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Brasília, 18 de dezembro de 2014.

A Sua Excelência a Senhora
DILMA VANA ROUSSEFF
Presidenta da República

Brasília-DF
Assunto : Identificação Centralizada do Cidadão.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

A Justiça Eleitoral vem, desde o ano de 2008, recadastrando cidadãos eleitores,
coletando suas impressões digitais, assinatura e fotografia, com o objetivo de, por meio do
reconhecimento por processo datiloscópico padrão decadactilar, habilitar a uma eletrônica a
identificar univocamente cada eleitor para o exercício do voto.
Atualmente já são mais de 23 milhões de cidadãos eleitores recadastrados, inc1uindo
neste quantitativo todos os dos Estados de Alagoas, Amapá, Sergipe e do Distrito Federal, além de
mais 11 capitais: Rio Branco, Goiânia, São Lufs, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Natal,
Porto Velho, Boa Vista, e Palmas.
Este programa, que vem sendo executado pela Justiça Eleitoral, terá continuidade em
2015 e anos posteriores e corrobora com a intenção do poder executivo, de centralizar a
identificação do cidadão brasileiro nato ou naturalizado.
A Justiça Eleitoral se propõe a instituir uma identificação centralizada do cidadão
brasileiro pelo Poder Judiciário.
Fundamenta-se esse compromisso em fatores que credenciam essa Justiça
especializada para assumir tão importante projeto, quais sejam:
I - experiência em residir e administrar o atual cadastro de cidadãos-eleitores do país,
hoje com mais de 142 milhões de pessoas;
TI - deter estrutura operacional, própria, com parque computacional moderno,

•

RBCEBlDO NO OP/PR
2 2 DEZ 2014
'~ JJ íE3
Servidor

instalado no TSE e em 26 capitais dos Estados e no Distrito Federal;
III - possuir extensa capilaridade, abrangendo 3.033 zonas eleitorais em todo país,
sendo que uma delas, a do Distrito Federal, atende aos cidadãos-eleitores brasileiros residentes no
exterior, por meio do comparecimento aos consulados ou às missões diplomáticas em cada país;
IV - manter em constante funcionamento e monitoramento, rede de dados adequada,
envolvendo todos os 3.033 cartórios (sede de Zonas Eleitorais), Tribunais Regionais Eleitorais e
Tribunal Superior Eleitoral;
V - trabalhar com recursos humanos presentes em 3.925 pontos de atendimento
(Cartórios Eleitorais e Postos) que, consoante a pequeno acréscimo numérico e treinamento
específico e, ainda, parceria com outros órgãos de governo, poderá assumir atividades relativas ao

projeto;
VI - ter adquirido recentemente o Sistema AFIS (Automated Fingerprint
lndentification System) que garante a unicidade datiloscópica (batimento do registro individual em

comparação a todos os outros registros do banco de dados) e a infraestrutura operacional adicional
(hardware) para residência de base de dados; e

VII - manter estrutura de atendimento adequada para cadastramento do cidadão em
todos os locais em que já acorreu o recadastramento biométrico.

Como escopo e premissa, a Justiça Eleitoral propõe:
1 - que seja o atual número do titulo de eleitor assumido como número de
identificação, por conter as seguintes características desejáveis:
a) ser unívoco para cada cidadão;
b) possuir dois dígitos verificadores;
c) ser um número não reutilizável;
d) poder contemplar a ordem do bilhão; e
e) identificar o Estado da Federação onde o cidadão foi originalmente cadastrado;
II - que seja criada e mantida base de dados, segura e replicada, que contenha os
dados de identificação de todos os cidadãos brasileiros;
III - Serão utilizados os serviços dos Cartórios de Registro Civil em apoio às
atividades de registro de nascimento, alterações desse registro e óbito, sendo as informações
enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral para seu tratamento, validação e incorporação ao banco de
dados da Justiça Eleitoral ;
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IV - que a estrutura e recursos humanos dos Cartórios Eleitorais sejam utilizados em
complementação às atividades de identificação do cidadão, hoje executadas por órgão da esfera
estadual ; e
V - que seja emitido o cartão de identificação, em formato padronizado, contendo
registro de informações também em chip, com fé pública e validade em todo território nac.ional.
Com isso consolida-se definitivamente a identificação unívoca do cidadão brasileiro
e a residência de seus dados em base única, devidamente protegida e replicada, e disponível às
entidades de governo definidas confonne legislação.
Para dar início, como piloto, a implantação desse projeto de grande porte, ainda no
ano de 2015 , entende-se como possível a emissão do cartão de identificação para os cidadãos
eleitores residentes nos estados que já tiveram recadastramento com a coleta de dados biométricos,
assinatura e fotografia, acrescidos de seus dados constantes em base específica de outras entidades
de governo conveniadas.
Na condução desse projeto, o TSE contará com o apoio de institutos técnicos e
universidades, bem como representantes dos três poderes .

Respeitosamente,

OF RCNJ E MJ (TI )
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1 INSTITUIÇÃO DO REGISTRO CIVIL NACIONAL - RCN
A instituição do Registro Civil Nacional - RCN pela Justiça
Eleitoral, órgão de governo caracterizado pela imparcialidade e
isenção, tem como objetivo proporcionar ao Estado condições para
verificação inequívoca da identidade do cidadão, de forma a garantir
sua identificação nas relações com a sociedade e com os organismos
governamentais e privados.
O RCN também engloba a emissão de documento no qual
conste o número único de identificação do cidadão garantido pelo
batimento de suas impressões digitais com a de todos os demais
cidadãos brasileiros constantes da base, utilizando-se do Sistema
AFIS (Automated Fingerprint Identification System), assegurando sua
identificação unívoca.
Atualmente, como dados biométricos, são coletadas as
impressões digitais (decadactilar) do cidadão, além · da sua foto
conforme padrão digital ICAO.
Nada impede, entretanto, que em futuro sejam incorporadas
novas tecnologias de identificação que agreguem valor às atualmente
utilizadas.

1.1 MODELO DE CARTÃO DO REGISTRO CIVIL NACIONAL
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2 RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO NACIONAL DA JUSTIÇA ELEITORAL
Visando garantir um sistema de votação verdadeiramente
democrático e ainda mais seguro, várias tecnologias têm sido
desenvolvidas pela Justiça Eleitoral brasileira. A mais recente delas
envolve a biometria, por meio do recadastramento biométrico, ou
seja, do cadastro das impressões digitais dos eleitores.

2.1 UNIVERSO CADASTRADO
Até o momento do pleito de 2014, a Justiça Eleitoral já havia
recadastrado biometricamente, pelo padrão decadactilar, 23.85i.56I
cidadãos/eleitores, perfazendo o total de 16,70% dos eleitores
brasileiros, incluindo neste quantitativo todos os dos Estados de
Alagoas, Amapá, Sergipe e do Distrito Federal, além de mais n capitais:
Rio Branco, Goiânia, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba,
Natal, Porto Velho, Boa Vista, e Palmas.

2.2 CAPACIDADE INSTALADA NO PAÍS PARA ORECADASTRAMENTO
Para dar continuidade a este programa, a Justiça Eleitoral está
tecnicamente equipada, para em 2015, realizarocadastramento de cerca
de 50 milhões de eleitores, perfazendo um total de 77 milhões, o que
corresponde a 55% de cidadãos eleitores ao final do referido ano. Nos
anos subsequentes, o programa será aplicado até atingir a totalidade
de cidadãos. Na continuidade do cadastramento e manutenção do
cadastro poderão participar outros órgãos privados e de governo,
como Cartórios de Registro Civil e Secretarias de Segurança Pública .
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2.3 OAOOS COLETADOS ao CIDADÃO
Os dados coletados de cada cidadão pela Justiça Eleitoral
correspondem àqueles definidos no Decreto nº 89.250, de 27 de
dezembro de 1983, que regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de
1983. Poderá ser gerado um cartão de identificação individual contendo
todos os dados biográficos e biométricos coletados, acrescidos de
números de outros cadastros hoje existentes nos órgãos de governo,
gravados em forma visual e eletrônica.

3 EFEITOS DO REGISTRO CIVIL NACIONAL - RCN
3.1 BENEFÍCIOS PARA OCIDADÃO
• Concentração de informações de vários cadastros em um
documento único;
• Facilidade de recuperação de documento em pontos de
atendimento localizados em todo território nacional;
• Segurança do documento, utilizando processos modernos e
replicando-os em um chip presente no cartão;
• Agilização do uso com as informações digitais contidas no chip;
• Garantia ao cidadão de sua identificação unívoca em todo o país;
• Desburocratização com as informações concentradas em um
único documento.

3.2 BENEFÍCIOS NA AREA OA SAÚDE:
• Com o uso de dados biométricos modelo Biometria Decadactilar
acrescido de fotografia utilizando padrão ICAO, garante-se
identificação unívoca do usuário do SUS em todo território
nacional;
• Disponibilidade de informações pessoais aos usuários do SUS;
• Garante ao cidadão o controle de acesso as informações pessoais
por profissionais de saúde;
• Possibilita dados confiáveis para tomada de decisão dos gestores;
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• Maior possibilidade detecção de ações fraudulentas no âmbito
do SUS;
• Promove a melhoria e a eficiência na gestão dos gastos públicos.

3.3 BENEFÍCIOS NA ÁREA SOCIAL:
• Identificação inequívoca do cidadão beneficiário dos Programas
Sociais do Governo Federal (Bolsas fornecidas pelos Programas),
evitando-se pagamentos indevidos.

3.4 BENEFÍCIOS NA ÁREA DA SEGURANÇA
• Identificação inequívoca do cidadão nas operações das Polícias
Federal, Civil e Militar;
• Agilização nas investigações/perícia da Policia Civil e Federal.

3.5 BENEFÍCIOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA
• Fidelidade do cadastro de cidadãos e de empresas facilitando
ações na área tributária;
• Mitigação da possibilidade de ocorrência de fraudes na área
bancária.

3.6 BENEFÍCIOS NA ÁREA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
• A Identificação unívoca impedindo as fraudes no benefício da
Previdência Social.

3.6 BENEFÍCIOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
• Controle de recursos despendidos para custeio de bolsas
acadêmicas.

4 CONCLUSÃO
Dado o escopo detalhado anteriormente neste trabalho, podese concluir que a instituição do Registro Civil pela Justiça Eleitoral
é viável, desde que realizadas modificações na legislação relativas a

esta atribuição, bem como existência de disponibilidade orçamentária
4
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e de eventuais adequações de recursos humanos e técnicos a serem
detalhados no decorrer do projeto.
A Justiça Eleitoral já detém o maior cadastro com dados
biográficos e biométricos do país.
Assim, a execução desse projeto pela Justiça Eleitoral se justifica,
considerando os investimentos já efetuados, evitando-se a duplicidade
de gastos de órgãos governamentais em outros projetos similares.
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Referência: Portaria TSE nº 448/2014
Assunto: Viabilidade. Instituição. Registro Civil Nê!cional. Justiça Eleitoral.

1. APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta análise realizada pela comissão instituída
pela Portaria-TSE nº 448, de 14 de julho de 2014, do Excelentíssimo Senhor
Ministro Dias Toffoli, criando Grupo de Estudo com objetivo de verificar a
viabilidade de se instituir o Registro Civil Nacional pela Justiça Eleitoral.
Inicialmente, apresenta-se o objetivo e a justificativa para a realização
do trabalho, com a demonstração por meio de desenhos das quatro etapas que
o definem.
A partir de então, a viabilidade do projeto é verificada segundo três
vertentes. A primeira aborda o tema do ponto de vista técnico, com ênfase
nos desafios procedimentais e tecnológicos para se instituir o Registro Civil
Nacional utilizando os dados de identificação do cidadão existentes na Justiça
Eleitoral. A segunda parte trata da fundamentação legal. Para isto é feita análise
da legislação vigente sobre a matéria e apresentadas sugestões de alterações
necessárias para viabilizar a implementação do novo processo como atribuição
institucional da Justiça Eleitoral. Finalmente, são levantadas as necessidades
financeiras para implementação do projeto, gerando estimativa de custos que
deverão compor o orçamento da Justiça Eleitoral de 2015 a 2022, ano a partir do
qual restará apenas a manutenção da nova atividade.
Por fim, apresenta-se Plano do Projeto, abordando uma possível
implantação de Piloto, ainda em 2015, nos quatro estados cuja totalidade dos
cidadãos eleitores já tem coletadas as impressões digitais, assinatura e fotografia
pela Justiça Eleitoral, bem como plano de continuidade de implantação do
projeto a ser concluído em

2022.
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2. OREGISTRO CIVIL NACIONAL - RCN
Trata-se de proposta de instituição de Registro Civil Nacional - RCN, com
coleta de dados do registro civil (nascimento) do cidadão brasileiro, incluindo
em uma base de dados nacional para fornecer número de identificação único
que o acompanhe ao longo da vida (até o óbito).
O RCN também engloba a emissão de documento de identificação
no qual conste o número único de identificação do cidadão garantido pelo
batimento de suas impressões digitais com a de todos os demais cidadãos
brasileiros constantes da base. Para isso ut iliza o Sistema AFIS (Automated
Fingerprint Identification System) , assegurando sua identificação unívoca.

Também constará no documento de identificação do RCN as impressões
digitais, foto, assinatura e outros dados relacionados a outras entidades
públicas participantes, possibilitando concentrar em apenas um documento
as relações com a sociedade e com os organismos governamentais e privados.
Atualmente, como dados biométricos, são coletadas as impressões digitais
(decadactilar) do cidadão, além da sua foto conforme padrão digital ICAO.
Nada impede, entretanto, que em futuro sejam incorporadas novas
tecnologias de identificação que agreguem valor às atualmente utilizadas.

2.1. OBJETIVO
A instituição do Registro Civil Nacional tem como objetivo proporciona r
ao Estado condições para identificação inequívoca do cidadão brasileiro, de
forma a prover documento que o identifique em suas relações com a sociedade
e com os organismos governamentais e privados.
Tal objetivo deverá, ainda, atender às seguintes premissas e definições
fundamentais:

6
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O Registro Civil Nacional - RCN será composto de número único, pelo qual
cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será identificado em suas
relações com a sociedade e com os organismos governamentais e privados.

•

O Cadastro de Registro Civil Nacional conterá o número único de
Registro Civil Nacional, acompanhado dos dados de identificação de
cada cidadão.

- - -- - -- ---·-· - ··-- - ---·
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•

O Cadastro de Registro Civil Nacional será constituído a partir da
utilização do RCN para indexação dos dados necessários à identificação
unívoca dos cidadãos.

•

Os demais cadastros públicos federais de identificação do cidadão
poderão adotar o RCN em substituição ao seu próprio número, observadas
as peculiaridades de cada órgão ou entidade.

