico e busca de solução de conflitos, com ênfase na conciliação. 

Esse importante Projeto poderia ser ainda mais profícuo. Poderia ser firmada 

parceria também com a Anoreg/RJ412 e outros órgãos para incluir o registro civil de 

nascimento, além de outros atos, no elenco de serviços oferecidos. Primeiro, porque a 

falta da documentação civil pode representar um sério obstáculo ao acesso à justiça: a 

                                                 
409 Ver NALINI, José Renato. A Responsabilidade Social do Jurista para a Concretização da Cidadania. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo, Ano 11, n. 45, p. 92-104. Out/dez 2003. p. 
103. 
410 Da mesma forma, está prevista a instalação da Justiça Itinerante na Justiça Federal e na Justiça 
Trabalhista (arts. 107, § 2º, e 115, 1º da Constituição Federal).   
411 No mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. “Art. VIII. Todo homem tem 
direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos 
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela Lei”. Disponível em 
www.tj.rj.gov.br. Acesso em 23/03/2004. 
412 A Anoreg/RJ tem desenvolvido importantes ações sociais, com realce para as Centrais de Atendimento 
ao Cidadão, que oferecem assessoramento em tudo que diga respeito aos Serviços Notariais e de Registro, 
notadamente orientação jurídica na aquisição de imóveis, e dos Centros de Atendimento Médico 
Comunitário, que oferecem serviços médicos gratuitos à população de baixa renda. Disponível em 
www.anoregrj.com.br. Acesso em 30/10/2005. 
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parte deve estar identificada e qualificada nos autos. Segundo, para racionalizar os 

esforços, deve ser oferecido o máximo de serviços com o menor custo e na mesma 

oportunidade, evitando-se outros deslocamentos desnecessários das pessoas atendidas. 

Afinal, os destinatários dos serviços são os mesmos. Visando ao melhor e ao mais 

abrangente atendimento, devem ser elaborados os planejamentos. Terceiro, as 

instituições notariais e de registro e o Poder Judiciário têm um vínculo histórico muito 

forte. Ambos são prestadores do serviço público, com ideais de justiça afinados. Devem 

caminhar juntos na solução dos problemas sociais que lhes dizem respeito. Quarto, o 

Poder Judiciário, que detinha a faculdade legal de implantar serviços itinerantes de 

registro civil (art. 7º da Lei nº. 9.534/97), passou a ter o dever constitucional de 

implantar a Justiça Itinerante (EC nº. 45/04), que englobaria o registro civil de 

nascimento, imprescindível àquele mister. Quinto, o desenvolvimento da cultura do 

associativismo e da solidariedade poderá otimizar sobremaneira os resultados. O povo é 

sábio ao dizer que “a união faz a força”. 

Os fundos compensatórios para a gratuidade poderiam financiar parte dos gastos 

com os serviços itinerantes de registro civil. O restante das despesas ficariam por conta 

dos demais parceiros engajados no projeto. Não apenas esporadicamente deveriam 

ocorrer serviços itinerantes: mas periodicamente ao ano e em todos os Municípios. 

Todas as regiões e localidades não servidas por Cartórios de Registro Civil deveriam ser 

atendidas, pelo menos uma vez ao ano. Esse esforço é fundamental para atenuar o 

problema da falta de registro civil no país. 

Isso tudo vem ao encontro dos novos anseios da sociedade: serviços estatais 

próximos, mais eficientes, mais céleres e acessíveis aos cidadãos, em particular aos 

mais excluídos. Pegando carona na canção, “O Estado tem de ir aonde o povo está”413. 

Quem não enxergar isso, pode “perder o bonde da história”. 

 

                                                 
413 Uma alusão à letra da música de Milton Nascimento e Wagner Tiso “Nos bailes da vida”. 
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3.4.6  OUTRAS SOLUÇÕES 

 

 Outras soluções podem ser implantadas conjuntamente com as já analisadas. São 

medidas que procuram capacitar os registradores civis de plenas condições para realizar, 

com presteza e propriedade, seu ofício, especialmente no que diz respeito à 

compensação financeira pela gratuidade generalizada dos serviços.  

 Os registradores civis estão credenciados para novas missões: são profissionais 

do Direito, dotados de fé pública414, habilitados por meio de rigoroso concurso público 

de provas e títulos, promovido pelo Poder Judiciário e com a participação, em todas as 

suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e 

de um registrador415. Mesmo sendo particulares, são delegados do Poder Público416, 

atuando na estreita obediência dos princípios constitucionais da “legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”417.  

