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O que é Registro Civil de Pessoa 
Natural 

 

Registro Civil de Nascimento 
corresponde à inscrição de um fato 
juridicamente relevante no ofício de 
Registro da Pessoas Naturais 
competentes, materializado pela 
Certidão de Nascimento.  
 



 
O QUE É RELEVANTE 

REGISTRAR? 
 
 
 

Art. 29: 

• I - os nascimentos;       

• II - os casamentos;        

• III - os óbitos;        

• IV - as emancipações; 

• V - as interdições; 

 



 
 

PORQUE SE REGISTRAR? 
 
 
 

• É a prova da existência jurídica de todos os brasileiros. 
•  O registro civil de nascimento é pressuposto do exercício da 

cidadania. 
•  É um direito do cidadão. 
•  Todos os demais direitos dependem do Registro Civil de 

Nascimento: vida e saúde, educação e cultura, esporte e lazer, 
trabalho e previdência, liberdade individual e dignidade, entre 
outros. 

• a carteira de identidade, o título de eleitor, o CPF (Cadastro de 
Pessoa Física) e os benefícios sociais dependem desse 
documento. 

 
NÃO TEM DESCULPA: É GRATUITO E É OBRIGATÓRIO 
• O inciso LXXVII, do art. 5° da CF, estipula a gratuidade dos atos necessários ao 

exercício da cidadania. 
• A Lei n. 9.534, de 10 de dezembro de 1997.  

 



 
 

QUEM DEVE FAZER O REGISTRO 
 
 
 

São obrigados a fazer a declaração  

de nascimento obedecendo a seguinte ordem: 

•   Qualquer interessado, inclusive o próprio registrando 
desde que maior de 18 (dezoito) anos (art. 50, §3 da 
LRP); 

• Pai; mãe; parente presente mais próximo maior de 
idade; 

•  administradores de hospitais, médicos e parteiras, que 
estiverem assistido o parto;  

• pessoa idônea da casa em que ocorrer o parto;  

• pessoa encarregada da guarda judicial do menor. (art. 
52 da lei 6015) 

 

 

 



 
 

EM QUE O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL PODE CONTRIBUIR?  

 
 
 

 

O assistente social e os agentes de proteção social tem um 
papel relevante para facilitar o acesso aos direitos dos 
cidadãos. 

Sua intervenção pode mobilizar ações concretas, 

 sócio-educativas para promover à universalização e 
ampliação dos direito sociais e da cidadania, 
sensibilizando a população sobre suas implicações para o 
acesso as políticas públicas. 

Inclusive, encaminhando para os órgãos 

Competentes para obtenção do registro. 

 



 
TENHO PRAZO PARA FAZER O  

REGISTRO 
 
 
 
 

 

• A Lei n. 6.015/73, artigos 50 e 51, em relação ao 
nascimento, dispõem:  

• dentro do prazo de 15 (quinze) dias, que será 
ampliado em até 3 (três) meses para lugares 
distantes mais de 30 (trinta) quilômetros da sede do 
cartório. 

• 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; 

 



 
PERDI O PRAZO E AGORA?  

 
 
 
 
 

 
• Preciso pagar multa? 
• NÃO  
•  O registro civil de nascimento pode ser feito em 

qualquer idade?  
• SIM. O BRASIL QUER CONHECER A TODOS. 
• Quanto custa para fazer o Registro Civil de Nascimento-

RCN? 
• ANTES TARDE DO QUE NUNCA. O REGISTRO É 

GRATUITO. 
• Preciso de ordem judicial? 
• NÃO. A LEI ADMITE QUE SEJA FEITO DIRETO NA 

SERVENTIA DO CARTÓRIO. 

 



 
 

SOU A MÃE QUERO REGISTRAR 
 
 
 
 

Pode sim! É direito! É dever! 

 SE PODE O PAI! PODE A MÃE!  

A Lei 13.112/2015 PERMITE QUE A MÃE 

FAÇA O REGISTRO SOZINHA. 