• A implementação do RCN não comprometerá a validade dos demais
documentos de identificação.
•

O RCN será gerado e fornecido pelo órgão central do sistema (o Tribunal
Superior Eleitoral), após a confirmação da unicidade da identificação do
cidadão, com base no processo datiloscópico padrão decadactilar, sem
prejuízo de agregarem outras formas biométricas no futuro.

• O RCN será formado por dígitos que comportem número de registros
acumulados da ordem de unidade de bilhão, contendo identificação
numérica de estado de procedência, com dígito de controle de verificação.
•

O RCN não poderá ser reutilizado em nenhuma hipótese.

•

O documento de identificação contendo o RCN possuirá fé pública,
validade em todo o território nacional e será emitido, em formato
padronizado, regularmente pelo órgão central do sistema (Tribunal
Superior Eleitoral).

•

O intercâmbio de informações entre os integrantes do Sistema Nacional
de Registro de Identificação Civil será garantido por sistema padronizado
e seguro, disponibilizado pelo órgão central.

•

O Cadastro de Registro Civil Nacional, com os dados de Registro Civil
Nacional poderá ser utilizado por outras entidades de governo definidas
conforme legislação.

2.2. JUSTIFICATIVA
Hoje, a Justiça Eleitoral tem cadastrados biometricamente cerca de
23 milhões de eleitores, abrangendo nesse quantitativo todos os cidadãos
eleitores dos estados de Alagoas, Amapá, Sergipe e do Distrito Federal, além
da totalidade de outras u capitais, quais sejam: Rio Branco/AC, Goiânia/GO,
São Luís/MA, João Pessoa/PB, Recife/PE, Teresina/Pl, Curitiba/PR, Natal/CE,
Porto Velho/RO, Boa Vista/RR e Palmas/TO. Existe, ainda, cronograma de
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continuidade desse cadastramento que atingirá um quantitativo aproximado
de 160 milhões de cidadãos eleitores no final de 2018.
Consoante a intenção já estabelecida pelo poder executivo em definir
uma entidade que centralizará as atividades referentes à identificação
unívoca e segura dos brasileiros (com base no processo datiloscópico
padrão decadactilar) concentrada em um cadastro único, a Justiça Eleitoral
se dispõe a assumir tal atribuição de tamanha importância para o Brasil,
dada as condições favoráveis e aderentes a esse projeto hoje presentes nessa
entidade, quais sejam:
i.

Atual experiência em residir e administrar o maior cadastro de cidadãos
do país, hoje com mais de 140 milhões de cidadãos eleitores;

2.

Estrutura operacional envolvendo parque computacional moderno
disponível no Tribunal Superior Eleitoral e em 27 tribunais regionais
eleitorais sediados nas capitais dos estados e no Distrito Federal;

3. Capilaridade abrangendo 3.925 pontos de atendimento em todo o país
(3.010 cartórios eleitorais e 915 centrais de atendimento ao cidadão) ,

sendo que um dos cartórios sediado em Brasília trata do atendimento
dos cidadãos eleitores residentes no exterior;
4. Rededetráfegodedadosadequadaenvolvendotodososcartórioseleitorais,

os tribunais regionais eleitorais e o Tribuna] Superior Eleitora];
5. Estrutura de recursos humanos presente em todos os 3.925 pontos de
atendimento e que, consoantes pequenas adequações e treinamento
específico, poderá assumir atividades relativas ao Registro Civil
Nacional;
6. Um sistema AFIS (Automated Fingerprint Jdentification System)
que realiza o batimento individualizado que garante a unicidade
datiloscópica, bem como a infraestrutura operacional para residência de
base de dados suplementar de até 80 milhões de cidadãos;
7. Estrutura de atendimento com equipamentos adquiridos e servidores

capacitados para coleta dos dados individuais do cidadão (biometria,
assinatura e fotografia), nos locais onde já houve o recadastramento
biométrico.

8
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2.3. ESCOPO
Como forma de melhor entender as ações para implementação do
Registro Civil Nacional, elaborou-se o desenho de 4 etapas, que sintetizam os
marcos a serem realizados em cada um desses momentos.
Em urna primeira etapa (Etapa 1 - Projeto Piloto), em 2015, utilizando a
base de dados biométricos constantes do cadastro da Justiça Eleitoral, seriam
emitidos cerca de 5.600.000 cartões de identificação do cidadão com o Registro
Civil Nacional, abrangendo todos os eleitores dos estados de Alagoas - AL,
Amapá - AP, Sergipe - SE e do Distrito Federal - DF (locais onde a revisão do
eleitorado com a coleta de dados biométricos já foi integralmente concluída),
conforme desenho síntese a seguir:
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ParaosestadosdeAlagoas,Amapá, Sergipe e do Distrito Federal, onde a revisãodoeleitoradocomacoletadedados biométricos já foi integralmente
concluída, o TSE poderá emitir o cartão de identificação do cidadão - RCN, com os dados do Registro Civil, dados eleitorais, biometria, foto e
assinatura e dados fornecidos por outros órgãos que venham a participar do projeto.
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Em uma segunda etapa, a ser implementada a partir de 2015, os Cartórios
de Registro Civil - quando do registro de nascimento, modificação desse
registro, ou óbito de um cidadão - informarão, dentro de prazo determinado,
seus dados à Justiça Eleitoral para inclusão na base do Cadastro do Registro
Civil Nacional.
Ressalta-se que nesta etapa, para os cidadãos recém-nascidos, será
emitida uma certidão de nascimento provisória pelos cartórios de registro
civil, que será substituída em um breve período pelo cartão de identificação
do cidadão com Registro Civil Nacional, que neste momento ainda não
conterá informações biométricas, fotografia e assinatura, conforme desenho
síntese a seguir:
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........
N

Registro Civil Nacional JE
Etapa li

Nuvem JE

3

~

to

e

z

Rede
Privada

::X:.

r
Backup
Cartório de
Registro Civil

TRE

6
Certidão de
Nascimento
provisória

o
;:i::l

Empresa
responsável pela
impressão do cartão

1-

Fornecimento dos dados ao Cartório de Registro Civil, o qual emite Certidão Provisória de Nascimento;

2 -

Cartório envia dados (protegidos) pela Web à nuvem JE;

3 - Dados são armazenados na base do TRE do estado;
4 - Dados são armazenados no TSE;
5 - TSE solicita emissão de cartão de identificação do cidadão com número RCN (sem foto , sem chip e sem biometria);
6 - Emissão e entrega do cartão de identificação do cidadão.

__________

,_
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Em uma terceira etapa, a ser implementada também em 2015, os cidadãos
se dirigirão ao Cartório Eleitoral para requererem o Registro Civil Nacional.
O Tribunal Superior Eleitoral os incluirá na base dos cidadãos brasileiros e,
por meio de empresa contratada, gerará o cartão de identificação do cidadão,
agregando nele o Registro Civil Nacional, bem como complementando com
informações adicionais, constantes de outras bases do governo, conforme
figura síntese a seguir:
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Registro Civil Nacional JE
Etapa Ili
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TRE
1• identidlde
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Ministilrio da
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e:
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i.

Cidadão fornece os dados para compor sua identidade civil;
Dados são armazenados nas bases do TRE do estado ;

3 - Dados são armazenados no TSE;
4 - TSE solicita emissão de cartão de identificação do cidadão com número RCN, com foto, chip, biometria e dados fornecidos por órgãos que
venham a participar do projeto;
5 - Emissão e entrega do cartão de identificação do cidadão.
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Em uma quarta etapa (a partir de 2016), na medida em que for evoluindo
o cadastramento biométrico efetuado pela Justiça Eleitoral, o cidadão que
não se enquadrar em nenhuma das etapas anteriores receberá o cartão de
identificação do cidadão, com todos os dados constantes do recadastramento
biométrico, agregando na base do TSE e no cartão, outras informações oficiais,
a serem definidas, constantes em bases de dados do governo, conforme figura
síntese a seguir:

15

Registro Civil Nacional JE
Etapa IV
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i -

Novo eleitor fornece dados para cadastro eleitoral (inclusive dados biométricos);

2 -

Dados são armazenados nas bases do TRE do estado;

3 - Dados são armazenados no TSE;
4 - TSE solicita emissão de cartão de identificação do cidadão com número RCN, com foto, chip, biometria e dados fornecidos por órgãos que
venham a participar do projeto;
5 - Emissão e entrega do cartão de identificação do cidadão.
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3. ASPECTOS TÉCNICOS
Neste capítulo são analisadas as adequações de hardware, software,
rede e serviços atualmente disponíveis na Justiça Eleitoral e que poderão ser
utilizadas e/ou adaptados para realização do projeto de implementação do
Registro Civil Nacional;

3.1. AMBIENTE DE HARDWARE DE PROPRIEDADE DA JUSTIÇA ELEITORAL nsE E
TRESJ
NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
A infraestrutura de hardware para processamento do cadastro eleitoral é
composta de equipamentos servidores, storage e sistema de backup, residentes
em ambiente controlado e seguro (sala cofre), nas dependências do Tribunal
Superior Eleitoral.
O quantitativo e capacidade de processamento desses equipamentos
suportam (com disponibilidade) o atual cadastro de eleitores, hoje com
mais de 140 milhões de cidadãos. Não estão previstas novas aquisições de
hardware para os próximos dois anos. Quanto ao armazenamento (storage) ,
no momento o TSE opera no limite. A ampliação do armazenamento está
prevista ainda para o ano de
disponíveis para a licitação.

2014,

inclusive com recursos financeiros já

NOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS
Também nos Tribunais Regionais, os equipamentos (servidores), para o
processamento do cadastro eleitoral nos estados são suficientes, pois espelham
a estrutura dos existentes no TSE. Quanto ao storage e sistema de backup,
também são suficientes para hospedar e processar a réplica do Cadastro
Regional daquela unidade da federação.
Os dados biométricos do cadastro de eleitores são armazenados
exclusivamente no TSE. Há previsão de, em futuro próximo, manter backup
desse cadastro no TRE/DF, o qual esta ligado ao Tribunal Superior Eleitoral
com um link de ioo Mbps.
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3.2. CAPACIDADE OPERACIONAL DO CADASTRO ELEITORAL

TSE
Equipamentos servidores para o Cadastro
1 HP DL380 - 8 Núcleos - 64Gb RAM - 2 Tb de disco /

Storage
2 EMC CX4 · lOOTb
(storage de alta velocidade, com 94% de ocupação)

1

=-

Equipamentos S.rvldores pa111 o Cadastro
1 HP OL380 - 8 Núcleos - 64Gb RAM - 2 Tb de disco

Storage
O TSE não fornece aos TRE

;::o

2 EMC Centera
(storage de arquivamento, com 80% de ocupação)

Sistema de backup
Sistema de backup

O TSE não fornece aos TRE

Software Netbackup
(o uso ultrapassa o atual licenciamento
adquirido pelo TSE)
VTL EMC DataDomain
(fitoteca virtual com 90% de utilização)
Robô de backup Quantum
(capacidade de 80 fita s LT04)

o

Obs: o TSE replica para os TRE a parcela do
Cadastro Nacional de Eleitores referente à
respectlva Unidade da Federação. No entanto.
os dados biométricos slo hospedados exclusivamente
no TSE

1Lj
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3.3. REDE EGRAFICO DA REDE
BACKBONE PRINCIPAL
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3.4. RECURSOS PARA RESIDÊNCIA EBATIMENTO DO CADASTRO BIOMÉTRICO
No mês de julho de 2014 o Tribunal Superior Eleitoral firmou contrato
com empresa de Tecnologia da Informação, para fornecimento de hardware e
licenças de software de uso permanente e ainda serviços técnicos especializados
para implantação de soluções integradas de individualização de registros
biométricos.
A tabela abaixo ilustra quatro cenários, considerando a capacidade
diária de processamento de nova inclusão na base biométrica de eleitores,
necessária para atender a demanda de inclusões anual. Observa-se que para.
cumprimento com segurança das projeções de cadastramentos de 2015 e 2016,
é necessária solução com capacidade de processamento de 160 mil registros
por dia.

1

20.000

7.200.000

2

40.000

14.400.000

3
4

80.000
160.000

28.800.000
57.600.000

O objetivo da contratação da solução foi de garantir a capacidade
de processamento necessária para atender o calendário do Programa de
Identificação Biométrica, ou seja, deverão ser processados cerca de 23,4 milhões
de registros decadactilares ainda em 2014 e mais 52,8 milhões de registros
decadactilares antes das Eleições de 2016, conforme dados a seguir, que relatam
o planejamento estratégico do programa de identificação biométrica da Justiça
Eleitoral.

3.5. PROJEÇÃO DO CADASTRAMENTO EPROCESSAMENTO BIOMÉTRICO
O Programa de Identificação Biométrica deve seguir o calendário
estabelecido como na tabela abaixo:

2009

131.695.030

413.799

2010

135.804.4 o

647.728

20ll
2012

q6.072.921
140.019.036

4.322.741
2.795. u

413.799
1.06i.527
5.384.268
8.179.780
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21.878.263

13.698.483
2.552.656
50.396.220
2-420.883

24-430.919
74.827.139
77.248.022

50.396.220
32.826.576

127.644.242
160.470.818

Ressalta-se que os atuais números cio programa ele coleta ele dados
biométricos ela Justiça Eleitoral podem ser visualizados na figura a seguir, a
qual condensa os principais marcos atuais do programa.
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Identificação Biométrica - 2014
ELEITORADO
142.822.046 Eleitores
5.570 municípios

ELEITORES CADASTRADOS COM BIOMETRIA NO BRASii
Ct:l

23.851.561 (16,70º/o)
762 municípios (13,68%)

e
z

>
r'

4 estados completos e 15 capitais
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3.6. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO DE BIOMETRIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL
Para se chegar a uma solução computacional capaz de suportar o
calendário determinado para o Programa de Identificação Biométrica da
Justiça Eleitoral, e que ao mesmo tempo seja compatível com a economicidade
e escalabilidade necessárias, a equipe técnica do TSE estabeleceu a seguinte
arquitetura de solução, ilustrada na figura abaixo, que funciona com software

AFIS:
Appllance de Servidores de
Aplícação

DO

Appliance de

Servidores de Banco de
Dados Biométrico

Du·
r

.

1
'

l

SSA Node 1

Banco de Dados
B1ométnco

SSA
Web Server

CCA 1

CCA 2

CCA " N"

CTE - Cliente de
Tratamento de Exce ões

• Para atender o escopo do Registro Civil Nacional - RCN proposto neste
traba.l ho pode haver alguma necessidade adicional de desenvolvimento de
software para tráfego de dados e segurança exigida para o sistema, a qual
poderá ser feita por equipe técnica de servidores da Secretaria de Tecnologia da
Informação do TSE ou por meio de contrato de infraestrutura hoje existente.
• Maiores detalhes relacionados ao processamento da biometria podem ser
encontrados no Termo de Referência do edital de licitação do processo TSE
n º 6.243/2014.