Desempenham uma nobre função pública, imprescindível ao efetivo exercício da 

cidadania. São os guardiões do estado civil das pessoas. Nos dizeres do Juiz José Renato 

Nalini418, “longe de corporificar um acervo memorial de dados da vida civil das 

pessoas, tem sido verdadeira usina de cidadania419”. Além disso, estão próximos à 

população, estando presentes em praticamente todos os Municípios brasileiros e em 

diversos Distritos, laborando até em dias não úteis, pelo sistema de plantão. No 

desempenho do seu ministério, têm revelado sua identidade com o ideal do justo e da 

ética. O Professor ressalta que “são pessoas afinadas com o ideal do justo, afeiçoadas a 

uma forma ética de raciocínio, propensas a conceder ao utende do serviço o tratamento 

reclamado por sua dignidade de pessoa humana. Requisito primeiro ao exercício da 

verdadeira cidadania”420. Por fim, representam uma instituição histórica e secular, com 

relevantes serviços prestados à sociedade. 

                                                 
414 Art. 2º da Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
415 Art. 15 da Lei nº. 8.935/94. 
416 Art. 236 da Constituição Federal. 
417 Art. 37, caput, da Constituição Federal. 
418 Juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Diretor Adjunto da Escola Nacional da 
Magistratura e Coordenador dos Cursos de Aperfeiçoamento da Escola Paulista da Magistratura. Atuou 
junto à 1ª Vara de Registros Públicos de São Paulo de 1979 a 1989. 
419 NALINI, José Renato. Registro Civil das Pessoas Naturais: usina de cidadania. In: DIP, Ricardo Henry 
Marques (Org.). Registros Públicos e Segurança Jurídica. 1. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1998. p. 53. 
420 Op. Cit. p. 52. 
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Essa qualificação habilita os registradores civis a colaborarem de maneira mais 

efetiva até mesmo com a própria Justiça. Os procedimentos de natureza administrativa, 

previstos na Lei de Registros Públicos, poderiam ser resolvidos na esfera de 

competência dos próprios registradores. Isso seria uma das medidas a contribuir para 

desafogar a Justiça, permitindo também redução de custos para os interessados e maior 

celeridade no atendimento dos pedidos, sem contar que os registradores lidam com o 

Direito Registral todos os dias, tendo este muitas peculiaridades. Dessa forma, o registro 

tardio, a retificação de nome, a justificação de fato necessário para fins de registro de 

nascimento, casamento ou óbito, a dispensa de proclamas, as retificações de registro421, 

poderiam correr perante o oficial, sem a intervenção judicial. Esta somente se tornaria 

obrigatória em caso de impugnação ou inconformismo da parte ou legítimo 

interessado422. Também a homologação judicial da habilitação de casamento, 

introduzida pelo Novo Código Civil423, seria desnecessária: os juízes estão 

sobrecarregados. Eles poderiam ser poupados de atribuições meramente administrativas, 

dedicando-se especialmente a sua primordial, nobilíssima e enorme missão 

constitucional: a jurisdição contenciosa424.  

Nessa esteira de idéias, os registradores civis poderiam ficar incumbidos das 

separações e divórcios consensuais425. Também os arrolamentos e inventários, em que 

todos os interessados fossem maiores e capazes, não havendo litígio, poderiam ser 

realizados pelos registradores civis. O Governo Federal assinou, em 15 de dezembro de 

2004, um pacote de medidas intitulado “Pacto de Estado em favor de um judiciário 

mais rápido e republicano”, incluindo diversas mudanças na legislação processual civil, 

visando por fim à questão da morosidade da Justiça. Dentre os projetos enviados para o 

Congresso Nacional para votação, encontra-se o projeto que modificará os artigos 982, 

983 e 1.124 do Código de Processo Civil, delegando ao Tabelião de Notas, no caso de 

inventário, se todos forem capazes e concordes, proceder ao inventário e à partilha por 

escritura pública, título hábil para o registro imobiliário, independentemente de 

homologação judicial. Com referência à separação e ao divórcio consensuais, não 

havendo filhos menores do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, 

poderiam igualmente ser realizados por escritura pública, da qual constariam as 

disposições relativas à descrição e partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, 

                                                 
421 Ver arts. 40, 46, 57, 58, 68, 69, 88, 109 e 110 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
422 NALINI, José Renato. Op. Cit. p. 53. 
423 Ver art. 1.526 do atual Código Civil e art. 180 do Código Civil de 1916. 
424 “Art. 5º [...] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”. 
425 Op. Cit. p. 53. 
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ainda, ao acordo dos cônjuges quanto à retomada pela mulher de seu nome de solteira 

ou à manutenção do nome adotado quando do casamento. Nas duas hipóteses, para 

lavratura dos respectivos instrumentos, as partes deveriam estar acompanhadas de seu(s) 

advogado(s)426. 

Tal reforma processual será fundamental para imprimir maior celeridade na 

solução das demandas da sociedade, proporcionando redução significativa de custos 

para os interessados, caracterizando-se ainda pela maior informalidade e proximidade 

com as pessoas. Os registradores civis estão habilitados a cooperar substancialmente 

nessa transformação. São eles os delegatários em maior número no país, estando 

presentes em praticamente todos os Municípios brasileiros, inclusive em diversos 

Distritos. Da mesma forma, são os mais prejudicados com a generalização da gratuidade 

dos serviços, bem como, geralmente, as serventias são as menos rentáveis. Para 

aumentar os benefícios para a população, assegurando a disponibilização de um serviço 

próximo e de qualidade, a atribuição de notas deveria ser estendida a todos os 

registradores civis427. 

