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Caro gestor,

Você já deve ter encontrado, no seu município, pessoas que não puderam ser 

cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico) porque não possuíam sequer a certidão de nascimento.

Na maior parte das vezes, trata-se das famílias que mais precisam do be-

nefício de algum programa social, como o Programa Bolsa Família (PBF). 

No trabalho de cadastramento de famílias de remanescentes de quilombos, 

por exemplo, verificou-se que um número expressivo desse público não 

possuía certidão de nascimento. 

Somente com a certidão de nascimento, a pessoa pode ser vista pelo Es-

tado com nome e sobrenome. Sem esse primeiro documento, ninguém 

pode tirar outros documentos, como a Carteira de Identidade, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), não pode se casar, votar, receber o 

benefício do Bolsa Família e nem mesmo pode morrer como cidadão, pois 

será enterrado como indigente. 

Como se percebe, é muito importante o seu papel de mobilizador para 

possibilitar a todos a obtenção do registro civil de nascimento, contribuindo 

para o desenvolvimento social do seu município.
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Você sabia?

Segundo o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), que é o ór-
gão responsável pelo censo, estima-se 
que no Brasil existam aproximadamente 
375 mil crianças sem registro de nas-
cimento. Parece muito? Pois, imagine 
você, segundo a Pesquisa de Avaliação 
do Bolsa Família o número de pessoas 
pobres sem certidão de nascimento no 
Brasil pode alcançar mais de 2 milhões 
e meio! Esse número é quase igual à 
população de Salvador e quase o dobro 
da população de Belém.

Nos últimos anos, o Governo Federal tem se empenhado em erradicar o 
sub-registro de nascimento no país por meio de muitas ações e campa-
nhas. Apesar dessas ações, ainda persiste um grande número de pessoas 
que continuam privadas de seus direitos básicos de cidadania. 

Você sabia?

O sub-registro de nascimento 
é a diferença entre o número 
de nascidos vivos estimado 
pelo IBGE e o número infor-
mado pelos cartórios, daque-
les que foram registrados no 
ano em que nasceram ou 
até o fim do primeiro trimes
tre do ano subseqüente.
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O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) promo-
veu, juntamente com os estados e municípios brasileiros, a inclusão de qua-
se 50 milhões de pessoas no Programa Bolsa Família. Acredita-se que, mais 
uma vez, com a participação ativa dos gestores estaduais e municipais, será 
possível fazer com que esses 2 milhões e meio de pessoas que ainda não 
são registradas obtenham sua certidão de nascimento e se tornem visíveis 
para o Estado brasileiro.

Por isso, o MDS chama os gestores municipais para entrarem nessa luta 
em favor da cidadania, mobilizando e instruindo as pessoas do seu municí-
pio, sem certidão de nascimento, a obtê-la.  

Para você, gestor municipal, planejar sua estratégia de trabalho, apresenta-
mos algumas sugestões sobre o que deve ser feito para que toda a popula-
ção de seu município tenha o registro civil e a certidão de nascimento. Veja 
a diferença entre os dois: o registro civil de nascimento é feito uma única 
vez em livro específico do cartório. A certidão de nascimento é o documen-
to que a pessoa recebe e que traz os dados do registro. 

O registro civil de nascimento é 
gratuito para todos os brasileiros, e 
também é de graça a primeira cer-
tidão de nascimento que o cartório 
fornece. Fique atento, porque não 
é permitida a cobrança de taxas 
por parte dos cartórios. Além disso, 
é conveniente saber que as segun-
das vias são gratuitas apenas para 
os reconhecidamente pobres. Essa 
gratuidade é garantida pela Lei n° 
9.534/97. O Ministério Público Esta-
dual e a Defensoria Pública podem 
ser parceiros fundamentais na ga-
rantia desse direito.
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Como você, gestor municipal, pode atuar?

 Inicialmente, é preciso identificar as pessoas sem documentação do 
seu município. Para tanto, alguns passos são sugeridos a seguir.

Realizar reuniões com lideranças comunitárias, escolas, profissionais 
de saúde, agentes municipais e representações de instâncias de controle 
social para:

• Ajudar a localizar as famílias e identificar as pessoas sem docu-
mentação, por meio de visitas domiciliares;

• Organizar meios para informar a população sobre a gratuidade do 
registro civil de nascimento, endereço(s) e horário(s) de funciona-
mento do(s) cartório(s) e dos plantões do Juiz e do Promotor.

 
Podem ser aproveitados todos os materiais informativos dos diversos 
setores em circulação no município. Devem-se buscar todos os meios 
de sensibilização e divulgação disponíveis, tais como carros de som, 
rádios, jornais, cartazes. Na ação intensiva, a divulgação é importante 
para permitir que as informações pertinentes cheguem ao conheci-
mento de todas as famílias.

 Em seguida, sabendo quantas são e onde estão as pessoas sem docu-
mentação, já é possível organizar uma ação intensiva para garantir o aces-
so de todos ao registro civil de nascimento. Essa ação deve considerar:

• Trabalho prévio com as famílias para que conheçam e estejam 
preparadas para atender aos requisitos para a obtenção do regis-
tro de nascimento;

• Planejamento no âmbito dos Comitês Estadual e Municipal de 
Mobilização para Registro de Nascimento envolvendo, movimen-
tos sociais, entidades de classe e instituições religiosas;

• Meios para promover o deslocamento das famílias à sede do 
município;
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• Serviços itinerantes de registro civil para atingir localidades de difícil 
acesso (deslocamento do serviço do cartório, Juiz e Promotor);

• Estratégias especiais para garantir esse direito a populações 
específicas (ciganos, ribeirinhos, acampados, assentados, 
etc.), povos indígenas e comunidades quilombolas, além de 
outros povos e comunidades tradicionais.