Os benefícios e resultados esperados da solução de biometria contratada
são os seguintes:
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•

Garantia da unicidade dos eleitores na base de dados biométrica do TSE.

•

Confiabilidade no processo eleitoral por biometria .

•

Desempenho e escalabilidade para as atividades que envolvam a
verificação e validação biométrica dos eleitores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

•

Melhoria na qualidade da base biométrica.

•

Mitigação da possibilidade de ocorrência de duplicidades de registro no
cadastro biométrico do TSE.

•

Previsibilidade e confiabilidade no cumprimento do calendário de
processamento dos registros biométricos.

• Simplificação e melhoria na gestão da solução biométrica do TSE.
•

Obtenção de economicidade, pela contratação de solução especialista
completa, incluindo hardware dedicado para a otimização da solução.

•

Diminuição do risco operacional e melhoria da gestão da solução, com o
suporte da solução sendo prestado de forma centralizada.

•

Implantação de solução com arquitetura de alta disponibilidade,
desempenho, escalabilidade e suporte à redundância de dados.

•

Racionalização de consumo de recursos do Data Center, visto que a
adoção de um equipamento redundante com arquitetura escalar e alto
poder de processamento especializado no tratamento de bases de dados
e servidores de aplicação, ocupa menos espaço e consome menos energia
do que os diversos equipamentos servidores que seriam necessários
para receber o AFIS, caso o TSE decidisse prover por meios próprios o
hardware da solução.

3.6.1. CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO
A Justiça Eleitoral possui atualmente 5275 kits de cadastramento
biométrico que até este ano de

2014

foram utilizados para cadastrar cerca de

24 milhões de cidadãos eleitores, abrangendo 3 estados completos (Sergipe,

Alagoas e Amapá), além do Distrito Federal.
O kit, conforme figura abaixo, é composto de: Notebook ou Desktop;
Máquina fotográfica; Flash; Coletor de impressões digitais; Coletor de
assinatura; Software para coletas das digitais, assinatura digitalizada e
fotografia .

25
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Foram também cadastrados biometricamente os cidadãos eleitores de
outras 11 capitais: Rio Branco, Goiânia, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina,
Curitiba, Natal , Porto Velho, Boa Vista, e Palmas e, também, outros 762
municípios.
Ainda neste ano está prevista a aquisição de mais 5.103 kits de
cadastramento biométrico (hardware e software). Em 2015 o Tribunal Superior
Eleitoral deverá adquirir mais 8.ooo kits, por meio da Ata de Registro de Preços
de 2014, perfazendo um total de 18378 kits.
Atualmente, com os 5.275 kits, a Ju stiça Eleitoral pode cadastrar cerca
de 3 milhões e cem mil eleitores / mês. A partir de 2015, esta capacidade de
cadastramento aumentará para cerca de 2 milhões e setecentos mil eleitores/
mês e, com aquisição de 8.ooo kits previsto para 2015, esta capacidade de
cadastramento passará para 4 milhões e quatrocentos mil eleitores/mês,
totalizando a partir de então a capacidade de
eleitores/mês.

10

milhões e duzentos mil

3.6.2. ABRANGÊNCIA ESTRATÉGICA DA JUSTIÇA ELEITORAL
A Justiça Eleitoral é composta de um Tribunal Superior Eleitoral,
sediado em Brasília e de vinte e sete Tribunais Regionais Eleitorais, com sede
nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal.
Vinculados aos 27 Tribunais Regionais estão as 3.033 zonas eleitorais no
país.
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Para cada zona eleitoral existe um cartório eleitoral soba responsabilidade
de um juíz eleitoral e onde servidores da Justiça ou pessoal cedido pelo Poder
Executivo Municipal presta serviços de atendimento aos partidos políticos,
candidatos a cargos eletivos e cidadãos. Vinculados a alguns cartórios
eleitorais podem existir postos de atendimento aos cidadãos, principalmente
em municípios mais distantes do município sede do cartório.
Soma-se a isto a presença da Justiça Eleitoral em Serviços de Atendimento
ao Cidadão (SAC) instalados em cada Estado da Federação.
Esta organização, com capilaridade em todo o país, possibilita a presteza
no atendimento ao cidadão, nas atividades da coleta de registro de todos os seus
dados, inclusive os dados biométricos que o individualizarão e lhe atribuirão
um número único de identificação.

O quadro abaixo enumera os cartórios eleitorais e centrais de
atendimento ao cidadão da Justiça Eleitoral, por estado:

UF

CARTÓRIOS

CARTÓRIOS
ATENDIMENTO

CENTRAIS DE
ATENDIMENTO

AC

10

10

6

AL

55

55

22

AM

70

70

13

AP

13

13

14

BA

205

205

35
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CARTÓRIOS

CENTRAIS DE

ATENDIMENTO

ATENDIMENTO

123

110

9

DF

21

21

21

ES

58

58

52

GO

130

130

48

MA

111

110

64

MG

351

351

26

MS

54

54

21

MT

60

60

65

PA

104

96

17

PB

77

77

26

PE

151

151

29

PI

98

98

4

PR

206

206

22

RJ

249

249

13

RN

69

69

122

RO

35
8

22

RR

35
8

RS

173

173

231

se

105

104

15

SE

36

36

l

SP

425

425

15

TO

35

1

zz

35
1

l

1

TOTAL=>

3033

3010

9 15

UF

CARTÓRIOS

CE

o

Fonte: Seção de Cadastro da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Ressalta-se que estes 3.925 pontos de atendimento contam com uma
força de trabalho de cerca de 15.000 servidores, sendo aproximadamente 6 .700
efetivos e 8.ooo requisitados.
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4. RECURSOS ORÇAMENTARIOS
Este capítulo apresenta proposta orçamentária que indica valores
financeiros necessários a uma possível implantação do Registro Civil Nacional
pela Justiça Eleitoral no período de 2015 a 2022. Contempla tão somente os
custos da emissão do cartão RCN. Os demais custos para o cadastramento do
cidadão eleitor estão previstos no orçamento de cadastramento biométrico da
Justiça Eleitoral, podendo haver acréscimos que serão quantificados quando
do desenvolvimento do projeto técnico.

4.1. FINALIDADE
Instituir o Registro Civil Nacional, por meio de criação de base de dados
única de todos Brasileiros, armazenada e administrada pela Justiça Eleitoral.

4.2. DESCRIÇÃO
Coletar os dados do registro civil (nascimento) do cidadão brasileiro,
incluindo em uma base de dados nacional para, no momento, adequado
fornecer documento próprio que o acompanhe ao longo da vida (até o óbito).
No documento constará número único de identificação do cidadão
garantido pelo batimento de suas impressões digitais com a de todos os demais
cidadãos constantes da base, utilizando para isto o sistema AFIS (Automated
Fingerprint Identification System) recentemente adquirido pela Justiça
Eleitoral, que tem a capacidade de comparar até i6o.ooo impressões digitais
por dia, conforme especificado no item 7.4, 7.5 1 8.1, 8.2 e 8.3 do contrato de
prestação de serviços de individualização de registros biométricos.

4.3. DETALHAMENTO OA IMPLEMENTAÇÃO
•

Em uma primeira etapa, em 2015, utilizando a base de dados biométrica
da Justiça Eleitoral, emitir cerca de 5.600.000 cartões de identificação
do cidadão, abrangendo todos os eleitores dos estados de Alagoas - AL,
Amapá-AP, Sergipe - SE e do Distrito Federal - DF.

• A emissão desses cartões de identificação do cidadão será feita por
empresa especializada no ramo, contratada pelo TSE.
•

Em uma segunda etapa, a ser implementada a partir de 2015, os Cartórios
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de Registro Civil, quando do registro de nascimento ou óbito de um
cidadão, informarão, dentro de prazo determinado, seus dados à Justiça
Eleitoral para inclusão na base dos cidadãos brasileiros e emissão de um
primeiro cartão com os dados.
•

Em uma terceira etapa, a ser implementada também a partir de 2015 , os
cidadãos se dirigirão ao Cartório Eleitoral para requererem registro de
identificação civil. O TSE os incluirá na base dos cidadãos brasileiros
e, por meio de empresa contratada, gerará o cartão de identificação do
cidadão, agregando nele o registro e número definitivo de identificação,
bem como complementando com informações adicionais, constantes de
outras bases conveniadas do governo.

•

Numa quarta etapa (a partir de 2016) , na medida em que for evoluindo o
cadastramento biométrico efetuado pela Justiça Eleitoral ou por empresa
por ela contratada, o cidadão que não se enquadrar em nenhuma das
etapas anteriores receberá o cartão de identificação do cidadão, com
todos os dados constantes do recadastramento biométrico, agregando na
base do TSE e no cartão, outras informações oficiais, a serem definidas,
constantes em bases de dados do governo. Nas etapas 1 a 3, estima-se o
cadastramento com emissão de cartão de identificação do cidadão, no
ano de 2015 , em cerca de:
- 5 . 600.000

(estados do AP, SE, AL e DF) - etapa i

- 400.000 -

etapa 3

- recadastramento biométrico em
Na etapa

2,

2015 -

etapa 4

será emitida uma certidão de nascimento provisória , que

será substituída pelo cartão de identificação do cidadão.

4.4. PRODUTO OBTIDO
Cartões de identificação do cidadão emitidos com o Registro Civil
Nacional .
a) Especificação do Produto obtido
Os cartões devem atender as especificações da ISO (International
Standards Organization) e passar por uma bateria de testes que abrangem:
testes de torção, de flexibilidade, de desgaste, de concentração de carga,
temperatura, umidade, eletricidade estática, ataque químico, ultra-violeta,
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raio X e testes de campo magnético. Memória EEPROM(Electrically Erasable
Programmable Read-Only Memory) com capacidade de 8K-128K bit. Microcontrolador RISC de 32-bits rodando a um clock de 25 a 32 MHz, com um coprocessador para a criptografia.
b) Unidade de Medida
Cartão de identificação do cidadão emitido com Registro Civil NacionaJ.
c) Meta física
216.000 . 000

de cartões de identificação do cidadão emitidos.

~015

2016

2017

2018

2019

2020

20l.I

20ll

6 . 000. 000

30. 000 .000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

J0. 000. 000

30.000.000

30.000 .000

6 . 000. 000

)6.000. 000

66.000.000

9fi.ooo.ooo

u6.ooo.ooo

1,-6 . 000.000

186. 000. 000

216 . 000 .000

Ano

Cartões
a serem

emitidos por
ano
AcumulAdo

de Cutõe1
Em.itld010

d) Data início
2015

e) Data término
2022

f) Custo tota]

Rs

2.160.000.000,00

(dois bilhões, cento e sessenta milhões de reais).

Ressalta-se que, conforme a Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, e
indicado no Decreto nº 7.166, de s de maio de 2010, há o interesse de diversas
entidades públicas e privadas na participação do projeto, inclusive com
recursos financeiros. Discussões futuras com outras entidades que poderão se
beneficiar do projeto, como: Governo Federal, Ministério da justiça, Ministério
da Previdência, Ministério do Trabalho, Federação Brasileira de Bancos
(FEBRABAN), bancos e outras entidades do sistema financeiro, por meio de
convênio, também poderão demonstrar interesse no custeio do projeto.
Observa-se ainda que para

2015

e

2016

não haverá necessidade de

investimento em hardware para a individualização do registro, sendo suficiente
aquele já instalado na Justiça Eleitoral. Quanto a investimento de software,
poderá haver a necessidade de desenvolvimento de módulos de comunicação e
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segurança, que poderão ser executados com mão de obra interna e\ou possível
acréscimo de contratação de serviço no contrato de infraestrutura existente.
Quanto ao software AFIS e equipamentos necessários à sua aplicação, já foram
adquiridos pela Justiça Eleitoral no mês de julho de 2014.
Sobre a logística de entrega dos cartões, têm-se duas possibilidades: a
entrega realizada pela empresa vencedora do certame de fornecimentos dos
cartões (que contratará diretamente empresa de entregas) ou a solicitação de
que o cidadão busque seu cartão em um cartório eleitoral.
Os

valores

financeiros

foram

calculados

utilizando

projeções

anteriormente realizadas para o projeto "Registro de Identidade Civil RIC", sem consultas mais aprofundadas ao mercado, visto que até esta data
os Decretos nº 7.166, de 5 de maio de 2010, e nº 8.270, de 26 de junho de
2014, atribuem ao Ministério da Justiça e Ministério da Previdência Social,
respectivamente, competência central sobre o Sistema Nacional de Registro
de Identificação Civil, no primeiro caso, e de secretaria-executiva do Sistema
Nacional de Informações de Registro Civil, na segunda situação.
A respeito do custo unitário do cartão, considerando o orçamento do
Projeto RIC, de 800 milhões de dólares para a emissão de i50 milhões de cartões,
encontramos o custo unitário de R$12,26 (doze reais e vinte e seis centavos),
se considerarmos a taxa de conversão do dólar em R$2,30 (dois reais e trinta
centavos). Todavia, o Projeto RIC ainda considerou em seus custos a aquisição
de necessidades de hardware e software para a individualização do registro,
custo que no caso da Justiça Eleitoral já foi suprido devido ao Programa de
Biometria, resultando então na expectativa de custo individual para o cartão
da Justiça Eleitoral em R$10,oo (dez reais).
Assim. considerou-se para a proposta, tão somente os custos de emissão
do Cartão de Identificação do Cidadão, uma vez que a estrutura de hardware e
software necessária para a individualização do registro foi suprida por recente

aquisição de equipamentos e do AFIS (Automated Fingerprint ldentification
System) por este Tribunal Superior.
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4.5. CRONOGRAMA OE OESEM BOLSO
l\nn

2015

2016

2017

~018

2019

201.0

2.021

20ll

6o.ooo.ooo

300.000.000

300.000. 000

300.000.000

300.000 .000

300.000.000

300.000.000

300. 000.000

Valor

(em
Reais)

4.6. REPERCUSSÃO SOBRE OCUSTEIO DA UNIÃO
•

.

Envolve a emissão da iª via do cartão de identidade do cidadão para os
brasileiros que nascerem apó s a conclusão do projeto (2022), estimada em
torno de 2.722.654 (dois milh ões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e
cinquenta e quatro) cidadãos a o ano, conforme levantamento do IPEA.
DADO DEMOGRÁFICO

Estimativa JPEA

Nascimentos
Projeção IPEA

(Fonte: IPEA DATA www.ipeadata.gov.br - consulta em 18.7.2014 às u :10)

4.7. BENEFICIARIO DA AÇÃO
Cidadãos brasileiros, órgãos governamentais e entidades bancárias.
Projeção da população

Estimativa

'

IPEA

.
População

Projeção
IPEA

(Fonte: Projeção da população por sexo e idade - Indicadores implícitos na projeção 2000/2060 IPEA DATA www.ipeadata.gov.br- consulta em 18.7.2014 às u:10)
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5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Esta parte do trabalho apresenta levantamento das normas legais que
apresentam relação com a instituição de Registro Civil Nacional pela Justiça
Eleitoral.