No entanto, o Congresso está sinalizando para mudanças bem mais tímidas na 

legislação. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou o projeto de 

lei do Senado nº. 155/04, que admite a realização de inventário e partilha extrajudiciais, 

se os herdeiros forem capazes, quando existir um único bem a partilhar, por escritura 

pública, independentemente de homologação judicial. Outrossim, as partes poderão 

optar pelo inventário judicial, fazendo a partilha por termo nos autos ou escrito 

particular homologado pelo juiz428. Não se justifica a limitação do inventário 

extrajudicial à existência de um único bem a partilhar. Da mesma forma, poderiam estar 

previstos a separação e o divórcio extrajudiciais, havendo consenso entre o casal.  

Bem assim, o Registrador Civil poderia atuar como valioso agente na solução 

alternativa dos conflitos, por meio da conciliação, mediação, negociação ou 

arbitragem429. Esses mecanismos alternativos de solução de controvérsias deveriam ser 

                                                 
426 Disponível em www.serjus.com.br. Acesso em 20/12/2004. 
427 Ver subcapítulo 3.4.2.1. 
428 Ver www.anoregrj.com.br. Acesso em 03/11/2005. Publicado em 27/10/2005. Projeto de autoria do 
Senador César Borges (PFL-BA) e tendo o parecer favorável do Senador Pedro Simon (PMDB-RS). 
429 Op. Cit. p. 54. Ver Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem. A 
negociação, a mediação e a arbitragem são previstas na solução de controvérsias trabalhistas. Constituição 
Federal. “Art. 114 [...] § 1º. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. § 2º 
Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de 
comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
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mais estimulados. A conciliação, por exemplo, poderia ser antecipada no processo civil, 

para uma fase pré-processual, com a participação dos registradores civis como 

conciliadores430.  

Principalmente nas pequenas localidades, o registrador já atua como verdadeiro 

ouvidor da população, aconselhando negócios jurídicos realizados pelas partes, até pelo 

Poder Público, prestando gratuitamente orientações em casamentos, separações, 

inventários, brigas de família, enfim, é um consultor jurídico, um psicólogo, um 

conselheiro, um confidente, alguém acessível, imparcial e no qual a população deposita 

confiança e respeito431.  

Outra sugestão seria a centralização de todas as informações e de toda a 

documentação do cidadão num único local: o Registro Civil das Pessoas Naturais432. 

Afinal, é no Registro Civil que o primeiro documento é expedido: a certidão de 

nascimento. O indivíduo é apresentado ao mundo no Registro Civil (o registro é 

público). Além disso, o serviço armazena a adoção, a tutela, a emancipação, o 

casamento, a separação, o divórcio, a interdição, a ausência, a naturalização, o óbito. 

Enfim, praticamente toda a vida do cidadão está guardada, de forma segura, no Registro 

Civil. Esses Serviços ficariam encarregados também da emissão dos demais 

documentos, especialmente o documento de identidade civil. Não sendo possível a 

feitura no próprio Registro Civil, o cidadão poderia dar entrada neste e retirá-los-ia 

depois, no mesmo local. Na pior das hipóteses, o órgão expedidor enviaria 

comunicados, e o Registro Civil atualizaria as informações. Além da documentação, o 

                                                                                                                                               
anteriormente. (Redação dada ao parágrafo pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, DOU 
31.12.2004).”. 
Nos Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, dá-se ênfase à conciliação (art. 
98, I, da Constituição Federal). 
430 Ver arts. 277, § 1º, 331, § 1º, e 447 a 449 do Código de Processo Civil. GRECO, Leonardo. Op. Cit. p. 
11-32. O Professor sugere, inclusive, a atribuição do poder decisório definitivo aos juízes de paz ou a 
outros órgãos em algumas circunstâncias, bem como a previsão de juízes leigos atuando independentes 
dos juízes togados nos juizados especiais: “Justiça distante significa, em muitos casos, ausência de lei, 
porque violações de direitos são cometidas e é muito custoso e demorado acionar o aparelho judiciário. 
Ademais, o juiz dificilmente tem condições de ir ao local dos fatos, que muitas vezes é um local por ele 
totalmente desconhecido, e de colher provas mais diretas, em razão da distância. Somente a presença da 
Justiça em todas as áreas habitadas do território nacional poderá assegurar o efetivo acesso a Justiça a 
todos os cidadãos. Nas localidades em que a reduzida população ou o reduzido número de feitos não 
justificassem a presença permanente de um juiz togado, deveria existir o juiz de paz ou outro tipo de 
órgão, com poderes para julgar causas de menor complexidade e para conceder medidas provisórias 
urgentes em quaisquer causas. Lamentavelmente, a Constituição de 1988 proíbe a outorga ao juiz de paz 
de qualquer poder decisório”. A Justiça itinerante poderá amenizar tal  carência (ver subcapítulo 3.4.5). 
431 PESSOA, Jáder Lúcio de Lima Pessoa. A Polivalência do Registrador. Biblioteca Virtual Dr. Gilberto 
Valente da Silva. Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – Irib. São Paulo, 21 mar. 2004, n° 1064. 
Disponível em www.irib.org.br. Acesso em: 27/05/2004. 
432 Op. Cit. p. 53. 
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banco de dados manteria atualizado endereço, profissão e demais informações da 

pessoa, de interesse da população e do Governo.  