Mas ATENÇÃO: 

• se casada e portar a certidão de casamento.  

• Se não casada formalmente deve portar uma declaração 
de paternidade do pai, conforme inciso II do art. 1º da 
Lei. 8560/1992.   

• Importante: Não deverá constar, em qualquer, caso, o 
estado civil dos pais e a natureza da filiação (§ 1 da lei 
8560/1992). 

 

 



 
 

FILIAÇÃO SOCIO AFETIVA 
 
 
 
 

 
 O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade 
socioafetiva de pessoa de qualquer idade será autorizado perante os 
oficiais de registro civil das pessoas naturais.(Art. 10.) 
•  será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via 

judicial, nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação. 
• O Requerente deve ser maior de dezoito anos de idade, 

independentemente do estado civil.  
• O pretenso pai ou mãe será pelo menos dezesseis anos mais velho 

que o filho a ser reconhecido.  
- O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será 

processado perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, 
INDEPENDENTEMENTE DE ONDE  foi lavrado o assento. 

- Só poderá haver o registro de um ascendente sócio-afetivo. 



 
 

FILIAÇÃO SOCIO AFETIVA 
 
 
 
 

 

Aquele que se intitular como pai ou mãe perante a sociedade 
uma relação de afeto construída a cada dia, em ambiente 
sólido e transparente demonstração de amor e assistência, 
poderá requerer ao Oficial de Registro Público de 
Nascimento do filho socioafetivo o reconhecimento 
voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva 
de pessoa de qualquer  

-  Hoje, o afeto é considerando tão importante nas relações 
de família que NÃO há necessidade de autorização judicial 
(Provimento nº 63, de 14 /11/2017), bastando apenas o 
reconhecimento de paternidade ou maternidade 
socioafetiva através de escrito particular perante o Oficial 
do RCN. A Filiação Socioafetiva “pos mortem” também é 
possível . 



 
 

FILIAÇÃO SOCIO AFETIVA 
 
 
 
 

 

• § 6º Na falta da mãe ou do pai do menor, na 
impossibilidade de manifestação válida destes ou 
do filho, quando exigido, o caso será apresentado 
ao juiz competente nos termos da legislação 
local. 

• § 8º O reconhecimento da paternidade ou da 
maternidade socioafetiva poderá ocorrer por 
meio de documento público ou particular de 
disposição de última vontade, desde que 
seguidos os demais trâmites previstos neste 
provimento. 
 



 
 

FILIAÇÃO SOCIO AFETIVA 
 
 
 
 

 
VEDAÇÃO: Não poderão reconhecer a paternidade ou 
maternidade socioafetiva os irmãos entre si nem os 
ascendentes; E NEM DE MENORES DE 12 ANOS. 
EXIGÊNCIA: Constarão do termo: os dados do requerente, os 

dados do campo FILIAÇÃO e do filho que constam no 
registro. 

• Deve-se colher a assinatura do pai e da mãe do 
reconhecido, caso este seja menor. 

• Se o filho for maior de doze anos, o reconhecimento da 
paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá seu 
consentimento. 

• NÃO PODERÁ HAVER AÇÃO JUDICIAL DE ADOÇÃO EM 
ANDAMENTO. 

 
 

 



 
 

FILIAÇÃO SOCIO AFETIVA 
 
 
 
 

 

• § 6º Na falta da mãe ou do pai do menor, na 
impossibilidade de manifestação válida destes ou 
do filho, quando exigido, o caso será apresentado 
ao juiz competente nos termos da legislação 
local. 

• § 8º O reconhecimento da FILIAÇÃO socioafetiva 
poderá ocorrer por meio de documento público 
ou particular de disposição de última vontade. 

• A pessoa com deficiência pode reconhecer filhos, 
por previsão expressa do art. 6º do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (EPD). 
 