5.1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
[... ]

Art.

12.

São brasileiros:

l - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde
que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
e) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãebrasileira,
desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a
residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 54, de 2007)
li - naturalizados:

a) os que, na forma da lei , adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas
aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano

34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ininterrupto e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República
Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação
penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)
§ 1º

Aos portugueses com residência permanente no País, se houver

reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes
ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de i994)
[ ... ]
§ 4 º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

1 - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude

de atividade nociva ao interesse nacional;
II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 31 de i994)
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei
estrangeira; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de i994)
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro
residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em
seu território ou para o exercício de direitos civis; (Incluído pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)
[ ... ]

Art.

22.

Compete privativamente à União legislar sobre:

[ ... ]

XXV - registros públicos;
[ ... ]

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze)
membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução,
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sendo: {Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61. de 2009)
[ ...]

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos
juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo
Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

[.. .]
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do
Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos
prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder
público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional
dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar
a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas,
assegurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)

[.. .]

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

2n

Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolume ntos

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.
[... ]
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 95. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data
da promulgação desta Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe
brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular
brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República
Federativa do Brasil. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)

5.2. CÓDIGO ELEITORAL -LEI Nº 4.737/1965
Art. 71. [ ... ]

[ ... ]
§ 3º Os oficiais de Registro Civil, sob as penas do art. 293, enviarão,

até o dia 15 (quinze) de cada mês, ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem,
comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior, para
cancelamento das inscrições.
[... ]

Art. 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento:
Pena - Detenção de 15 dias a seis meses ou pagamento de 30 a 6o dias-multa.

5.3. CÓDIGO CIVIL - LEI N° 10.046/2002
Art. 9º Serão registrados em registro público:
1 - 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;
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5.4. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LEI N° 5.869/1973
DA SEPARAÇÃO CONSENSUAL
Art. u20. A separação consensual será requerida em petição assinada
por ambos os cônjuges.
§ 1º Se os cônjuges não puderem ou não souberem escrever, é lícito que

outrem assine a petição a rogo deles.

§ 2º As assinaturas, quando não lançadas na presença do juiz, serão
reconhecidas por tabelião.
Art. 1.121. A petição, instruída com a certidão de casamento e o contrato
antenupcial se houver, conterá:
1 - a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha;
11 - o acordo relativo à guarda dos filhos menores e ao regime de

visitas; (Redação dada pela Lei nº 11.112, de 2005)
III - o valor da contribuição para criar e educar os filhos;
IV - a pensão alimentícia do marido à mulher, se esta não possuir bens
suficientes para se manter.
§ 1º Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far- se-á

esta, depois de homologada a separação consensual, na forma estabelecida
neste Livro, Título 1, Capítulo IX. (Renumerado do parágrafo único, pela Lei
nº 11.112, de 2005)

§ 2º Entende-se por regime de visitas a forma pela qual os cônjuges
ajustarão a permanência dos filhos em companhia daquele que não ficar com
sua guarda, compreendendo encontros periódicos regulannente estabelecidos,
repartição das férias escolares e dias festivos. (Incluído pela Lei nº 11.112, de 2005)
Art. u22. Apresentada a petição ao juiz, este verificará se ela preenche
os requisitos exigidos nos dois artigos antecedentes; em seguida, ouvirá os
cônjuges sobre os motivos da separação consensual, esclarecendo-lhes as
conseqüências da manifestação de vontade.

§ 1º Convencendo-se o juiz de que ambos, livremente e sem hesitações,
desejam a separação consensual , mandará reduzir a termo as declarações e,
depois de ouvir o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o homologará;
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em caso contrário, marcar-lhes-á dia e hora, com 15 (quinze) a 30 (trinta) dias de
intervalo, para que voltem a fim de ratificar o pedido de separação consensual.
§ 2º Se qualquer dos cônjuges não comparecer à audiência designada

ou não ratificar o pedido, o juiz mandará autuar a petição e documentos e
arquivar o processo.
Art. i.123. É lícito às partes, a qualquer tempo, no curso da separação
judicial, lhe requererem a conversão em separação consensual; caso em
que será observado o disposto no art. u21 e primeira parte do §

10

do artigo

antecedente.
Art. u24. Homologada a separação consensual, averbar-se-á a sentença
no registro civil e, havendo bens imóveis, na circunscrição onde se acham
registrados.
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não
havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos
legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual
constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e
à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de
seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o
casamento. (Incluído pela Lei nº 11.441, de 2007).
§

1º

A escritura não depende de homologação judicial e constitui título

hábil para o registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei nº 11.441 1

de 2007).
O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem
assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação
dada pela Lei nº 11.965, de 2009)
§

2º

§ 3º A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se

declararem pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei nº IJ.441, de 2007).

5.5. LEI N° 6.015/1973-LEI DE REGISTROS PÚBLICOS
Art.17. Qualquerpessoapoderequerercertidãodoregistrosem informar

ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido.
Parágrafo único. O acesso ou envio de informações aos registros
39
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públicos, quando forem realizados por meio da rede mundial de computadores
(internet) deverão ser assinados com uso de certificado digital , que atenderá os
requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP. (Incluído pela
Lei nº ii.977, de 2009)

[ ... ]
Art. 29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais:
I - os nascimentos; (Regulamento) (Regulamento)
[J -

os casamentos; {Regulamento) (Regulamento)

lII - os óbitos; (Regulamento) (Regulamento)
IV - as emancipações;
V - as interdições;
VI - as sentenças declaratórias de ausência;
VII - as opções de nacionalidade;
VIII - as sentenças que deferirem a legitimação adotiva.

§

iº

Serão averbados:

a) as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o
desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal;
b) as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na
constância do casamento e as que declararem a filiação legítima;
c) os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou
concebidos anteriormente;
d) os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos
ilegítimos;
e) as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem;
f) as alterações ou abreviaturas de nomes.
§

2º

É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório

da residência do optante, ou de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro,
far-se-á o registro no Distrito Federal.
[ ... ]
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......................................................
Art. 3i. Os fatos concernentes ao registro civil, que se derem a bordo dos
navios de guerra e mercantes, em viagem, e no exército, em campanha, serão
imediatamente registrados e comunicados em tempo oportuno, por cópia
autêntica, aos respectivos Ministérios, a fim de que, através do Ministério da
Justiça, sejam ordenados os assentamentos, notas ou averbações nos livros
competentes das circunscrições a que se referirem.
Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros
em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar
em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por
estes tomados, nos termos do regulamento consular.
§

lº

Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos

cartórios de

lº

Ofício do domicílio do registrado ou no

iº

Ofício do Distrito

Federal, em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito
no País, ou, antes, por meio de segunda via que os cônsules serão obrigados a
remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores.
§ 2º O filho de brasileiro ou brasileira, nascido. no estrangeiro, e cujos
pais não estejam ali a serviço do Brasil, desde que registrado em consulado
brasileiro ou não registrado, venha a residir no território nacional antes de

atingir a maioridade, poderá requerer, no juízo de seu domicílio, se registre, no
livro «E» do iº Ofício do Registro Civil, o termo de nascimento.
§ 3º Do termo e das respectivas certidões do nascimento registrado

na forma do parágrafo antecedente constará que só valerão como prova de
nacionalidade brasileira, até quatro (4) anos depois de atingida a maioridade.
§ 4º Dentrodopr;:izodequatroanos. depoisdeatingidaamaioridadepelo

interessado referido no§ 2º deverá ele manifestara sua opção pela nacionalidade
brasileira perante o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro
no livro "E" do Cartório do iº Ofício do domicílio do optante.
§ 5º Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial
cancelará, de ofício, o registro provisório efetuado na forma do § 2º.
[ ... ]
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Art. 33. Haverá, em cada cartório, os seguintes livros, todos com

300

(trezentas) folhas cada um: (Redação dada pe]a Lei nº 6.216, de i974)

1 - "P:' - de registro de nascimento; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de

II - "B" - de registro de casamento; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de

III - "B Auxiliar" - de registro de casamento Religioso para Efeitos Civis;
(Redação dada pela Lei nº 6.216, de i974)
IV - "C" - de registro de óbitos; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)
V - "C Auxiliar" - de registro de natimortos ; (Incluído pela Lei nº 6.216,
de i974)
VI - "O" - de registro de proclama. (Incluído pela Lei n º 6.216, de 1974)
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 cento e cinquenta folhas ,
podendo o juiz competente, nas comarcas de grande movimento, autori zar o
seu desdobramento, pela natureza dos atos que nele devam ser registrados, em
livros especiais. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974)

[ ... ]

Art. 48. Os juízes farão correição e fiscalização nos livros de registro,
conforme as normas da organi zação judiciária.
Art. 49. Os oficiais do registro civil remeterão à Fundação Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro dos primeiros oito dias dos meses
de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos nascimentos,
casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior.
§ 1º A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá

mapas para a execução do disposto neste artigo, podendo requisitar aos oficiais
do registro que façam as correções que forem necessárias.

§ 2º Os oficiais que , no prazo legal, não remeterem os mapas, incorrerão
na multa de um a cinco salários mínimos da região, que será cobrada como
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dívida ativa da União, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
§ 3° No mapa de que trata o caput deverá ser informado o número da

identificação da Declaração de Nascido Vivo. (Incluído pela Lei nº 12.662, de
2012)
§ 4 ° Os mapas dos nascimentos deverão ser remetidos aos órgãos
públicos interessados no cruzamento das informações do registro civil e

da Declaração de Nascido Vivo conforme o regulamento, com o objetivo de
integrar a informação e promover a busca ativa de nascimentos. (Incluído pela
Lei nº

i2.662,

de 2012)

§ 5º Os mapas previstos no caput e no§ 4º deverão ser remetidos por

meio digital quando o registrador detenha capacidade de transmissão de
dados. (Incluído pela Lei nº i2.662, de 2012)
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 quinze dias, que será ampliado em
até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do
cartório. (Redação dada pela Lei nº 9.053, de i995)
§ iº Quando for diverso o lugar da residência dos pais, observar-se-á a

ordem contida nos itens 1° e 2º do art. 52. (Incluído pela Lei nº 9.053, de i995)
§ 2º 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. (Renumerado do § 1°, pela Lei nº 9.053, de 1995)
§ 3º Os menores de vinte e um (21) anos e maiores de dezoito (18)

anos poderão, pessoalmente e isentos de multa, requerer o registro de seu
nascimento. (Renumerado do § 2°, pela Lei nº 9.053, de 1995)
§ 4 ºÉ facultado aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro

civil requerer, isentos de multa, a inscrição de seu nascimento. (Renumerado
do § 3º, pela Lei nº 9.053, de 1995)
§ 5º Aos brasileiros nascidos no estrangeiro se aplicará o disposto neste

artigo, ressalvadas as prescrições legais relativas aos consulados. (Renumerado
do§ 4º, pela Lei nº 9.053, de 1995)
Art. 51. Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados nos
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termos do artigo 65, deverão ser declarados dentro de cinco (5) dias, a contar
da chegada do navio ou aeronave ao local do destino, no respectivo cartório ou
consulado. (Renumerado do art. 52, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 52. São obrigados a fazer declaração de nascimento: (Renumerado
do art. 53, pela Lei nº 6.216, de i975).
iº) o pai;
2º) em falta ou impedimento do pai, a mãe, sendo neste caso o prazo
para declaração prorrogado por quarenta e cinco (45) dias;
3º) no impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior
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.
(Redação dada pela Lei nº 6.216, de i975).
§ iº Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá

ir à casa do recém-nascido verificar a sua existência, ou exigir a atestação do
médico ou parteira que tiver assistido o parto, ou o testemunho de duas pessoas
que não forem os pais e tiverem visto o recém -nascido.
§ 2° 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 .

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. (Renumerado do art. 54, com nova
redação, pela Lei nº 6.216, de i975).
§ iº No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro "C

Auxiliar·: com os elementos que couberem. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 2º No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto,
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respirado, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os
elementos cabíveis e com remissões recíprocas. (Incluído pela Lei nº 6.216, de

i975) .
Art. 54. O assento do nascimento deverá conter: (Renumerado do
art. 55, pela Lei nº 6.216, de 1975).
1º) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível
determiná-la, ou aproximada;
2º) o sexo do registrando; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
3º) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;
4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança;

5º) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou Jogo depois
do parto;
6°) a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que

existirem ou tiverem existido;
7º) Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar
e cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos
completos, na ocasião do parto, e o domicilio ou a residência do casal.
8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos;
9º) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas

do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em
residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde. (Redação dada pela
Lei nº 9.997, de 2000)
io) número de identificaçâo da Declaração de Nascido Vivo - com

controle do dígito verificador, ressalvado na hipótese de registro tardio previsto
no art. 46 desta lei. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
§ 1º Não constituem motivo para recusa, devolução ou solicitação de
retificação da Declaração de Nascido Vivo por parte do Registrador Civil das
Pessoas Naturais: (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)

1 - equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da
mãe; (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
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Il - omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai; (Incluído
pela Lei nº 12.662, de 2012)
lll - divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido
constante da declaração e o escolhido em manifestação perante o registrador
no momento do registro de nascimento, prevalecendo este último; (Incluído
pela Lei nº 12.662, de 2012)
lV - divergência parcial ou total entre o nome do pai constante da
declaração e o verificado pelo registrador nos termos da legislação civil,
prevalecendo este último; (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
V - demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam

..

informações relevantes para o registro de nascimento. (Incluído pela Lei
nº 12.662, de 2012)
§ 2º O nome do pai constante da Decla ração de Nascido Vivo nao

constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado
no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil
vigente. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
§ 3º Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais

da saúde ou parteiras tradicionais, a Declaração de Nascido Vivo será emitida
pelos oficiais de registro civil que lavrarem o registro de nascimento, semp re
que haja demanda das secretarias estaduais ou municipais de saúde para que
realizem tais emissões. (J ncluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o ofi cial

lançará adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na falta , o da mãe,
se forem conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo
reconhecimento no ato. (Renumerado do art. 56, pela Lei nº 6.216, de 1975) .
Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenornes
suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não
se conformarem com a recusa do oficial , este submeterá por escrito o caso,
independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz
competente.
Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade
civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde
que não prejudique os apelidos de família , averbando-se a alteração que será
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publicada pela imprensa. (Renumerado do art. 57, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por
sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e
publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. no desta
lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
§ lº Poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, o nome

abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade
profissional.