Aliás, para quê carregar um leque de documentos: o cidadão poderia portar 

apenas um documento, contendo todos as informações necessárias: registro civil 

(incluindo estado civil), identidade civil, CPF, carteira de habilitação, título de eleitor, 

certificado de alistamento militar, registro em órgão de classe, domicílio, profissão. 

A pessoa que já perdeu documentos, ou foi vítima de furtos ou roubos, conhece 

a verdadeira “via sacra” para obter a nova documentação. O mesmo ocorre com quem 

muda o nome no casamento ou nas separações e divórcios. Por que não poupar a 

população desses embaraços? Notadamente as pessoas humildes têm muita dificuldade 

para tirar os documentos. Uma única instituição poderia fornecer toda a documentação, 

ou melhor, um documento único de identidade.  

O sistema implantado “Cartório 24 horas” poderia incluir o novo 

atendimento433. Até pela Internet os pedidos poderiam ser feitos e os documentos 

enviados para o endereço dos interessados, quando não fosse necessária a retirada 

pessoalmente, caso em que o requerente poderia optar por retirá-los no Registro Civil 

mais próximo da sua residência. 

Além da maior comodidade ao cidadão, o sistema almeja oferecer maior 

segurança. Atualmente, uma pessoa consegue tirar vários documentos de identidade 

com numerações distintas. Isso porque os diversos sistemas estaduais não estão 

integrados. Desde 1997, está prevista a instituição do “número único de Registro de 

Identidade Civil, pelo qual cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será 

identificado em todas as suas relações com a sociedade e com os organismos 

governamentais e privados”434. Contudo, até agora, o sistema não foi implantado. Falta 

definir “a entidade que centralizará as atividades de implementação, coordenação e 

controle do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil”, bem como a 

definição dos órgãos regionais a serem instalados nas capitais de cada Estado, e dos 

órgãos locais a serem instalados em cada Município. Talvez não tenha sido 

operacionalizado o sistema único de identidade civil por falta dos recursos 

indispensáveis para montar toda a estrutura. A implementação poderia sair sem nenhum 

ônus para o Estado: os Serviços de Registro Civil já possuem uma estrutura adequada 

                                                 
433 Disponível em www.cartorio24horas.com.br. Acesso em 30/10/2005. Ver subcapítulo 3.4.3. 
434 Art. 1º da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997. 
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para realização de tal porte. Em praticamente todo Município do país já existe pelo 

menos um Registro Civil, que funcionaria como o órgão local. Nas capitais dos Estados, 

as Anoreg’s regionais poderiam funcionar como os órgãos regionais e, na capital 

federal, a Anoreg/BR poderia funcionar como o órgão nacional. Por que não aproveitar 

a estrutura já existente, e que conta com a confiabilidade de uma instituição testada 

pelos longos anos? 

Para atender às necessidades dos órgãos de segurança, os bancos de dados 

deveriam estar interligados ou centralizados, permitindo acessos rápidos e seguros. A 

consulta poderia ser feita, ainda, pelo confronto com o padrão de impressão digital 

armazenado. Ainda mais, no momento do registro civil, poderia ser conservada a 

própria informação genética da pessoa, presente, por exemplo, num fio de cabelo. 

Poderia vir a ser útil tempos depois: no reconhecimento de corpos (aqueles sem 

identificação; em desastres, quando desfigurados), na investigação de crimes (confronto 

com vestígios para se apurar a autoria; elucidação dos crimes de falsa identidade435), nas 

ações relativas ao estado de filiação (investigação de paternidade ou de maternidade, 

contestatórias de paternidade ou maternidade, impugnação de paternidade)436.  

