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RESUMO 

 

A pesquisa busca compreender o processo de construção e de efetivação do registro 

de nascimento ao longo da história do Brasil. Para tal, faz uma análise qualitativa de autores 

relacionados à temática e sua legislação, tendo Bernd Frohmann como base teórica. Aborda o 

documento para além de um meio de transmissão/comunicação de informação. Assim, busca 

analisar seu percurso histórico, analisando as forças sociais e as articulações das práticas 

documentárias no contexto social, histórico e técnico e compreender o documento escrito e as 

práticas documentais no contexto do Estado brasileiro. Para tal, houve a necessidade de 

entender a relevância do registro de nascimento, ao longo de seus antecedentes históricos e 

sociais, priorizando a fase da República, que implantou definitivamente a prática e utilização 

do documento registro de nascimento no Brasil, analisando seus regramentos, articulações 

administrativas e documentais, assim como seus efeitos sociais. 

 

Palavras-chave: Registro de nascimento — Brasil; Registro civil — Brasil; Registro de 

batismo — Brasil; República brasileira. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The research seeks understanding the process construction and implementation of 

birth registration throughout the history of Brazil. To this end, it makes a qualitative analysis 

over the authors related to the theme and its legislation, having Bernd Frohmann as a 

theoretical basis. It approaches the document beyond a transmission/communication of 

information means. Thus, it seeks to analyze its historical trajectory, analyzing the social 

forces and the articulations of documentary practices in the social, historical and technical 

context and understanding of the written document and document practices in the context of 

the Brazilian State. To this end, there was a need to understand the relevance of birth 

registration, throughout its historical and social antecedents, prioritizing the Republic phase, 

which definitively implemented the practice and use of the birth registration document in 

Brazil, analyzing its rules, administrative and documentary articulations, as well as their 

social effects. 

 

Keywords: Birth Registration — Brazil; Civil Registry — Brazil; Baptism Registration — 

Brazil; Brazilian Republic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O indivíduo normalmente considera o mundo como se apresenta e o compreende a 

partir das experiências vividas no presente, pensando e naturalizando determinadas formas de 

viver na atualidade, como se ocorressem em outras épocas históricas, técnicas e sociais. 

Entretanto, quando se busca conhecer melhor um fato, percebe-se que ao longo do tempo 

houve modificações, conforme dinâmicas sociais históricas. 

As visões do Estado, dos documentos e das práticas sociais, as quais se conhecem 

hoje, nem sempre tiveram a forma atual, sofrendo transformações ao longo da história, sejam 

por questões econômicas, de poder e/ou por mudanças tecnológicas.   

A proposta da pesquisa é analisar os processos de produção do registro de 

nascimento. A ideia partiu de observação que vem desde 2008, que é o tempo que trabalho no 

Arquivo Nacional, onde, através de contato com vários usuários em busca dos seus registros 

de nascimento para comprovar sua existência, seu nome e a filiação, visando a garantir algum 

direito civil, pode-se perceber o desconhecimento do percurso histórico do referido 

documento e também das dificuldades para localizá-lo.  

A relevância do tema é inconteste, especialmente quando se observa que os direitos 

indicados no Código Civil em vigor, em seu 1º art. – “Toda pessoa é capaz de direitos e 

deveres na ordem civil”, complementado pelo 2º art. – “A personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro” (BRASIL, 2002) –, apenas são efetivados com o registro de nascimento da pessoa 

natural.  

O documento “registro de nascimento” tornou-se relevante na sociedade por conter 

em sua estrutura informações de comprovação de dados pessoais do indivíduo. Assim, diante 

das regras do Estado, se tornou o documento que atesta publicamente o início da 

personalidade jurídica da pessoa natural, como expressão documental para efetivar a 

capacidade do ser humano nascido com vida como “cidadão”. 

Diante da importância do documento de registro de nascimento na sociedade 

brasileira contemporânea, coloca-se como pergunta desta pesquisa: como se deu o processo 

histórico de produção, legitimação e os efeitos sociais do registro de nascimento no Brasil?  

A pesquisa busca abordar o documento para além de um meio de 

transmissão/comunicação de informação. Isso quer dizer que investiga as práticas discursivas 
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e institucionais do registro de nascimento em seus efeitos ao longo da trajetória histórica e 

social brasileira.  

O pressuposto é que esse processo de produção do registro de nascimento não é 

“neutro”; ele ocorre conforme as dinâmicas de poder e os valores existentes em cada contexto 

histórico e social no Brasil. 

Entender o modo de constituição e efeitos do documento “registro de nascimento” é 

uma das formas de compreender as relações sociais, políticas e históricas de cada época, 

viabilizando a compreensão de direitos existentes em cada período, visto que esse processo 

não acontece de forma aleatória. Sabe-se que as relações de poder podem, e muito, elucidar os 

sentidos e significados nessa constituição, além de compreender como o referido documento 

se firmou no nosso meio social. 

A pesquisa justifica-se porque o documento é um dos objetos de estudo da Ciência 

da Informação, especialmente pela teoria abraçada nesta pesquisa, o neodocumentalismo, que 

perquire a informação como um dos efeitos do funcionamento social do documento.  