§ 2º A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro,

desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá
requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o
patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família,
desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil
de qualquer das partes ou de ambas. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 3º O juiz competente somente processará o pedido, se tiver expressa

concordância do companheiro, e se da vida em comum houverem decorrido,
no mínimo, 5 (cinco) anos ou existirem filhos da união. (Incluído pela Lei
nº 6.216 1 de 1975).
§ 4 º O pedido de averbação só terá curso, quando desquitado o

companheiro, se a ex-esposa houver sido condenada ou tiver renunciado ao uso
dos apelidos do marido, ainda que dele receba pensão alimentícia. (Incluído
pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 5° O aditamento regulado nesta lei será cancelado a requerimento de
uma das p.;irtes, ouvida

a outra. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 6º Tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação previstos

neste artigo serão processados em segredo de justiça. (Incluído pela Lei
nº 6.216, de 1975).
§ 7º Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada

coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o
juiz competente determinará que haja a averbação no registro de origem de
menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação
do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação
posterior, que levará em consideração a cessaç~o da coação ou ameaça que deu
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causa à alteração. (Incluído pela Lei nº 9.807, de i999)
§ 8º O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma
dos§§ 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro
de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua
madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus
apelidos de família . (Incluído pela Lei nº 11.924, de 2009)
Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua
substituição por apelidos públicos notórios. (Redação dada pela Lei n º 9.708,
de i998)
Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em
razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração
de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o
Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 9.807, de i999)
Art. 59. Quando se tratar de filho ilegítimo, não será declarado o
nome do pai sem que este expressamente o autorize e compareça, po r si ou
por procurador especial, para, reconhecendo-o, assinar, ou não sabendo
ou não podendo, mandar assinar a seu rogo o respectivo assento com duas
testemunhas. (Renumerado do art. 60, pela Lei nº 6.216, de 1975) .
Art. 60. O registro conterá o nome do pai ou da mãe, ainda que
ilegítimos, quando qualquer deles for o declarante. (Renumerado do art. 61,
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 6i. Tratando-se de exposto, o registro será feito de acordo com
as declarações que os estabelecimentos de caridade, as autoridades ou os
particulares comunicarem ao oficial competente, nos prazos mencionados no
artigo si. a partir do achado ou entrega. sob a pena do artigo 46. apresentando
ao oficial, salvo motivo de força maior comprovada, o exposto e os objetos a
que se refere o parágrafo único deste artigo. (Renumerado do art. 62, pela Lei
nº 6.216, de i975) .
Parágrafo único. Declarar-se-á o dia, mês e ano, lugar em que foi
exposto, a hora em que foi encontrado e a sua idade aparente. Nesse caso, o
envoltório, roupas e quaisquer outros objetos e sinais que trouxer a criança e
que possam a todo o tempo fazê-la reconhecer, serão numerados, alistados e
fechados em caixa lacrada e selada, com o seguinte rótulo: "Pertence ao exposto
tal, assento de fls .. ... do livro ... .." e remetidos imediatamente, com uma guia em
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duplicata, ao Juiz, para serem recolhidos a lugar seguro. Recebida e arquivada a
duplicata com o competente recibo do depósito, far-se-á à margem do assento
a correspondente anotação.
Art. 62. O registro do nascimento do menor abandonado, sob jurisdição
do Juiz de Menores, poderá fazer-se por iniciativa deste, à vista dos elementos
de que dispuser e com observância, no que for aplicável, do que preceitua o
artigo anterior. (Renumerado do art 63, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 63. No caso de gêmeos, será declarada no assento especial de cada
um a ordem de nascimento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão
ser inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso, de modo que
possam distinguir-se. (Renumerado do art. 641 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único. Também serão obrigados a duplo prenome, ou a nome
completo diverso, os irmãos a que se pretender dar o mesmo prenome.
Art. 64. Os assentos de nascimento em navio brasileiro mercante ou de
guerra serão lavrados, logo que o fato se verificar, pelo modo estabelecido na
legislação de marinha, devendo, porém, observar-se as disposições da presente
lei. (Renumerado do art. 65, pela Lei nº 6.216, de 1975}.
Art. 65. No primeiro porto a que se chegar, o comandante depositará
imediatamente, na capitania do porto, ou em sua falta, na estação fiscal,
ou ainda, no consulado, em se tratando de porto estrangeiro, duas cópias
autenticadas dos assentos referidos no artigo anterior, uma das quais será
remetida, por intermédio do Ministério da Justiça, ao oficial do registro, para o
registro, no lugar de residência dos pais ou, se não for possível descobri-lo, no
1° Ofício do Distrito Federal. Uma terceira cópia será entregue pelo comandante
ao interessado que, após conferência na capitania do porto, por ela poderá,
também, promover o registro no cartório competente. (Renumerado doart. 66,
pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único. Os nascimentos ocorridos a bordo de quaisquer
aeronaves, ou de navio estrangeiro, poderão ser dados a registro pelos pais
brasileiros no cartório ou consulado do local do desembarque.
Art. 66. Pode ser tomado assento de nascimento de filho de militar ou
assemelhado em livro criado pela administração militar mediante declaração
feita pelo interessado ou remetido pelo comandante da unidade, quando
em campanha. Esse assento será publicado em boletim da unidade e, logo
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que possível, trasladado por cópia autenticada, ex officio ou a requerimento
do interessado, para o cartório de registro civil a que competir ou para o do
iº Ofício do Distrito Federal, quando não puder ser conhecida a residência do
pai. (Renumerado do art. 67, pela Lei nº 6.216, de 1975) .
Parágrafo único. A providência de que trata este artigo será extensiva ao
assento de nascimento de filho de civil, quando, em conseqüência de operações
de guerra, não funcionarem os cartórios locais.

[ ... ]

Art. 70 Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento,
assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial, sendo
exarados : (Renumerado do art. 71, pela Lei nº 6.216, de 1975).
1º) os nomes, prenomes, nacionalidade, data e lugar do nascimento,
profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges;
2°) os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou de
morte, domicílio e residência atual dos pais;
3°) os nomes e prenomes do cônjuge precedente e a data da dissolução
do casamento anterior, quando for o caso;
4º) a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento;
5º) a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro ;
6º) os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência
atual das testemunhas;
7º ) o regime de casamento, com d e claração da d a ta e do cartório em

cujas notas foi tomada a escritura ante-nupcial, quando o regime não for o da
comunhão ou o legal que sendo conhecido, será declarado expressamente;
8º) o nome, que passa a ter a mulher, em virtude do casamento;
9º) os nomes e as idades dos filhos havidos de matrimônio anterior ou
legitimados pelo casamento.
10º) à margem do termo, a impressão digital do contraente que não
souber assinar o nome. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
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Parágrafo único. As testemunhas serão, pelo menos, duas, não dispondo
a lei de modo diverso.
CAPITULO VII
Do Registro do Casamento Religioso para Efeitos Civis
Art. 71. Os nubentes habilitados para o casamento poderão pedir
ao oficial que lhe forneça a respectiva certidão, para se casarem perante
autoridade ou ministro religioso, nela mencionando o prazo legal de validade
da habilitação. (Renumerado do art. 72 pela Lei nº 6.216, de 1975) .
Art. 72. O termo ou assento do casamento religioso, subscrito pela
autoridade ou ministro que o celebrar, pelos nubentes e por duas testemunhas,
conterá os requisitos do artigo 71, exceto o 5°. (Renumerado do art. 73, pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 73. No prazo de trinta dias a contar da realização, o celebrante
ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo do
casamento religioso, requerer-lhe o registro ao oficial do cartório que expediu
a certidão. (Renumerado do art. 74, pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º O assento ou termo conterá a data da celebração, o lugar, o culto

religioso, o nome do celebrante, sua qualidade, o cartório que expediu a
habilitação, sua data, os nomes, profissões, residências, nacionalidades das
testemunhas que o assinarem e os nomes dos contraentes. (Redação dada pela
Lei nº 6.216, de 1975).
§ 2° Anotada a entrada do requerimento o oficial fará o registro no prazo

de 24 (vinte e quatro) horas. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de i975) .
§ 3º A autoridade ou ministro celebrante arquivará a certidão de

habilitação que lhe foi apresentada, devendo, nela, anotar a data da celebração
do casamento.
Art. 74. O casamento religioso, celebrado sem a prévia habilitação,
perante o oficial de registro público, poderá ser registrado desde que
apresentados pelos nubentes, com o requerimento de registro, a prova do ato
religioso e os documentos exigidos pelo Código Civil, suprindo eles eventual
falta de requisitos nos termos da celebração. (Renumerado do art. 75, pela Lei
nº 6.216, de 1975).
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Parágrafo único. Processada a habilitação com a publicação dos editais
e certificada a inexistência de impedimentos, o oficial fará o registro do
casamento religioso, de acordo com a prova do ato e os dados constantes do
processo, observado o disposto no artigo 70.
Art. 75. O registro produzirá efeitos jurídicos a contar da celebração do
casamento. (Renumerado do art. 76, pela Lei nº 6.216, de 1975) .
CAPÍTULO VIII
Do Casamento em Iminente Risco de Vida
Art. 76. Ocorrendo iminente risco de vida de algum dos contraentes,
e não sendo possível a presença da autoridade competente para presidir o
ato, o casamento poderá realizar-se na presença de seis testemunhas, que
comparecerão, dentro de 5 (cinco) dias, perante a autoridade judiciária mais
próxima, a fim de que sejam reduzidas a termo suas declarações. (Renumerado
do art. 77, com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1º Não comparecendo as testemunhas, espontaneamente, poderá

qualquer interessado requerer a sua intimação.
§

2°

Autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade judiciária

competente, se outra for a que as tomou por termo, será ouvido o órgão do
Ministério Público e se realizarão as diligências necessárias para verificar a
inexistência de impedimento para o casamento.

§ 3º Ouvidos dentro em 5 {cinco) dias os interessados que o requerem e
o órgão do Ministério Público, o juiz decidirá em igual prazo.
§ 4º Da decisão caberá apelação com ambos os efeitos.
§ 5° Transitada em julgado a sentença, o juiz mandará registrá-la no

Livro de Casamento.
CAPÍTULO IX
Do Óbito
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.
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(Renumerado do art. 78 com nova redação, pela Lei nº 6.216, de 1975).
§

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. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver
manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública
§

2º

e se o atestado de óbito houver sido firmado por

2

(dois) médicos ou por 1

(um) médico legista e, no caso de mo1te violenta, depois de autorizada pela
autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte
e quatro) horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo
relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos
prazos fixados no artigo 50. (Renumerado do art. 79 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos: (Renumerado do
art. Bo pela Lei nº 6.216, de 1975).
iº) o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes,
agregados e fâmulos;
2º) a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas
no número antecedente;
3°) o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos
e demais pessoas de casa, indicadas no nº 1; o parente mais próximo maior e
presente;
4º) o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento
pú bJico ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver
presente algum parente em grau acima indicado;
5°) na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores,
a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou
vizinho que do falecimento tiver notícia ;
6º) a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas.
Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto,
autorizando-o o declarante em escrito, de que constem os elementos
necessários ao assento de óbito.
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Art. 80. O assento de óbito deverá conter: (Renumerado do art. 81 pela,
Lei nº 6.216, de i975).
iº) a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento;
2º) o lugar do falecimento, com indicação precisa;
3º) o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade,
domicílio e residência do morto;
4º) se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando
desquitado; se viúvo, o do cônjuge pré-defünto; e o cartório de casamento em
ambos os casos;
5°) os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais;
6º) se faleceu com testamento conhecido;
7º) se deixou filhos, nome e idade de cada um;
8º) se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome
dos atestantes;
9º) lugar do sepultamento;
10°) se deixou bens e herdeiros menores ou interditos;

n º) se era eleitor.
12°) pelo menos uma das informações a seguir arroladas: número

de inscrição do PIS/PASEP; número de inscrição no Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, se contribuinte individual; número de benefício
previdenciário - NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago
pelo INSS; número do CPF; número de registro da Carteira de Identidade e
respectivo órgão emissor; número do título de eleitor; número do registro de
nascimento, com informação do livro, da folha e do termo; número e série da
Carteira de Trabalho. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)
Art. 8i. 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 i975).
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Parágrafo único. Neste caso, será extraída a individual dactiloscópica, se
no local existir esse serviço.
Art. 82. O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a comunicação
ou por alguém a seu rogo, se não souber ou não puder assinar. (Renumerado
do art. 83 pela, Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado
de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a
declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao
funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que
tiverem colhido, a identidade do cadáver. (Renumerado do art. 84 pela Lei
nº 6.216, de 1975).
Art. 84. Os assentos de óbitos de pessoas falecidas a bordo de navio
brasileiro serão lavrados de acordo com as regras estabelecidas para os
nascimentos, no que lhes for aplicável, com as referências constantes do artigo
80, salvo se o enterro for no porto, onde será tomado o assento. (Renumerado
do art. 85 Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 85. Os óbitos, verificados em campanha, serão registrados em livro
próprio, para esse fim designado, nas formações sanitárias e corpos de tropas,
pelos oficiais da corporação militar correspondente, autenticado cada assento
com a rubrica do respectivo médico chefe, ficando a cargo da unidade que
proceder ao sepultamento o registro, nas condições especificadas, dos óbitos
que se derem no próprio local de combate. (Renumerado do art. 86, pela Lei
nº 6.216, de i975).
Art. 86. Os óbitos a que se refere o artigo anterior, serão publicados
em boletim da corporação e registrados no registro civil, mediante relações
autenticadas, remetidas ao Ministério da Justiça, comendo os nomes dos
mortos, idade, naturalidade, estado civil, designação dos corpos a que
pertenciam, lugar da residência ou de mobilização, dia, mês, ano e lugar do
falecimento e do sepultamento para, à vista dessas relações, se fazerem os
assentamentos de conformidade com o que a respeito está disposto no artigo
66. (Renumerado do art. 87 pela Lei nº 6.216, de 1975).