Os modelos sugeridos não param por aí. No Rio Grande do Sul e na Argentina, 

por exemplo, os Registros Civis são encarregados das atribuições de registro de veículos 

automotores437. No Estado gaúcho, o sistema funciona desde 1998. O Tribunal de 

Justiça autorizou a assinatura de convênio entre o Sindicato dos Registradores Públicos 

do Estado e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança438. Para tanto, os oficiais 

recebem treinamento e montam a infra-estrutura exigida. Recebendo o credenciamento, 

os Registros Civis passam também a funcionar como Centros de Registro de Veículos 

Automotores (CRVA), oferecendo diversos serviços pertinentes: emplacamento, 

                                                 
435 Ver arts. 307 e 308 do Código Penal. 
436 Ver arts. 1596 a 1617 do Código Civil; Lei nº. 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que trata da 
investigação de paternidade. Essas ações são imprescritíveis, sendo classificadas como ações de estado. A 
ação de investigação de paternidade ou maternidade é  garantida ao filho, a fim de provar seu estado de 
filho de homem não casado com sua mãe, ou para provar que é filho de mulher não casada com seu pai. A 
ação de contestação de paternidade é assegurada ao marido para contestar a legitimidade do filho de sua 
esposa. A ação de contestação de maternidade pode ser interposta por quem quer que tenha interesse, 
como, por exemplo, os herdeiros. A ação de impugnação ou desconhecimento de paternidade objetiva 
negar a paternidade, podendo ser proposta pelo filho ou qualquer interessado. FIUZA, César. Direito 
Civil: Curso Completo de acordo com o Código Civil de 2002. 6. ed. rev. atu. amp. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003. p. 830-832. 
437 NALINI, José Renato. Op. Cit. p. 52. 
438 Ver www.al.rs.gov.br. Acesso em 02/11/2005. Vide Lei Estadual nº. 11.183, de 29 de junho de 1998. 
“Art. 29 - Compete ao Conselho da Magistratura, por proposta do Corregedor-Geral da Justiça, autorizar 
a celebração de convênios entre o Estado ou a Municipalidade com os oficiais do registro civil das 
pessoas naturais, quando de interesse da comunidade local, com vista à prestação dos serviços 
correspondentes, ou outros serviços de interesse público.”. 
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mudança de placa, licenciamento de veículos automotores, emissão de Certificados de 

Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), vistoria, transferência de propriedade de 

veículos automotores, liberação de restrições financeiras, baixa definitiva de veículo 

como sucata, alteração de dados cadastrais439. Os CRVA’s oferecem serviços de 

qualidade e confiabilidade. 

Em 2005, no Estado do Rio de Janeiro, foi assinado convênio entre o Detran/RJ 

e a Associação dos Registradores e Notários (Anoreg/RJ), a fim de facilitar a 

comunicação da venda de veículos440. No momento do reconhecimento de firma do 

vendedor, o usuário poderá fazer a comunicação de venda no próprio Cartório, que terá 

computadores ligados ao banco de dados do Detran. A medida objetiva evitar que o 

comprador seja responsabilizado por multas ou acidentes de trânsito cometidos pelo 

antigo proprietário. O comprador, da mesma forma, poderá ser cientificado de multas e 

impedimentos existentes, podendo ser acordado no Cartório, por meio de instrumento 

público, a responsabilidade de cada contratante. A anexação de notas ao Registro Civil 

permitiria a ampliação desse serviço para a população. 

Enfim, esses são alguns modelos propostos, destinados a viabilizar a 

continuidade da prestação eficiente e de qualidade do Serviço de Registro Civil, 

especialmente após a generalização da gratuidade. Algumas medidas podem e devem 

ser implementadas juntamente com outras. Ao final, quem sairá ganhando será a própria 

população: isso sim é o mais importante. 

                                                 
439 Ver www.detran.rs.gov.br. Acesso em 02/11/2005. 
440 Ver www.detran.rj.gov.br. Acesso em 02/11/2005. 
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CONCLUSÃO 

 

No Brasil, o registro civil de nascimento teve como predecessor o registro 

paroquial, isto é, o registro de batismo promovido pela Igreja Católica. Com a ruptura 

entre Estado e Igreja, em 1889, instituiu-se, em definitivo, o registro exclusivamente 

civil, sob a responsabilidade do Estado. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

é competente para tal função o Oficial de Registro Civil, a quem é delegado o serviço 

pelo Estado, em caráter privado, após aprovação em concurso público441. 

 

O registro civil de nascimento é a inscrição, pelos Oficiais de Registro, da 

declaração de nascimento com vida de uma pessoa natural em livros ou bancos de dados 

públicos, observando-se as formalidades legais, conferindo ao assentamento segurança, 

autenticidade, publicidade, eficácia, validade contra terceiros, existência legal e 

perpetuidade. Excepcionalmente, quando vago o serviço, o Estado retoma 

provisoriamente o exercício442. 

 

O registro civil não representa uma mera estatística nos bancos de dados 

públicos ou simplesmente uma folha de papel. Por meio dele, o cidadão é reconhecido 

pelo Estado e pela sociedade como pessoa, com existência jurídica, nome completo, 

filiação inequívoca, estado civil e nacionalidade. O registro é pré-requisito para o 

exercício de vários outros direitos, tais como os direitos políticos (votar e ser votado), os 

direitos trabalhistas (trabalhar com Carteira de Trabalho assinada), os direitos 

individuais (direito de propriedade imobiliária, direito de habilitar-se a dirigir veículos 

automotores, direito de ser empresário), direitos sociais (direito de participar dos 

programas assistenciais do governo). Portanto, o registro civil de nascimento é um 

direito fundamental, imprescindível à realização e à dignidade do homem na vida 

contemporânea. Dada a miséria que assola o país, muitas vezes, torna-se indispensável à 

sobrevivência, visto que, sem documentação, os hipossuficientes não recebem os 

auxílios estatais. 