 
 

Provimento n 16 do CNJ (Lei 8.560/92 ) 
 
 
 
 

 

Art. 6º. O reconhecimento espontâneo de filho poderá ser 
feito perante Oficial de Registro de Pessoas Naturais, a 
qualquer tempo, por escrito particular, que será arquivado 
em cartório 

- Para a lavratura do ato, faz-se necessária a anuência escrita 
do filho maior, ou, se menor, da mãe.  

- O interessado poderá realizar o ato em qualquer Oficio de 
Registro de Pessoas Naturais ainda que diverso daquele em 
que lavrado o assento natalício do filho. 

- O reconhecimento de filho por pessoa relativamente 
incapaz independerá de assistência de seus pais, tutor ou 
curador.  

- Nova certidão deve ser gratuita. 



 
 

Em caso de dúvidas do vínculo biológico 
 
 
 
 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA, em parceria com o 
LACEN, faz o exame de DNA, ainda em sede 
de mediação, mesmo sem intervenção 
judicial, e afasta este obstáculo ao exercício 
da paternidade responsável. 

- Fazemos o exame de forma gratuita e 
agendamos a sessão de mediação no NUSSC. 

 



 
 

OS PAIS MENORES DE IDADE PODEM 
REGISTRAR OS PRÓPRIOS FILHOS? 

 
 
 

 

• Apenas o pai ou mãe, maior de 16 e menor de 18 
anos, pode declarar o nascimento de seu filho, sem 
assistência dos pais.  

• Os menores de 16 anos deverão ser representados 
pelos pais ou responsáveis legais.- Se a mãe for 
menor de 16 anos, deverá comparecer para registro, 
seu representante legal.  

• Se o pai for menor, o mesmo não poderá reconhecer 
o filho no momento do registro de nascimento. 

 



 
 

Provimento n° 28 CNJ Se a pessoa já for maior 

de idade x registro tardio? 

 
 
 
 
 

 As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo previsto no art. 50 
da Lei nº 6.015/73 serão registradas nos termos deste provimento. (Art. 1º.) 

• O requerimento de registro será providenciado junto ao ofício do Registro Civil 
das Pessoas Naturais da  residência do interessado, ou do local onde se 
encontrar a pessoa,; 

• Do requerimento constará: a) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora 
certa, sempre que possível determiná-la;  

•   b) o sexo do registrando;  
• c) seu prenome e seu sobrenome; 
•  d) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;  
• e) os prenomes e os sobrenomes, a naturalidade, a profissão dos pais e sua 

residência atual; 
• f) indicação dos prenomes e dos sobrenomes dos avós;  
• g) a atestação por 2 (duas) testemunhas devidamente qualificadas  

 
 

  
 



 
Provimento 28 

 
 
 
 

• Se o registrando for menor de 12 (doze) anos: será 
dispensado o requerimento escrito e o 
comparecimento das testemunhas, se for 
apresentada pelo declarante a Declaração de 
Nascido Vivo - DNV (Lei nº 12.662) 

• Criança com menos de 3 (três) anos de idade, 
nascida de parto sem assistência de profissional da 
saúde ou parteira tradicional, a Declaração de 
Nascido Vivo será preenchida pelo Oficial de 
Registro Civil que lavrar o assento de nascimento e 
será assinada também pelo declarante, 



 
Provimento 28 

 
 
 
 

O estabelecimento da filiação poderá ser feito por meio 
de reconhecimento espontâneo dos genitores, nos 
termos do artigo 1.609, I, do Código Civil Brasileiro, 
independentemente do estado civil dos pais. 

Art. 13. Nos casos em que o registrando for pessoa 
incapaz internada em hospital psiquiátrico, hospital 
de custódia e tratamento psiquiátrico (HCTP), 
serviços de acolhimento em abrigos institucionais de 
longa permanência, poderá o Ministério Público, 
independente de prévia interdição, requerer o 
registro diretamente ao registro civil.  

 



 
 

PARECE TUDO FÁCIL, MAS... 
 