Art. 87. O assentamento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou
outro qualquer estabelecimento público será feito, em falta de declaração de
parentes, segundo a da respectiva administração, observadas as disposições
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dos artigos 80 a 83; e o relativo a pessoa encontrada acidental ou violentamente
morta, segundo a comunicação, ex oficio, das autoridades policiais, às quais
incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato. (Renumerado do
art. 88, pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 88. Poderão os juízes togados admitir justificação para o assento de
óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto
ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local
do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. (Renumerado
do art. 89 pela Lei nº 6.216, de i975).
Parágrafo único. Será também admitida a justificação no caso de
desaparecimento em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito o
registro nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito.
CAPÍTULO X
Da Emancipação, Interdição e Ausência
Art. 89. No cartório do iº Ofício ou da

iª

subdivisão judiciária de cada

comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de emancipação,
bem como os atos dos pais que a concederem, em relação aos menores nela
domiciliados. (Renumerado do art. 90 pela Lei nº 6.216, de J.975) .
Art. 90. O registro será feito mediante trasladação da sentença oferecida em

certidão ou do instrumento, limitando-se, se for de escritura pública, as referências
da data, livro, folha e ofício em que for lavrada sem dependência, em qualquer dos
casos, da presença de testemunhas, mas com a assinatura do apresentante. Dele
sempre constarão: (Renumerado do art. 91 pela Lei nº 6.216, de 1975).
1º) data do registro e da emancipação;
2°) nome, prenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência
do emancipado; data e cartório em que foi registrado o seu nascimento;
3º) nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor.
Art. 91. Quando o juiz conceder emancipação, deverá comunicá-la, de
ofício, ao oficial de registro, se não constar dos autos haver sido efetuado este
dentro de 8 (oito) dias. (Renumerado do art 92 pela Lei nº 6.216, de i975).
Parágrafo único. Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso,
não produzirá efeito.
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Art. 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo
livro de que trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo
único do artigo 33, declarando-se: (Renumerado do art. 93 pela Lei nº 6.216,
de i975).
iº) data do registro;
2º) nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade,
domicílio e residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o
nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado;
3º) data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu;
4º) nome, profissão, estado civil, domicilio e residência do curador;
5º) nome do requerente da interdição e causa desta;
6°) limites da curadoria, quando for parcial a interdição;
7º) lugar onde está internado o interdito.
Art. 93. A comunicação, com os dados necessários, acompanhados
de certidão de sentença, será remetida pelo juiz ao cartório para registro de
ofício, se o curador ou promovente não o tiver feito dentro de oito (8) dias.
(Renumerado do art. 94 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Parágrafo único. Antes de registrada a sentença, não poderá o curador
assinar o respectivo termo.
Art. 94. O registro das sentenças declaratórias de ausência, que
nomearem curador, será feita no cartório do domicílio anterior do ausente,
com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, declarando-se:
(Renumerado do art. 95 pela Lei nº 6.216, de 1975).
1º) data do registro;

2º) nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente,
data e cartório em que foram registrados o nascimento e o casamento, bem
como o nome do cônjuge, se for casado;
3°) tempo de ausência até a data da sentença;
4º) nome do promotor do processo;
5º) data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu;

57

TRIBUNAL

SUPERIOR

ELEITORAL

6º ) nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e os
limites da curatela.

[...]
Art. 97. A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o
assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petição acompanhada
de certidão ou documento legal e autêntico, com audiência do Ministério
Público. (Renumerado do art. 98 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando não
houver espaço, no livro corrente, com as notas e remissões recíprocas, que
facilitem a busca. (Renumerado do art. 99 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 99. A averbação será feita mediante a indicação minuciosa da
sentença ou ato que a determinar. (Renumerado do art.

100

pela Lei n º 6.216,

de 1975).
Art.

100.

No livro de casamento, será feita averbação da sentença de

nulidade e anulação de casamento, bem como do desquite, declarando-se a
data em que o juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito
em julgado. (Renumerado do art. 101 pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ iº Antes de averbadas, as sentenças não produzirão efeito contra
terceiros.

§ 2º As sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão
averbadas enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito.
§ 3º A averbação a que se refere o parágrafo anterior será feita à vista
da carta de sentença, subscrita pelo presidente ou outro Juiz do Tribunal que
julgar a ação em grau de recurso, da qual constem os requisitos mencionados
neste artigo e, ainda, certidão do trânsito em julgado do acórdão.

§ 4º O oficial do registro comunicará, dentro de quarenta e oito horas,
o lançamento da averbação respectiva ao Juiz que houver subscrito a carta de
sentença mediante ofício sob registro postal.
§ 5º Ao oficial, que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos

parágrafos anteriores, será imposta a multa de cinco salários-mínimos da
região e a suspensão do cargo até seis meses; em caso de reincidência ser-lhe-á
aplicada, em dobro, a pena pecuniária, ficando sujeito à perda do cargo.
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Art. 101. Será também averbado, com as mesmas indicações e efeitos, o
ato de restabelecimento de sociedade conjugal. (Renumerado do art.

102

pela

Lei nº 6.216, de 1975).
Art.

102.

No livro de nascimento, serão averbados: (Renumerado do

art. 103 pela Lei nº 6.216, de 1975).
iº) as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos nas
constância do casamento;
2º) as sentenças que declararem legítima a filiação;
3°} as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem;
4º) o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos ilegítimos;
5°) a perda de nacionalidade brasileira, quando comunicada pelo

Ministério da Justiça.
6º) a perda e a suspensão do pátrio poder. (Incluído pela Lei nº 8.069,
de 1990)
Art. 103. Será feita, ainda de ofício, diretamente quando no mesmo
cartório, ou por comunicação do oficial que registrar o casamento, a averbação
da legitimação dos filhos por subseqüente matrimônio dos pais, quando tal
circunstância constar do assento de casamento. (Renumerado do art. 104 pela
Lei nº 6.216, de i975) .
Art. 104. No livro de emancipações, interdições e ausências, será feita a
averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos
curadores de interditos ou ausentes, das alterações dos limites de curatela, da
cessação ou mudança de internação, bem como da cessação da ausência pelo
aparecimento do ausente, de acordo com o disposto nos artigos anteriores.
(Renumerado do art. 105 pela Lei nº 6.216, de i975).
Parágrafo único. Averbar-se-á, também, no assento de ausência, a
sentença de abertura de sucessão provisória, após o trânsito em julgado, com
referência especial ao testamento do ausente se houver e indicação de seus
herdeiros habilitados.
Art. 105. Para a averbação de escritura de adoção de pessoa cujo registro
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de nascimento haja sido fora do País, será trasladado, sem ônus para os
interessados, no livro «A» do Cartório do iº Ofício ou daiª subdivisão judiciária
da comarca em que for domiciliado o adotante, aquele registro, legalmente
traduzido, se for o caso, para que se faça , à margem dele, a competente
averbação. (Renumerado do art. 106 pela Lei nº 6.216, de i975) .
CAPÍTULO XIII
Das Anotações
Art. 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá,
no prazo de cinco dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se
lançados em seu cartório, ou fará comunicação, com resumo do assento, ao oficial
em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma
prescrita no artigo 98. (Renumerado do art. 107 pela Lei nº 6.216, de i975).
Parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante cartas
relacionadas em protocolo, anotando-se à margem ou sob o ato comunicado,
o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber.
Art. 107. O óbito deverá ser anotado, com as remissões recíprocas , nos
assentos de casamento e nascimento, e o casamento no deste. (Renumerado
do art. 108 pela Lei n º 6.216, de 1975).
§ iº A emancipação, a interdição e a ausência serão anotadas pela mesma
forma, nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome
da mulher, em virtude de casamento, ou sua dissolução, anulação ou desquite.
§ 2° A dissolução e a anulação do casamento e o restabelecimento da

sociedade conjugal serão, também, anotadas nos assentos de nascimento dos
cônjuges.
Art. 108. Os oficiais, além das penas disciplinares em que incorrerem,
são responsáveis civil e criminalmente pela omissão ou atraso na remessa de
comunicações a outros cartórios. (Renumerado do art. 109 pela Lei nº 6.216,
de 1975).
CAPÍTULO XI V
Das Retificações, Restaurações e Suprimentos
Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique
assentamento no Registro Civil , requererá , em petição fundamentada e
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instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o
ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de
cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. uo pela Lei nº

6.216,

de i975).
§ iº Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar

o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e
ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério
Público, decidirá em cinco dias.
§ 2º Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o juiz

decidirá no prazo de cinco dias.
§ 3º Da decisão do juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos.
§ 4 ºJulgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado

para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando,
com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que
sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.
§ 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será

remetido, por ofício, ao juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro
Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á.
§ 6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações

necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará
arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as
remissões à margem do registro original.
Art. no. Os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação
imediata de necessidade de sua correção poderão ser corrigidos de ofício pelo
oficial de registro no próprio cartório onde se encontrar o ilssentamento,
mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador,
independentemente de pagamento de selos e taxas, após manifestação
conclusiva do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº u .100, de 2009).
§ iº Recebido o requerimento instruído com os documentos que

comprovem o erro, o oficial submetê-lo-á ao órgão do Ministério Público que o
despachará em 5 (cinco) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
§ 2º Quando a prova depender de dados existentes no próprio cartório,

poderá o oficial certificá-lo nos autos. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).
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§ 3º Entendendo o órgão do Ministério Público que o pedido exige maior
indagação, requererá ao juiz a distribuição dos autos a um dos cartórios da
circunscrição, caso em que se processará a retificação, com assistência de advogado,
observado o rito sumaríssimo. (Redação dada pela Lei nº i2.100, de 2009).
§ 4º Deferido o pedido, o oficial averbará a retificação à margem do

registro, mencionando o número do protocolo e a data da sentença e seu
trânsito em julgado, quando for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de
2009) .
Art. m. Nenhuma justificação em matéria de registro civil, para
retificação, restauração ou abertura de assento, será entregue à parte.
(Renumerado do art. 112 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. n2 . Em qualquer tempo poderá ser apreciado o valor probante da
justificação, em original ou por traslado, pela autoridade judiciária competente
aoconhecerdeaçõesquese relacionarem com os fatos justificados. (Renumerado
do art. 113 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 113. As questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas em
processo contencioso para anulação ou reforma de assento. (Renumerado do
art . 114 pela Lei nº 6.216, de 1975).

5.6. LEI N° 7.116/1983 -ASSEGURA VALIDADE NACIONAL ÀS CARTEIRAS DE
IDENTIDADE, REGULA SUA EXPEDIÇÃO EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Art 1° A Carteira de Identidade emitida por órgãos de identificação dos
estados, do Distrito Federal e dos territórios tem fé pública e validade em todo
o território nacional.
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.
§ 1º A requerente do sexo feminino apresentará obrigatoriamente

a certidão de casamento, caso seu nome de solteira tenha sido alterado em
conseqüência do matrimônio.

§ 2° O brasileiro naturalizado apresentará o Certificado de Naturalização.
§ 3° É gratuita a primeira emissão da Carteira de Identidade. (Incluído

pela Lei nº 12.687, de 2012)
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Art 3º A Carteira de Identidade conterá os seguintes elementos:
a) Armas da República e inscrição "República Federativa do Brasil";
b) nome da Unidade da Federação;
e) identificação do órgão expedidor;
d) registro geral no órgão emitente, local e data da expedição;
e) nome, filiação, local e data de nascimento do identificado, bem como,
de forma resumida, a comarca, cartório, livro, folha e número do registro de
nascimento;
f) fotografia, no formato 3x4cm, assinatura e impressão digital do
polegar direito do identificado;
g) assinatura do dirigente do órgão expedidor.
Art 4 ° Desde que o interessado o solicite a Carteira de Identidade conterá,

além dos elementos referidos no art. 3º desta Lei, os números de inscrição do
titular no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda.
§ iº O Poder Executivo Federal poderá aprovar a inclusão de outros

dados opcionais na Carteira de Identidade.
§

2º

A inclusão na Carteira de Identidade dos dados referidos neste

artigo poderá ser parcial e dependerá exclusivamente da apresentação dos
respectivos documentos comprobatórios.
Art 5º A Carteira de Identidade do português beneficiado pelo Estatuto
da Igualdade será expedida conso;m t e o disposto nesta Lei. devendo dela
constar referência a sua nacionalidade e à Convenção promulgada pelo Decreto
nº 70.391, de 12 de abril de 1972.
Art 6º A Carteira de !cientidade fará prova de todos os dados nela
incluídos, dispensando a apresentação dos documentos que lhe deram origem
ou que nela tenham sido mencionados.
Art 7° A expedição de segunda via da Carteira de Identidade será efetuada
mediante simples solicitação do interessado, vedada qualquer outra exigência,
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além daquela prevista no art. 2º desta Lei .
Art 8º A Carteira de Identidade de que trata esta Lei será expedida com

base no processo de identificação datiloscópica.
Art 9º A apresentação dos documentos a que se refere o art. 2º desta Lei
poderá ser feita por cópia regularmente autenticada.
Art

10.

O Poder Executivo Federal aprovará o modelo da Carteira de

Identidade e expedirá as normas complementares que se fizerem necessárias
ao cumprimento desta Lei.
Art 11. As carteiras de identidade emitidas anteriormente à vigência
desta Lei continuarão válidas em todo o território nacional.

5.7. DECRETO N° 89.250/1983 - REGULAMENTA ALEI N° 7.116, DE 29 DE
AGOSTO DE 1983, QUE ASSEGURA VALIDADE NACIONAL ÀS CARTEIRAS DE
IDENTIDADE, REGULA SUA EXPEDIÇÃO EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Art. iº A Carteira de Identidade de que trata a Lei nº 7.116, de 29 de
agosto de i983, conterá os seguintes elementos:
a) Armas da República e inscrição "República Federativa do Brasil";
b) nome e armas da Unidade da Federação;
c) identificação do órgão expedidor;
d) registro geral no órgão emitente, local e data da expedição;
e) nome, filiação, local e data de nascimento do identificado, bem como,
de forma resumida, a comarca, cartório, livro, folha e número do seu registro
de nascin1ento ou casarnento;

f) fotografia, no formato 3cm X 4cm , assinatura e impressão digital do

polegar direito do identificado;
g) assinatura do dirigente do órgão expedidor;
h) a expressão: "válida em todo o território nacional";
i) referência à Lei nº 7.116, de 29 de agosto de i983.