 

A idéia de cidadania engloba o exercício efetivo não só dos direitos políticos, 

como também dos civis, sociais, difusos, coletivos e todos que se tornarem essenciais à 

satisfação das necessidades do homem para uma vida saudável, prazerosa, livre, justa e 

                                                 
441 Art. 236. 
442 Ver subcapítulo 1.2. 
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igualitária. Uma pessoa sem o registro civil não exerce a cidadania em plenitude, uma 

vez atravancada de exercer direitos elementares à dignidade humana, tais como 

educação, saúde, trabalho e alimentação. Conforme classificação de Carvalho, essas 

pessoas são “não-cidadãs” ou, no máximo, “cidadãs incompletas” 443. 

 

A despeito da repercussão do registro civil na esfera de cidadania das pessoas, 

milhões de brasileiros não estão registrados. E o mais grave, o governo ignora a real 

amplitude do problema. A única variável disponível, criada pelo Ibge, é o sub-registro, 

que representa uma estimativa do número de pessoas que, em determinado ano, 

nasceram e não foram registradas naquele mesmo ano, ou nos primeiros noventa dias do 

ano seguinte, neste caso contados a partir do nascimento. O sub-registro não esclarece a 

quantidade existente de pessoas sem registro de nascimento, nem mesmo o número de 

pessoas que permanecem não registradas em relação a determinado ano de referência. 

Da mesma forma, não houve rigor técnico na definição do termo sub-registro: utilizou-

se um critério de nascimento com vida diferente do legal444; generalizou-se o prazo para 

registro em noventa dias, quando, na verdade, o prazo geral é de quinze dias (há outros 

prazos, dependendo de quem seja o declarante e da localização do Cartório)445; houve 

equívoco em relação ao conceito de registro tardio, que é o registro efetuado fora do 

prazo legal (e não o registro realizado depois de noventa dias do nascimento ou no ano 

seguinte ao do parto, conforme se refere o Instituto). 

 

O governo dispõe da informação de quantos brasileiros são registrados em cada 

ano, classificando os dados por ano de nascimento. Para se obter um número 

aproximado de brasileiros sem registro, bastaria abater, nos sub-registros respectivos, o 

número de pessoas registradas nos anos seguintes e nascidas nos anos de referência. A 

soma de todos os sub-registros residuais corresponderia ao número aproximado de 

pessoas que permanecem sem o registro de nascimento. Uma outra forma de obter um 

quadro mais fidedigno da realidade seria incluir esse quesito nos próximos 

recenseamentos. A simplicidade da solução evidencia ser mais conveniente divulgar o 

sub-registro do que um número muito superior, mais alarmante, verdadeiramente 

                                                 
443 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. p. 9. 
444 O critério legal é o da respiração; o empregado pelo Ibge na definição de sub-registro é mais amplo: 
aceita-se qualquer outro sinal de vida. 
445 O prazo para registro será de: quinze dias, se a declarante não for a mãe e o Cartório não distar mais de 
30 km do local do parto ou da residência dos pais; sessenta dias, se a declarante for a mãe e o Cartório 
não distar mais de 30 km; três meses, se a declarante não for a mãe e o Cartório distar mais de 30 km; três 
meses mais quarenta e cinco dias, se a declarante for a mãe e o Cartório distar mais de 30 km. 
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representativo da evasão de registro de nascimento e revelador da qualidade da 

cidadania exercida no país. 

 

Não obstante a imprecisão e a impropriedade da variável sub-registro, a sua 

magnitude revela a grandiosidade do problema. Por exemplo, das três milhões e 

quinhentas mil crianças nascidas em 2002, oitocentos mil não foram registradas naquele 

ano, ou no ano seguinte, até noventa dias do nascimento. Em alguns Municípios 

brasileiros, nenhuma criança nascida em 2002 foi registrada naquele ano446. Isso em 

apenas um único ano de referência. Verificou-se, ainda, que o problema do sub-registro 

acentua-se nas regiões mais pobres, sobretudo Regiões Norte e Nordeste. A falta de 

registro está associada à miséria. 

 

A relação intrínseca entre evasão de registros e pobreza levou o legislador a 

editar a lei nº. 9.534, de 10 de dezembro de 1997, estendendo a gratuidade do registro 

civil de nascimento, incluindo a primeira certidão, a todos, indistintamente. Mesmo 

quem possa arcar com os custos do serviço está isento do pagamento de emolumentos. 