 Além disso, é importante que o prefeito ou o 
secretário municipal organize uma reunião envol-
vendo os comitês de mobilização, os secretários 
municipais de Saúde, Assistência Social, Educa-
ção, além do Juiz, Promotor Público, Conselho 
Tutelar, Oficial do Registro Civil, representante da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) e Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) e outras representa-
ções importantes, para ajudar na mobilização para 
o registro de nascimento. 

Por que essa reunião? Para buscar o compromisso de todos e obter 
o envolvimento dos órgãos e das pessoas nas ações intensivas de registro 
civil de nascimento. A partir dessa reunião, você deve montar uma agenda 
de trabalhos com todos os envolvidos.
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Caro gestor, não se esqueça:

É muito importante anotar todas as informações da ação desenvolvida em 
seu município e o quantitativo de sucesso alcançado (quantas pessoas ha-
via sem o registro civil e quantas foram registradas). Essas informações de-
verão ser consolidadas em relatório a ser encaminhado ao MDS. Também 
não esqueça que o município pode utilizar recursos do Índice de Gestão 
Descentralizada (IGD) para apoiar essa ação.

Você conhece os requisitos para a obtenção 
do registro civil?

Para registrar uma criança, os pais devem comparecer ao cartório de regis-
tro civil mais próximo de onde a criança nasceu, ou de onde a família mora, 
levando os seguintes documentos:

Se os pais são casados, devem levar:

• A Via Amarela da Declaração de Nascido Vivo (DNV), fornecida pelo 
hospital;

• Certidão de Casamento;

• É necessária a presença de apenas um dos pais, pai ou mãe.

Se os pais não são casados, devem levar:

• A Via Amarela da Declaração de Nascido Vivo (DNV), fornecida pelo hospital;

• Um documento de identidade (que pode ser a Certidão de Nascimento, 
Carteira de Identidade, CTPS, etc.);

• É necessária a presença de ambos, do pai e da mãe. Se o pai não puder 
ir junto, a mãe só pode fazer o registro civil com o nome paterno se tiver 
uma autorização do pai, com firma reconhecida. Se a mãe não tiver essa 
autorização, ela pode fazer o registro em seu nome apenas. A qualquer 
tempo, o pai pode comparecer ao cartório para registrar a paternidade, 
espontaneamente, ou após processo judicial em ação de investigação 
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de paternidade, o registro paterno será feito no cumprimento da ordem 
demandada. 

Se a criança não nasceu no hospital e não tem a DNV, os pais devem 
comparecer ao cartório, acompanhados obrigatoriamente por duas teste-
munhas maiores de idade, que confirmem o parto e a gravidez.

Se os pais não são registrados, devem, primeiramente, se registrar para 
depois registrar o filho.

Se os pais são menores de 1� anos, não emancipados, deverão compa-
recer ao cartório para fazer o registro, acompanhados dos avós da criança, 
maternos e paternos, ou de seus representantes legais.

O registro civil de adolescente (pessoa de 1� a 1� anos) e de adul
to (maior de 1� anos) requer a presença de duas testemunhas maiores 
de idade, que declarem conhecer a pessoa e confirmem sua identidade. 
Nesse caso, há exigência de autorização judicial e, em alguns estados, é 
necessária a concordância do Promotor. 

Importante orientar para os bons cuidados com a certidão de nascimen
to que o cartório fornece, porque é o primeiro documento da cidadania. Se 
a pessoa perdeu a sua certidão de nascimento, não pode se registrar outra 
vez, mas pode solicitar outra via da certidão, no cartório onde foi registrada. 

A ausência de registro é o principal mo-
tivo pelo qual muitos ciganos, quilom-
bolas e povos indígenas não recebem 
qualquer tipo de benefício do Governo. 
Esses povos e comunidades precisam 
da ajuda da prefeitura para consegui-
rem ter acesso aos documentos civis e 
serem cadastrados no CadÚnico. Caso 
exista algum desses povos ou comuni-
dades em seu município, entre em con-
tato com as lideranças comunitárias e 
com o cartório de registro civil das pes-
soas naturais para diagnosticar a situa-
ção das pessoas sem documentação. 
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A emissão do registro civil de nascimento para 
indígenas não revoga nenhum dos direitos ga-
rantidos a esses povos na Constituição de 1988. 

O Estatuto do índio diz que no registro devem 
ser atendidas as diferenças de nome, prenome 
e filiação não sendo obrigatório que adotem no-
mes em português.

Isso significa que o indígena pode ser registrado 
com o nome próprio escolhido de conformidade 
com sua etnia, ainda que o registrador não co-
nheça o significado do nome, ou não sabia como 
escrevê-lo. 

Você sabia?

O relato da ação municipal pode ser encaminha-
do para concorrer ao Prêmio Direitos Humanos, 
outorgado anualmente, em dezembro, pelo Pre-
sidente da República. As ações de registro civil 
concorrem na categoria Santa Quitéria do Mara-
nhão. Tem esse nome para homenagear o primei-
ro município brasileiro a comprovar a erradicação 
do sub-registro de nascimento. Aguarde a publi-
cação do edital desse prêmio para encaminhar o 
seu relato.

Atenção, gestor!

O oficial do cartório de registro civil das 
pessoas naturais pode ser um grande alia-
do na luta pela erradicação do sub-regis-
tro civil de nascimento! 

Procure o oficial do seu município e se in-
forme sobre a demanda de registro tardio.