Art. 2° A Carteira de Identidade conterá campo destinado ao registro:
(Redação dada pelo Decreto nº 2.170, de i997)
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1 - do número de inscrição no Programa de Integração Social (PIS)

ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
(Incluído pelo Decreto nº 2.170, de 1997)
II - do número do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF); (Incluído pelo Decreto nº 2.170, de 1997)
III - da expressão "Idoso ou maior de sessenta e cinco anos"; (Incluído
pelo Decreto nº 2.170, de 1997)
IV - de uma das expressões "Doador de órgãos e tecidos" ou "Nãodoador de órgãos e tecidos". (Incluído pelo Decreto nº 2.170, de i997)
§ 1º A inclusão na Carteira de Identidade dos dados referidos neste

artigo poderá ser parcial e dependerá exclusivamente de solicitação do
interessado e, quando for o caso, da apresentação dos respectivos documentos
comprobatórios. (Redação dada pelo Decreto nº 2.170, de 1997)
§ 2º São documentos comprobatórios, para efeito do disposto neste

artigo, os cartões de inscrição no PJS, no PASEP, no CPF e o Registro Civil de
Pessoa Física. (Redação dada peJo Decreto nº 2.170, de 1997)
§ 3º A inclusão de uma das expressões referidas no inciso IV deste artigo:

(Incluído pelo Decreto nº 2.170, de 1997)
a) dependerá de requerimento escrito do interessado, a ser arquivado
no órgão competente para a expedição da Carteira de Identidade; {Incluído
pelo Decreto nº 2.170, de i997)
b) deverá constar no espelho correspondente ao anverso da Carteira de
Identidade no espaço vazio acima da fotografia do identificado. (Incluído pelo
Decreto nº 2.170, de i997)
Art. 3° A Carteira de Identidade terá as dimensões lo,2cm X 6,8cm, e
será confeccionada em papel filigranado ou fibra de garantia, em formulário
plano ou contínuo, impressa em talho doce e ojf-set, com fundo em verde claro
e texto na cor verde.
Parágrafo Único A Carteira de Identidade conterá, ainda, as seguintes
características de segurança:
a) tarja em talho doce na cor verde;
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b) fundo numismático;
c) perfuração mecânica da sigla do órgão de identificação sobre a
fotografia do titular;
d) numeração tipográfica, seqüencial, no verso, para controle do órgão
expedidor.
Art. 4º Para a expedição da Carteira de Identidade, não será exigida do
interessado a apresentação de qualquer outro documento além da certidão de
nascimento ou de casamento, observado o disposto nos parágrafos seguintes.
§ iº Arequerentedosexofeminino, casada, viúva, separada ou divorciada,

apresentará obrigatoriamente a certidão de casamento.
§

2º

Além da certidão de nascimento ou de casamento, o requerente

apresentará 3 fotografias recentes, no formato 3cm x 4cm, em preto e branco
ou colorida, de frente e sem retoque.
Art. 5º A Carteira de Identidade do brasileiro naturalizado será expedida
de acordo com o disposto neste decreto, mediante a apresentação do certificado
de naturalização.
Parágrafo Único Na Carteira serão anotados o número e o ano da portaria
ministerial que concedeu a naturalização, sem referência específica à condição
de brasileiro naturalizado.
Art. 6° A Carteira de Identidade do português beneficiado pelo Estatuto
da Igualdade será expedida consoante o disposto neste decreto, mediante a
apresentação do certificado de igualdade de direitos e deveres.
Parágrafo único. Na Carteira será inseri ta, porextensoouabreviadamente,
a expressão; "Nacionalidade portuguesa - Decreto nº 70.391/1972" e far- se-.'.i

referência ao número e ano da portaria ministerial que concedeu a igualdade
de direitos e deveres.
Art. 7º As alterações ocorridas nos registros de nascimento, de
casamento, de naturalização ou de igualdade de direitos e obrigações deverão
constar da certidão ou do certificado apresentado.
Art. 8° A expedição de segunda via da Carteira de Identidade será
efetuada mediante simples solicitação do interessado, vedada a exigência ele
qualquer outro documento, além daqueles previstos nos arts. 4º, 5° ou 6º.
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Art. 9º A apresentação dos documentos a que se referem os arts. 4º, 5º e
6º será feita em original ou cópia autenticada.
Parágrafo único. Se a cópia não houver sido autenticada por tabelião, o
interessado deverá apresentar, também, o original para conferência.
Art. 10. A Carteira de Identidade será expedida com base no processo de

identificação datiloscópica.
Art. u. A Carteira de Identidade fará prova de todos os dados nela
incluídos e dispensará a apr~sentação dos documentos que lhe deram origem
ou que nela tenham sido mencionados.

Art. 12. O português beneficiado pelo Estatuto da Igualdade, que perder
essa condição, terá a Carteira de Identidade recolhida pelo Departamento de
Polícia Federal e encaminhada ao órgão expedidor para cancelamento.
Art. i3. Fica aprovado o modelo de Carteira de Identidade anexo a este
decreto.
Art. 14. A partir de

iº

de julho de i984, nenhum órgão de identificação

poderá utilizar-se de modelo de Carteira de Identidade que não atenda a todos os
requisitos previstos neste Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 89.721, de i984)
Parágrafo único. As carteiras de identidade emitidas até 30 de junho de
1984, com base nos atuais modelos, continuarão válidas em todo o território
nacional. (Redação dada pelo Decreto nº 89.721, de 1984)
Art. 15. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

5.8. LEI N° 8.069/1990 - DISPÕE SOBRE OESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será
inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.
§ iº A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como

o nome de seus ascendentes.
§ 2º O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro
original do adotado.
§ 3° A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no
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Cartório do Registro Civil do Município de sua residência. (Redação dada pela
Lei nº i2.010, de 2009) Vigência

§ 4º Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas
certidões do registro. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
§ 5º A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de

qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. (Redação dada
pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
§ 6º Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é
obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos§§ 1° e 2º do art. 28
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 7º A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da
sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no§ 6º do art. 42 desta Lei,
caso em que terá força retroativa à data do óbito. (Incluído pela Lei nº 12.010,
de 2009) Vigência
§ 8° O processo relativo à adoção assim como outros a ele relacionados
serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme
ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer
tempo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
§ 9º Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o

adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica.
(Incluído pela Lei nº 12.955, de 2014)

5.9. LEI N° 8.212/1991 - DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDADE
SOCIAL, INSTITUI PLANO DE CUSTEIO, EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Art. 68. O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais
fica obrigado a comunicar, ao INSS, até o dia

10

de cada mês, o registro dos

óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, devendo da relação constar a
filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida . (Redação dada pela
Lei nº 8.870, de 15+1994)
§ iº No caso de não haver sido registrado nenhum óbito, deverá o Titular

do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais comunicar este fato ao INSS
no prazo estipulado no caput deste artigo. (Parágrafo acrescentado pela Lei
nº 8.870, de 15-4·1994).
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§ 2º A falta de comunicação na época própria, bem como o envio de
informações inexatas, sujeitará o Titular de Cartório de Registro Civil de
Pessoas Naturais à penalidade prevista no art. 92 desta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 9.476, de 23.7.1997)

§ 3º A comunicação deverá ser feita por meio de formulários para
cadastramento de óbito, conforme modelo aprovado pelo Ministério da
Previdência e Assistência SociaJ. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13,
de 2001) .
§ 4 ° No formulário para cadastramento de óbito deverá constar, além

dos dados referentes à identificação do Cartório de Registro Civil de Pessoas
Naturais, pelo menos uma das seguintes informações relativas à pessoa
falecida: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001).
a) número de inscrição do PIS/PASEP; (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.187-13, de 2001).
b) número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
se contribuinte individual, ou número de benefício previdenciário - NB, se a
pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS; (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) .
c) número do CPF; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de
2001).

d) número de registro da Carteira de Identidade e respectivo órgão
emissor; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001).
e) número do título de eleitor; (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.187-13, de 2001).

f) número do registro de nascimento ou casamento, com informação
do livro, da folha e do termo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de
2001).

g) número e série da Carteira de Trabalho. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.187-13 1 de 2001).
[ ...]

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não
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haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$100.ooo,oo (cem mil cruzeiros) a
Cr$10.ooo.ooo,oo (dez milhões de cruzeiros), conforme d ispusero regulamento.
(Valores atuais conforme art.283 do Decreto nº 3.048/1999).

5.10. DECRETO N° 3.048/1999 - APROVA OREGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Art. 228. O titular de cartório de registro civil e de pessoas naturais fica
obrigado a comunicar, até o dia dez de cada mês, na forma estabelecida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, o registro dos óbitos ocorridos no mês
imediatamente anterior, devendo da comunicação constar o nome, a filiação,
a data e o local de nascimento da pessoa falecida .
Parágrafo único. No caso de não haver sido registrado nenhum óbito,
deverá o titular do cartório comunicar esse fato ao Instituto Nacional do Seguro
Social, no prazo estipulado no caput.

[... ]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das leis

11º

5

8.212 e 8.213,

ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$636,17 (seiscentos e trinta e sei.s reais e dezessete centavos)
a R$63.617.)5 (sessenta e três mil , seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores : (Redação dada pelo
Decreto nº 4.862, de 2003)
J - a partir de R$636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete

centavos) nas seguintes infrações:

[ ... ]
e) deixar o Titular de Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de
comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social, até o dia dez de cada mês,
a ocorrência ou a não-ocorrência de óbitos, no mês imediatamente anterior,
bem como enviar informações inexatas, conforme o disposto no art. 228;
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5.11. LEI N° 9.454/1997-INSTITUI ONÚMERO ÚNICO DE REGISTRO OE IDENTIDADE
CIVIL EDÁ OUTRAS PROVID~NCIAS
Art. 1º. É instituído o número único de Registro de Identidade Civil,
pelo qual cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será identificado em
suas relações com a sociedade e com os organismos governamentais e privados.
(Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009)
Parágrafo único. (VETADO)
1- (VETADO)

II - (VETADO)

II1 - (VETADO)
Art. 2º É instituído o Cadastro Nacional de Registro de Identificação
Civil, destinado a conter o número único de Registro de Identidade Civil,
acompanhado dos dados de identificação de cada cidadão. (Redação dada pela
Lei nº 12.058, de 2009)
Art. 3º O Poder Executivo definirá a entidade que centralizará as
atividades de implementação, coordenação e controle do Cadastro Nacional de
Registro de Identificação Civil, que se constituirá em órgão central do Sistema
Nacional de Registro de Identificação Civil.
§ iº Fica a União autorizada a firmar convênio com os Estados e o Distrito

Federal para a implementação do número único de registro de identificação
civil. (Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009)
§ 2° Os Estados e o Distrito Federal, signatários do convênio, participarão

do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil e ficarão responsáveis
pela operacionalização e atualização, nos respectivos territórios, do Cadastro
Nacional de Registro de Identificação Civil, em regime de compartilhamento
com o órgão central, a quem caberá disciplinar a forma de compartilhamento a
que se refere este parágrafo. (Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009)
Art. 4º Será incluída, na proposta orçamentária do órgão central do

sistema, a provisão de meios necessários, acompanhada do cronograma de
implementação e manutenção do sistema.
Art. 5º O Poder Executivo providenciará, no prazo de cento e oitenta
dias, a regulamentação desta Lei e, no prazo de trezentos e sessenta dias, o

71

TRIBUNAL

SUPERIOR ELEITORAL

início de sua implementação.
Art. 6º No prazo máximo de cinco anos da promulgação desta Lei,
perderão a validade todos os documentos de identificação que estiverem em
desacordo com ela. (Revogado pela Lei nº 12.058, de 2009)

5.12. DECRETO N° 7.166/2010 - CRIA OSISTEMA NACIONAL DE REGISTRO
DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. INSTITUI SEU COMITÊ GESTOR, REGULAMENTA
DISPOSIÇÕES DA LEI N° 9.454, DE 7 DE ABRIL DE 1997, EDÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
Art.

1°

Fica criado o Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil

com a finalidade de implementar o número único do Registro de Identidade
Civil (RIC) e o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil.
§ iº O Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil tem como

objetivos:
1 - fixar diretrizes e critérios para implantação, manutenção e controle
do RIC e regulamentar sua operacionalização;
II - operacionalizar o RIC e o Cadastro Nacional de Registro de
Identificação Civil;
III - coletar e processar os dados relativos à operacionalização do Rf C e
do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil;
IV - gerir o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil e adotar
as medidas necessárias ao seu aprimoramento;
V - compartilhar informações por me10 da utilização de sistema
informatizado, na forma do art. 8 °; e

VI - avaliar a eficácia e a efetividade das medidas adotadas.
§ 2º O Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil terá como

órgão central o Ministério da Justiça.
§ 3º Os estados e o Distrito Federal poderão integrar o Sistema Nacional

de Registro de Identificação Civil, mediante convênio ou ajuste a ser firmado
com o Ministério da Justiça.
§ 4º Os órgãos e entidades da União, que tenham cadastros de
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Yf

identificação civil em âmbito nacional, poderão integrar o Sistema Nacional
de Registro de Identificação Civil.
Art.

2º

O Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil contará

com um Comitê Gestor, responsável pelo estabelecimento de diretrizes para
seu funcionamento, disseminação e gestão, cabendo-lhe ainda:
1 - disciplinar procedimentos para implementação, operacionalização,
controle e aprimoramento do Sistema Nacional de Registro de Identificação
Civil, do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil e do RIC;
Il - definir as especificações do Cadastro Nacional de Registro de
Identificação Civil e do documento de identificação a ser emitido com o RIC,
estabelecendo seu formato, conteúdo e demais características, inclusive
tecnológicas;
III - estabelecer os níveis de acesso às informações do Cadastro Nacional
de Registro de Identificação Civil e os procedimentos para sua utilização em
base de dados de outros órgãos ou entidades públicas, de acordo com suas
competências institucionais;
IV - fixar critérios para participação no Sistema Nacional de Registro de
Identificação Civil;
V - estabelecer diretrizes e procedimentos para orientar a substituição
de outros processos ou documentos de identificação;
VI - zelar pela eficácia e atuação harmônica dos órgãos responsáveis
pela implementação, coordenação e controle do Cadastro Nacional de Registro
de Identificação Civil;
•

VII - requisitar a realização de estudos e pesquisas voltados para o
aprimoramento do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil; e
VIII - aprovar seu regimento interno, com regras para sua organização
e funcionamento, observadas as disposições deste Decreto.
Art. 3º O Comitê Gestor será composto por um representante de cada
órgão e entidade a seguir indicados:
1 - Ministério da Justiça, que o coordenará;
11 - Ministério da Defesa;
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llT - Ministério da Fazenda;
IV - Ministério do Planejarnento, Orçamento e Gestão;
V - Ministério do Trabalho e Emprego;
VI - Ministério da Previdência Social;
VII - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
VIII - Ministério da Saúde;
IX - Ministério das Cidades;
X - Ministério do Desenvolvimento Agrário;
XI - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República;
XII - Casa Civil da Presidência da República; e
XIII - Instituto Nacional de Tecnologia da lnformação - ITI.
§

1º

Será assegurado o direito à participação no Comitê Gestor de um

representante por região geográfica de órgãos de identificação civil estadual
ou distrital, integrantes do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil,
bem como do Instituto Nacional de Identificação do Departamento de Polícia
Federal.
§

2º

O Ministério da justiça exercerá a função de Secretaria-Executiva

do Comitê Gestor.
§ 3º Os membros do Cornitê Gestor, titular e suplente, serão indicados
pelo dirigente máximo do órgão ou entidade que representam e designados
pelo Ministro de Estado da Justiça, para cumprimento de mandato de três
anos, permitida uma recondução.