 
 

 

Se a pessoa já for maior de idade e for o 

caso de registro tardio? 
 

Não tem problema. TODOS SÃO BRASILEIROS.  

A pessoa deve ir ao cartório da localidade onde reside, levando: 

 

DOCUMENTOS (batistério, caderneta de vacinação e outros que 
facilitem a prova de que a pessoa tem o nome, a idade e a 
filiação) .  

 

E 2 TESTEMUNHAS: que conheçam o registrando e saibam dar 
informações seguras sobre a sua vida, eventual registro ou 
declarar a inexistência de registro anterior.  

 

 
 

 
 
 
 
  

 
 



 
 

PARECE TUDO FÁCIL, MAS... 
 
 
 

 

O desafio é registrar PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, 
desprovida de informação sobre sua vida passada 

- a intervenção da assistência social do município, 
Estado e sociedade civil é essencial para o êxito do 
registro. 

- Esgotar todas as possibilidades de localizar parentes 
ou conhecidos que tenham e possam fornecer a 
informação necessária e servir de testemunha 
perante o oficial de registro civil; 

- Lembrete: A Defensoria Pública poderá auxiliar tanto 
no pedido de buscas quanto no requerimento de 
registro tardio do registro de nascimento ou na 
necessidade de requerimento judicial. 
 

 
 



 
 

PARECE TUDO FÁCIL, MAS... 
 
 
 

 

E as PESSOAS INCAPAZES? Precisam de atenção 
especial e de assegurar o resgate de sua dignidade, 
assegurando o exercício de sua cidadania  

• É o caso de pessoas incapazes internadas em hospitais 
psiquiátricos, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico 
(HCTP), serviços de acolhimento em abrigos institucionais.   

• Primeiro, cumpre esclarecer que o artigo 84 do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência deixou de prever expressamente a 
interdição, submetendo a pessoa com deficiência ao regime 
da curatela, restrita apenas aos atos de caráter negocial e 
patrimonial. 

• Mas, a curatela é exigida para o exercício dos direitos da vida 
civil, e o procedimento e seu registro deve ser facilitado.  

 
 
 
 



 
 

PARECE TUDO FÁCIL, MAS... 
 
 
 

 

• O Provimento n. 28 do CNJ facilitou o registro tardio de 
pessoas declaradas como incapazes e que não têm condições 
de providenciar o próprio Registro Civil.  

• As providências de registro de nascimento de pessoa tutelada 
pelo Estatuto do Idoso ou de incapaz submetido à interdição 
provisória ou definitiva poderão ser adotadas pela 
Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. 

- Se o registrando for pessoa incapaz internada em hospital 
psiquiátrico, custódia, instituição permanente, poderá o 
Ministério Público requerer o registro diretamente ao 
Oficial, independentemente prévia de Interdição, 
fornecendo os elementos necessários ( art. 13 do 
Provimento nº 28 CNJ). 

 
 

 
 
 



 
 

 REGISTRO DE FILIAÇÃO SE O 
 PAI/MÃE ESTIVER PRESO 

 
pa O reconhecimento de filho por interno em 

estabelecimento prisional do Estado poderá ser 
manifestado mediante instrumento particular. 

• A autenticidade será afirmada pela autoridade 
administrativa responsável pela custódia. 

• Se o preso for analfabeto, ou estiver impossibilitado 
de assinar, a autoridade administrativa fará constar a 
leitura em voz alta, perante duas testemunhas, 
colhendo as respectivas assinaturas e a impressão 
digital do preso. 
 

 



 
 

 REGISTRO DE ÓBITO 
 

• Quando é constatada a morte de uma pessoa. As 
primeiras providências dependerão do local e da 
causa da morte. 

• A primeira providência será solicitar a Declaração de 
Óbito, para fins de Registro Civil nos Cartórios de 
Pessoa Natural (Art. 9º ,I da Lei nº 6015/73). Onde 
obter? 