Verificou-se que a generalização da gratuidade reduziu o índice de sub-registro, porém 

o impacto ficou aquém do esperado. Isso porque, desde a implantação do registro civil 

no país (Decreto nº. 9.886, de 7 de março de 1888), ele já era gratuito para os pobres. A 

Constituição Federal de 88 (art. 5º, LXXVI) também assegurou a gratuidade do registro 

de nascimento para os reconhecidamente pobres. Dessa forma, o reflexo da gratuidade 

já fora amortizado de maneira gradual, desde a instituição do registro civil no país. O 

custo do registro de nascimento não pode ser apontado, portanto, como causa 

preponderante para a evasão de registro de nascimento. 

 

As causas da falta de registro não são estanques: torna-se mister combatê-las, em 

conjunto. Além da miséria, podem ser apontadas a inexistência de educação de 

qualidade oferecida a todos, a ausência de informação, a falta de associativismo, a 

carência de meios de transporte acessíveis à população de baixa renda, a inexistência ou 

a precariedade dos fundos de compensação para os Oficiais de Registro Civil.  

 

A pobreza pode levar o registro civil de nascimento a não ter significado prático 

na vida das pessoas. A população carente tem menos acesso a informações sobre 

programas assistenciais, e o Estado, por sua vez, ignora muitos dos que mais necessitam 

                                                 
446 Ver subcapítulo 3.1. 
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de seu auxílio. A partir do momento que o registro civil de nascimento passar a 

representar a efetiva inclusão social, possibilitando a participação em programas de 

transferência de renda, uma nova perspectiva se abrirá. Não basta, portanto, conceder 

um direito, como a gratuidade do registro. É necessário integrar o cidadão à sociedade, 

informá-lo dos seus direitos e garantias, possibilitar o exercício efetivo dos mesmos. 

 

Uma medida isolada, como a generalização da gratuidade do registro civil de 

nascimento, não resolveu, por si só, o problema da falta de registro. Aliás, criou outro: 

os Oficiais de Registro, que já enfrentavam dificuldades financeiras no exercício do seu 

mister, viram sua situação agravada. Estabeleceu-se a isenção de emolumentos, sem se 

criar formas de compensação para a perda de receita decorrente.  Somente mais de três 

anos depois, foi determinado aos Estados que estabelecessem modelos de compensação 

aos registradores civis das pessoas naturais (Lei nº. 10.169, de 29 de dezembro de 

2000). Muitos Estados ainda não cumpriram essa obrigação. Outros o fizeram de 

maneira insatisfatória, mediante sistemas de reembolsos insuficientes para manter um 

razoável funcionamento, especialmente das pequenas Serventias.  

 

Urge oferecer condições mínimas para que os Oficiais possam praticar os atos 

gratuitos, sem sacrifício da qualidade e eficiência. No combate à erradicação do sub-

registro, cada um deve cumprir a sua parte. Aos Estados cabe implementar fórmulas 

adequadas de compensação para os registradores civis. Os modelos estabelecidos devem  

assegurar um patamar mínimo suficiente para a modernização das Serventias e para uma 

remuneração condigna do Oficial, compatível com a de outras carreiras jurídicas. 

 

O reembolso dos atos gratuitos é uma solução emergencial para se manter o bom 

funcionamento dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais. Entretanto, em 

tempos de parcos recursos, é inviável subsidiar indefinidamente Serventias que praticam 

poucos atos por mês. É essencial a reorganização das Serventias Extrajudiciais para 

equilibrar a carreira notarial e de registro. As Serventias devem ser capazes de oferecer 

um serviço a contento, com recursos próprios. Os reembolsos devem ser apenas 

complementares. A reorganização almeja uma configuração que possibilite uma melhor 

prestação do serviço, conciliando Serventias viáveis financeiramente e o mais próximas 

da população a ser atendida. Para tanto, deve ser implementada segundo critérios 

objetivos, estáveis e coerentes, ouvindo-se os principais atores envolvidos, tais como 
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entidades representativas da classe notarial e registral, associações representativas de 

usuários do serviço, além de representantes do Poder Judiciário. 

 

A anexação da atribuição de notas aos Serviços de Registro Civil das Pessoas 

Naturais contribuiria para melhorar a situação financeira destes. A Lei dos Notários e 

Registradores poderia ser alterada, anexando-se, em definitivo, as notas a todos os 

Serviços de Registro Civil, indistintamente. Isso já ocorre em muitos Estados, ao menos 

em relação aos Registros Civis não localizados no Distrito-Sede de Comarca447. 

Salienta-se, entretanto, que as Serventias menores continuariam com pouco movimento. 

Essa medida deveria ser implementada juntamente com um adequado sistema de 

reembolsos e, sobretudo, com a reorganização extrajudicial. 