§

1º

§ 4º Os nomes dos representantes das regiões geográficas referidos no
serão aprovados previamente, por consenso, pelas unidades federadas

conveniadas da respectiva região.
§ 5º Na ausência de consenso entre as unidades da região geográfica,
adotar-se-á o revezamento entre os estados e o Distrito Federal, por ordem
alfabética, não se aplicando no caso a recondução prevista no§ 3º.
Art. 4 º As deliberações do Comitê Gestor serão adotadas por maioria
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simples, presentes pelo menos metade mais um dos seus membros, cabendo
ao coordenador votar somente com a finalidade de desempate.
Art.

sº O Comitê Gestor poderá convidar representantes de órgãos ou

entidades, públicas ou privadas, para participar de suas atividades.
Art. 6° A participação no Comitê Gestor é considerada atividade de
relevante interesse público e não será remunerada.
Art. 7º O Ministério da Justiça ficará responsável pela coordenação,
armazenamento e controle do Cadastro Nacional de Registro de Identificação
Civil, cabendo-lhe ainda:
I - propor ao Comi tê Gestor as diretrizes e critérios para implementação,
operacionalização, controle e aprimoramento do Sistema Nacional de Registro
de Identificação Civil e prover os meios para o seu funcionamento;
II - promover o continuo aprimoramento do Cadastro Nacional de
Registro de Identificação Civil;
III - fornecer o RIC aos órgãos de identificação conveniados ao Sistema
Nacional de Registro de Identificação Civil, aos quais compete controlar sua
distribuição e utilização; e
IV - gerir convênios ou ajustes celebrados no âmbito do Sistema
Nacional de Registro de Identificação Civil.
Art. 8º Caberá aos entes federados conveniados, em regime de
compartilhamento com o órgão central :
1 - operacionalizar e atualizar o Cadastro Nacional de Registro de
Identificação Civil;
II - controlar o processo de distribuição do RIC;
III - transmitir os dados de identificação colhidos para emissão do RIC
ao órgão central do Sistema; e
IV - emitir documento de identificação contendo o RIC.
Art. 9º O Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil será
constituído a partir da utilização do RIC para indexação dos dados necessários

à identificação unívoca dos cidadãos.
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Art. 10. Os demais cadastros públicos federais de identificação do cidadão
poderão adotar o RIC em substituição ao seu próprio número, observadas as
peculiaridades de cada órgão ou entidade.
Parágrafo único. Aimplementação do RIC não comprometerá a validade
dos demais documentos de identificação.
Art. n. O RlC deverá observar sistemática que favoreça a unificação
dos demais documentos de identificação vigentes, com prioridade para a
integração das bases de dados das carteiras de identidade emitidas por órgãos
de identificação dos estados e do Distrito Federal, na forma da Lei nº 7.116, de
29 de agosto de 1983.

Art.

i2.

O RIC será:

I - gerado e fornecido pelo órgão central, após a confirmação da
unicidade da identificação do cidadão, com base no processo datiloscópico
padrão decadactilar;
Il - representado por número sequencial; e
III-formadopordígitosquecomportem númeroderegistrosacumulados
da ordem de unidade de bilhão, com dígito de controle de verificação.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese o RIC poderá ser reutilizado.
Art. i3. O documento de identificação contendo o RIC possuirá fé
pública, validade em todo o território nacional e será emitido, em formato
padronizado, regularmente pelos órgãos indicados pelos entes federados
conveniados ou, quando necessário, pelo órgão central.
Art. i4. O intercâmbio de informações entre os integrantes do Sistema
Nacional de Registro de Identificação Civil será garantido por sistema

padronizado e seguro, disponibilizado pelo órgão central.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 2010; 189° da Independência e 122° da República.
LUlZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.5.2010
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5.13. LEI N° 11.977/2009 - DISPÕE SOBRE OPROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA - PMCMV EA REGULARIZAÇÃO FUNOIARIA DE ASSENTAMENTOS
LOCALIZADOS EM ÁREAS URBANAS: ALTERA ODECRETO-LEI Nº 3.365, DE
21 DE JUNHO DE 1941. AS LEIS N05 4.380. DE 21 DE AGOSTO DE 1964, 6.015,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973, 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990, E10.257,
DE 10 DE JULHO DE 2001. EAMEDIDA PROVISÔRIA N° 2.197-43, DE 24 DE
AGOSTO DE 2001; EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DO REGISTRO ELETRÓNICO E DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS
Art. 37. Os serviços de registros públicos de que trata a Lei nº 6 .015,
de 31 de dezembro de i973, observados os prazos e condições previstas em
regulamento, instituirão sistema de registro eletrônico.
Art. 38. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de
registros públicos ou por eles expedidos deverão atender aos requisitos da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e à arquitetura e-PING
(Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico), conforme regulamento.
Parágrafo único. Os serviços de registros públicos disponibilizarão
serviços de recepção de títulos e de fornecimento de informações e certidões
em meio eletrônico.
Art. 39. Os atos registrais praticados a partir da vigência da Lei nº 6.015,
de 31 de dezembro de i973, serão inseridos no sistema de registro eletrônico,
no prazo de até 5 (cinco) anos a contar da publicação desta Lei. {Vide Decreto
nº 8.270, de 2014)
Parágrafo único. Os atos praticados e os documentos arquivados
anteriormente à vigência da Lei nº 6 .015, de 31 de dezembro de 1973, deverão
ser inseridos no sistema eletrônico.
Art. 40. Serão definidos em regulamento os requisitos quanto a cópias
de segurança de documentos e de livros escriturados de forma eletrônica.
Art. 4i. A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de

que trata o art. 37, os serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder
Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações
constantes de seus bancos de dados, conforme regulamento.
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5.14. DECRETO N° 8.270/2014 - INSTITUI O SISTEMA NACIONAL DE
INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - SIRC ESEU COMITÊ GESTOR. EDÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Art.

iº

Fica instituído o Sistema Nacional de Informações de Registro

Civil (Sirc), com a finalidade de captar, processar, arquivar e disponibilizar
dados relativos a registros de nascimento, casamento, óbito e natimorto,
produzidos pelas serventias de registro civil das pessoas naturais.
§

O Sirc terá base de dados própria, constituída pelos dados referidos

iº

no caput.

O Sirc visa apoiar e otimizar o planejamento e a gestão de políticas
públicas que demandarem o conhecimento e a utilização dos dados referidos
§

2º

no caput.
Art.

2º

Caberá ao Sirc:

1 - promover o aperfeiçoamento da troca de dados entre as serventias de
registro civil de pessoas naturais e o poder público;
li - promover a interoperabilidade entre os sistemas das serventias de

registro civil de pessoas naturais e os cadastros governamentais;
III - padronizar os procedimentos para envio de dados pelas serventias
de registro civil de pessoas naturais ao Poder Executivo federal ; e
IV - promover a realização de estudos e pesquisas voltadas ao seu
aprimoramento.
Art. 3º O Sirc contará com um comitê gestor responsável pelo
estabelecimento de diretrizes para funcionamento, gestão e disseminação do
sistema e peJo monitoramento do uso dos dados nele contidos.

§

iº

Caberá ao comitê gestor:

I - estabelecer procedimentos para implementação, operacionalização,
controle e aprimoramento do Sirc;
II-definirprocedimentos para assegurara integridade, a disponibilidade,
a autenticidade e a confidencialidade dos dados e a interoperabilidade entre
o Sirc e outros sistemas de informação dos órgãos e entidades envolvidos,
observada a legislação aplicável e as recomendações técnicas da arquitetura

78

TRIBUNAL

SUPERIOR

ELEITORAL

dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-PING;
III - deliberar sobre as recomendações do grupo técnico executivo de
que trata o art. 5º;
IV - autorizar o acesso aos dados do Sirc, de acordo com o art. 7º;
V - estabelecer níveis de acesso aos dados do Sirc;
VI - estabelecer as regras referentes ao custeio da disponibilização
dos dados do Sirc a outros órgãos e entidades públicos que não estejam
representados no comitê gestor;
VII - zelar pela eficácia e efetividade das medidas adotadas no âmbito
do Sirc;
VIII - promover a realização de estudos e pesquisas voltados para o
aprimoramento do Sirc;
IX - propor medidas, em cooperação com o Poder Judiciário, para
fortalecimento e modernização do registro civil das pessoas naturais;
X - dispor sobre a divulgação pública de dados obtidos por meio do Sirc,
na forma do § 6º do art. 7º;
XI - monitoraradisponibilizaçãoeousodosdadosdo Sirc, suspendendo-os
em caso de comprovado abuso, irregularidade ou desvio de finalidade;

xn - definir cronograma de implantação da sistemática de envio dos
dados de que trata o art. 8°;
XIII - aprovar o regimento interno por maioria absoluta dos seus
membros; e

.

i

.

XIV - dispor sobre outras questões referentes ao Sirc, nos termos do
regimento interno.

1

O regimento interno previsto no inciso Xlll do § iº deverá dispor
sobre a competência, estrutura e funcionamento do comitê gestor e do grupo
técnico executivo e sobre as atribuições de seus membros.
§

2º

Art. 4º O comitê gestor será composto por representantes de cada um
dos seguintes órgãos e entidades:
1 - Ministério da Previdência Social;
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II - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República;
III - Ministério da justiça;
IV - Ministério da Defesa;
V - Ministério das Relações Exteriores;
VI - Ministério da Fazenda;
VII - - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
VIII - Ministério da Saúde;
IX - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
X - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; e
XI - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
§

iº

A coordenação do comitê gestor será exercida de forma alternada,

em períodos anuais, pelo Ministério da Previdência Social e pela Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República, na forma disposta pelo
regimento interno.
§ 2º A secretaria-executiva do comi tê gestor será exercida pelo Ministério

da Previdência Social.
§ 3º A coordenação do comitê gestor convidará o Conselho Nacional

de Justiça (CNJ) e duas entidades de representação nacional dos registradores
civis de pessoas naturais a indicarem representantes para integrarem o comitê
na qualidade de membros.
§ 4º Cada órgão ou entidade mencionados no§ 3º poderá indicar, para
membro do comitê gestor, um representante titular e seu suplente.

§ 5º Cada órgão ou entidade previstos no caput indicará, por meio de seu

dirigente máximo, para membro do Comitê Gestor, um representante titular
e seu suplente, designados mediante ato conjunto do Ministro de Estado da
Previdência Social e da Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República.
§ 6º O Comi tê Gestor deliberará por maioria simples, presente a maioria

absoluta de seus membros.
§ 7º O desenvolvimento, a operacionalização e a manutenção do Sirc
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caberão ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), observadas as diretrizes
e deliberações do comitê gestor.
Art. 5º O comi tê gestor terá o apoio de um grupo técnico executivo.
§ iº Caberá ao grupo técnico executivo subsidiar o comitê gestor quanto

aos aspectos técnicos de suas atividades e apresentar propostas sobre a
implementação, operacionalização, controle e aprimoramento do Sirc.
§

•

2º

Cada membro do comitê gestor indicará, para participar do grupo

técnico executivo, um representante titular e seu suplente, designados mediante
ato conjunto do Ministro de Estado da Previdência Social e da Ministra de
Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Art. 6º A participação no comitê gestor e no grupo técnico executivo
será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Parágrafo único. A participação no comitê gestor e no grupo técnico
executivo será custeada pelo órgão ou entidade de origem de cada representante.
Art. 7º Os dados contidos no Sirc poderão ser disponibilizados, após
autorização do comi tê gestor, aos órgãos e entidades da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios que os solicitarem, observado o disposto no
art. 31 da Lei nº 12.527, de i8 de novembro de 2011.
§

iº

A disponibilização dos dados contidos no Sirc a órgãos e entidades

integrantes do comi tê gestor independerá de autorização.
A solicitação de dados do Sirc deverá ser motivada e somente será
autorizado o acesso à base de dados quando verificada a pertinência entre
a competência institucional do órgão ou entidade pública e a utilidade dos
dados solicitados.
§

2º

§ 3° Os órgãos e entidades referidos neste artigo poderão integrar às

suas próprias bases de dados os dados disponibilizados pelo Sirc.
§ 4º Os dados contidos no Sirc serão disponibilizados ao Ministério da

Justiça para viabilizar a integração com o Cadastro Nacional de Registro de
Identificação Civil, instituído pelo art. 20 da Lei nº 9.454, de 7 de abril de i997.
§ 5º Os órgãos e entidades referidos neste artigo não poderão transferir

a terceiros o acesso à base de dados do Sirc.
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§ 6º A divulgação pública dos dados obtidos por meio do Sirc observará
o previsto em resolução do comitê gestor, vedada a identificação das pessoas a
que os dados se referirem.
§ 7° Excepcionalmente, os dados contidos no Sirc poderão ser

disponibilizados a entidades privadas, exclusivamente para fins de estudos
e pesquisas, após autorização do comitê gestor, vedada a identificação das
pessoas a que os dados se referirem .
Art. 8º Os dados atualizados relativos aos registros de nascimento,
casamento, óbito e natimorto serão disponibilizados no Sirc eletronicamente,
nos termos dos arts. 39 e 41 da Lei nº iI.977, de 7 de julho de 2009, e do art. 68
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 199L

§ 1° O titular da serventia de registro civil de pessoas naturais deverá
inserir no Sirc, de preferência diariamente, os dados de nascimento, casamento,
óbito e natimorto registrados no mês, observado como prazo máximo o dia 10
do mês subsequente, na forma definida pelo comitê gestor.
§ 2º Na hipótese de não haver sido registrado nenhum nascimento,

casamento, óbito ou natimorto, deverá o titular das serventias de registro civil
de pessoas naturais comunicar o fato por meio do Sirc, no prazo previsto no§ 1º.
§ 3° Os atos registrais referentes a registros de nascimento, casamento,

óbito e natimorto praticados a partir da vigência da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, ainda não constantes do sistema de registro eletrônico,
deverão ser inseridos no Sirc, na forma disposta pelo comi tê gestor, observado
o art. 39 da Lei nº II.977, de 2009.
Art. 9º Os dados obtidos por meio do Sirc não substituem certidões
emitidas pelas serventias de registros civis das pessoas naturais.
Art. 10. Os registradores civis das pessoas naturais terão acesso, por meio
do Sirc, a informações suficientes para localização dos registros e identificação
da respectiva serventia, para que possam solicitar e emitir certidões, inclusive
por meio eletrônico.
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§

iº

As certidões eletrônicas poderão ser produzidas, transmitidas,

armazenadas e assinadas por meio eletrônico, na forma da lei.
§ 2º Cada certidão eletrônica só poderá ser impressa uma única vez pelo
registrador civil.
§ 3º As certidões eletrônicas serão consideradas válidas desde que
atendidos os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil.
§ 4º O emitente da certidão eletrônica deverá prover mecanismo de

acesso público e gratuito na internet que possibilite ao usuário verificar a
autenticidade da certidão emitida, na forma definida pelo comitê gestor.

Art.

ll.

As despesas com desenvolvimento, manutenção, operação e

demais atividades de tecnologia da informação do Sirc serão custeadas por
meio de recursos consignados no orçamento do INSS, observado o disposto no
inciso VI do§

iº

do art. 3°.

6.CONCLUSÃO
Dado o escopo detalhado anteriormente neste trabalho, pode-se
concluir que a instituição do Registro Civil Nacional pela Justiça Eleitoral
é viável, desde que realizadas modificações na legislação relativas a esta
atribuição, bem como existência de disponibilidade orçamentária, além de
eventuais adequações de recursos humanos e técnicos a serem detalhados no
desenvolvimento do projeto.
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