 



 
 

 REGISTRO DE ÓBITO 
 

• 4.1 Se o falecimento aconteceu em 
estabelecimentos de Saúde: 

• - o Médico responsável deve preencher integralmente A 
DECLARAÇÃO DE ÓBITO (DO) (LEI Nº 11.976/2009.), que é  
documento oficial do Sistema Único de Saúde para atestar a 
morte de indivíduos, pacientes e não pacientes. 

• - Pra onde levar a Declaração de Óbito:  Obrigatoriamente, 
uma das vias será remetida ao a)  cartório de registro civil e 
outra à secretaria estadual ou municipal de saúde da 
jurisdição onde ocorreu o óbito. (§ 2o);c)  e outra será 
arquivada na unidade que notificou o óbito. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.976-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.976-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.976-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.976-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.976-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.976-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.976-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.976-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.976-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.976-2009?OpenDocument


 
 

 REGISTRO DE ÓBITO 
 

• 4.2 Para óbitos naturais ocorridos fora de estabelecimento 
de saúde  

• 4.2.1 casos de mortes naturais com assistência médica:  

• - A D. Óbito deverá ser preenchida pelo médico que atestará a 
morte; 

• - As primeira e terceira vias da DO serão encaminhadas para a 
secretaria de saúde;  

• - A segunda via será entregue à família, que a apresentará ao 
cartório (ficará retida) do registro civil, para obtenção da 
Certidão de Óbito; 

 



 
 

 REGISTRO DE ÓBITO 
 

• 4.2.2 casos de mortes naturais sem assistência médica 
(domicílio):  

• - Procurar o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), cujo 
médico preenche a DO, que deve ser recolhida pelo órgão 
responsável. -  Quando não existir Serviço de Verificação de 
Óbitos, qualquer médico tem obrigação de preencher o 
documento  

• - Em casos de mortes naturais em localidades onde não haja 
médico: o responsável pelo falecido, acompanhado de duas 
testemunhas, comparece ao cartório do registro Civil, que 
preenche as três vias da DO.  

 



 
 

 REGISTRO DE ÓBITO 
 

• 6.1. FALECIDO NÃO TEM REGISTRO DE NASCIMENTO E NEM 
DOCUMENTOS 

• - Primeiramente, será providenciado o registro tardio, nos 
termos da Lei n 6015. 

• - Poderá ser utilizado as normas do Provimento 28 do CNJ, se 
o falecido tiver até 12 anos. 

• - Antes de ser encaminhado para o sepultamento, existem 
vários procedimentos que são feitos para que o corpo seja 
identificado: realização de exames de DNA e odontolegal; 
exame de fotos, descrição das características de vestes ou 
sinais particulares como tatuagens, alterações físicas, enfim, o 
máximo de descrição no laudos cadavéricos. 

 



 
 

 REGISTRO DE ÓBITO 
 

• Art. 81. Sendo o finado desconhecido, o assento deverá 
conter declaração de estatura ou medida, se for possível, cor, 
sinais aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer outra 
indicação que possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento; 
e, no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionados 
esta circunstância e o lugar em que se achava e o da 
necropsia, se tiver havido.                         (Renumerado do art. 
82 pela, Lei nº 6.216, de 1975). 

• Parágrafo único. Neste caso, será extraída a individual 
dactiloscópica, se no local existir esse serviço. 
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CURIOSIDADES IMPORTANTES 
Provimento n 73 do CNJ 

 
 
 

 
•  O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu 

que PESSOAS TRANS podem alterar o nome e o sexo no 
registro civil SEM que se submetam a cirurgia.  

• Inclusive, a alteração do nome e a correspondente identidade 
de gênero poderá ser feita SEM decisão judicial. 

• O interessado na troca poderá poderá solicitar a mudança  
direto no cartório e NÃO precisará comprovar sua identidade 
psicossocial, que deverá ser atestada por autodeclaração.  

• Obs.: mais informações no site www.defensoria.pi.def.br 
 
 
 
 
 

 

 