 

Outras soluções poderiam ser implantadas, em paralelo com as anteriores, a fim 

de possibilitar a prestação dos serviços de modo eficiente e em compensação à 

generalização da gratuidade. Os registradores civis estão qualificados a colaborar até 

mesmo para tornar a Justiça mais ágil. Os procedimentos de natureza administrativa, 

relativos ao Serviço de Registro Civil e previstos na Lei de Registros Públicos, 

poderiam ser resolvidos na esfera de competência dos registradores civis. Igualmente, 

poderiam atuar como valiosos agentes na solução alternativa de conflitos, por meio da 

conciliação, mediação, negociação ou arbitragem. Da mesma forma, as separações e 

divórcios consensuais, os arrolamentos e inventários, em que todos fossem capazes e 

concordes, poderiam ser realizados pelos registradores, através de escritura pública. A 

atribuição de notas seria anexada aos Registros Civis, já tão afetados pela isenção de 

grande parte de seus atos. Além do mais, representam a modalidade de serviços 

notariais e registrais existente em maior número no país, estando presente em 

praticamente todos os Municípios brasileiros e em grande parte dos Distritos.  

 

Outra idéia seria a centralização de todas as informações e de toda a 

documentação do cidadão no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais. Isso traria 

praticidade, comodidade e diminuição de custos para a população que, num só local, 

obteria todos os documentos, caso não optasse por pedidos via Internet. Aliás, poderia 

ser expedido apenas um documento, contendo todas as informações. Igualmente, os 

                                                 
447 Lei nº. 9.835, de 18 de novembro de 1994. “Art. 52. Nas unidades federativas onde já exista lei 
estadual específica, em vigor na data de publicação desta Lei, são competentes para a lavratura de 
instrumentos traslatícios de direitos reais, procurações, reconhecimento de firmas e autenticação de cópia 
reprográfica os serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais.”.  
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Registros Civis têm a estrutura propícia para a implantação do número único de 

identidade civil no país, já previsto pelo legislador e até então não executado. 

 

Os modelos propostos não param por aí: poderiam ser firmadas parcerias com os 

Detrans, habilitando os Registros Civis a atuarem como Centros de Registro de 

Veículos Automotores, como já ocorre no Estado do Rio Grande do Sul.  

 

Paralelamente à estruturação dos Registros Civis, em todos os hospitais 

brasileiros com movimento razoável, poderiam ser instalados Postos de Atendimento 

dos Registros Civis das Pessoas Naturais, com atribuições para registro de nascimento e 

de óbito. Dessa forma, as crianças sairiam de lá registradas. Poderiam ser celebrados 

convênios entre as Associações dos Registradores, o Poder Público e a iniciativa 

privada para viabilizar o projeto. Os fundos de compensação poderiam financiar parte 

das despesas. Outrossim, a Lei dos Notários e Registradores deveria ser alterada, a fim 

de permitir a instalação de Postos de Atendimento em diversos locais448. Nos hospitais 

em que não se justificasse a implantação dos Postos, os pais seriam orientados sobre o 

registro de nascimento, sendo-lhes entregue cartilha contendo, inclusive, endereço do 

Cartório competente. Outra boa alternativa seria o registro de nascimento poder ser feito 

sem que houvesse necessidade de comparecimento dos pais ao Cartório. Seria efetuado 

com base na Declaração de Nascido Vivo (DNV), que os hospitais enviariam aos 

Cartórios, até mesmo pela Internet. 

 

As campanhas de mobilização em prol do registro civil de nascimento devem ser 

permanentes, com destinação de maiores recursos orçamentários para propagandas e 

esclarecimentos na televisão, nos jornais e nas rádios. A iniciativa privada poderia 

colaborar no financiamento das campanhas. As escolas e hospitais poderiam distribuir 

cartilhas, orientando sobre o registro. Deveriam ser obrigatórios os serviços itinerantes, 

percorrendo, pelo menos uma vez ao ano, as localidades não atendidas por Cartórios. 

Além do registro, diversos serviços poderiam ser levados à população: emissão de 

diversos documentos, regularização de uniões estáveis, prestação jurisdicional, serviços 

médicos e odontológicos, pedidos de aposentadoria, assistência jurídica, social, 

nutricional e psicológica.  

 

                                                 
448 O art. 43 da Lei nº. 8.935/94 determina que cada serviço notarial ou de registro funcione em um só 
local, estando vedada a instalação de sucursal. 
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Somente com o esforço conjunto de todos, conseguir-se-á erradicar o sub-

registro no país. Será produto de uma atuação integrada, articulada, consistente, 

continuada, planejada, envolvendo o Estado, os registradores civis e a sociedade. Da 

mesma forma, não basta combater apenas uma ou duas causas da evasão de registros, 

isoladamente. É preciso “fechar o cerco” para encurralar esse mal. Não será tarefa fácil, 

quiçá seja uma “obra ciclópica” 449. Contudo, a magnitude do problema e as suas 

repercussões negativas na cidadania dos brasileiros impelem a “agir”450 imediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
449 GRECO, Leonardo. Op. Cit. p. 22. 
450 Uma pequena palavra de grande significado, por vezes tão traída. Ou será que fomos nós? 
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