Em levantamento realizado na Base de Digital de Teses e Dissertações (BDTD), nos 

repositórios e páginas dos cursos de Pós-graduação na área da Ciência da Informação (CI) 

listados na Coordenação de Aperfeiçoamento e Pessoal de Nível Superior (CAPES), foram 

localizados alguns poucos trabalhos relacionados ao objeto desta pesquisa, sob diferentes 

perspectivas. Neste levantamento, com o uso da pesquisa booleana “registro de nascimento” 

and “Ciência da Informação”, houve retorno de apenas duas pesquisas. A primeira foi a 

dissertação de Anna Carla Silva de Queiroz (2011), que analisou a informação nos arquivos 

das arquidioceses da Paraíba e de Olinda (PE). A segunda foi a dissertação de Camila 

Schwinden Lehmkuhl (2017), que aborda o Sistema Nacional de Informação de Registro 

Civil (SIRC). Na busca pelas palavras-chave “registro civil” ou “cartórios extrajudiciais” no 

mesmo levantamento, localizou-se outra pesquisa em Ciência da Informação, a dissertação de 

Sânderson Lopes Dorneles (2011), que retrata a certificação digital do registro de nascimento. 

Sendo o documento de registro de nascimento a base para aprofundamento e 

reflexão, tem-se a intenção de evidenciar sua principal finalidade, que é registrar o nascimento 

de uma pessoa como prova formal de sua existência na sociedade, além de fazer referência a 

outros aspectos contidos no referido documento apenas de forma ilustrativa, já que não se 

objetiva analisar todos os seus aspectos enunciativos.  

Visando a alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, o percurso metodológico 

baseou-se na análise qualitativa tanto de autores relacionados às temáticas, principalmente 

Bernd Frohmann, além de observar o próprio registro civil de nascimento, assim como os 
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documentos que lhe antecederam. Buscaram-se as formas documentais, bem como procedeu-

se a reflexão sobre as dinâmicas sociais e históricas em diferentes contextos brasileiros — da 

Colônia, Império e República —, como também se relacionaram tais registros à legislação e a 

estudos que pudessem elucidar aspectos de sua construção. Assim, como objetivos 

específicos, perseguimos os aspectos de sua historicidade, institucionalidade, materialidade e 

disciplina social com suas articulações documentais. 

A segunda seção procura compreender a sociedade de escrita, que busca “fixar” e 

legitimar informações através de documentos, bem como entender a relação destes com o 

Estado, além de seus efeitos na vida e cotidiano dos indivíduos. Vale ressaltar alguns autores, 

os quais auxiliam nesta reflexão: Frohmann, Freitas, Foucault, Dardy e Meirelles. 

A terceira seção trata do período anterior à formalização do registro de nascimento. 

Encontra-se nesse percurso o registro de batismo no período colonial e imperial como prova 

de existência de uma pessoa, além da primeira tentativa de instituir o registro de nascimento 

por parte do Estado. 

A quarta seção permite verificar a concomitância das duas formas de comprovar a 

existência da pessoa na segunda fase do Império brasileiro. Nesse período, o registro de 

nascimento era efetivado só para aqueles que professavam fé diferente da católica, 

compreendendo os fatos que levaram a ter duas formas de registro. 

A quinta seção analisa a implantação do registro de nascimento universal, como 

sendo a única forma aceita pelo Estado brasileiro para a comprovação do nascimento com 

vida de uma pessoa, momento em que o documento registro de nascimento passa a ser 

obrigatório para todos os brasileiros, independentemente de religião, compreendendo o 

processo de construção dos serviços oferecidos pelos oficiais dos Registros Civis de Pessoas 

Naturais, focando os registros de nascimento, seu aparecimento e sua institucionalidade, visto 

que proporciona a estabilidade e a legitimidade para produzir efeitos sociais. 

A sexta seção busca demonstrar a complexidade da utilização do registro de 

nascimento no contexto social brasileiro, visto que esse documento tem como principal 

função produzir prova de existência da pessoa humana. 

A sétima seção visa a demonstrar os efeitos sociais e os direitos produzidos pelo 

registro de nascimento no período da República brasileira.  

Após as considerações finais da pesquisa, estão listadas as referências utilizadas no 

seu desenvolvimento. 

Os anexos buscam ilustrar algumas afirmativas do texto. 
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2 DOCUMENTO: CONSTRUÇÃO DE SEUS PILARES TEÓRICO-CONCEITUAIS 

 

 

Esta seção analisa a relação conceitual entre a escrita, o documento e o Estado.  A 

escrita como uma técnica que vai além de comunicar uma informação no seio da sociedade, 

que incorpora relações de poder em determinado contexto histórico produzindo efeitos 

sociais.  

Na segunda subseção, apresentam-se algumas abordagens sobre a burocracia do 

Estado moderno, sua produção documental e os aspectos voltados para a população no 

contexto burocrático-documental. 

 

 

2.1 ESCRITA, INSTITUCIONALIDADE E DOCUMENTO 

 

 

Pretende-se compreender o papel do documento nas sociedades que adotaram a 

escrita como forma de registro e manutenção legitimada de determinadas informações, 

efetivamente produzindo o efeito-informação.  

Freitas (2009, p. 5) sintetiza a revisão de literatura de Le Goff ao aludir às análises 

sobre a origem da escrita sob duas perspectivas antagônicas: 

 

 

a) saber oriundo da necessidade de auxiliar a memória cerebral quando esta deixaria 

de dar conta do grande número de saberes socialmente úteis ou 

b) resultado de luta pela memória social quando, estabelecida alguma fissura social, 

já não haveria consenso sobre os saberes e/ou as narrativas socialmente relevantes 

e/ou confiáveis. (FREITAS, 2009, p. 5) 

 

 

Na segunda forma de análise apresentada, a escrita seria resultado de rupturas 

sociais, ou seja, não havia consenso sobre os saberes produzidos.  Alguns conhecimentos 

criados no meio social através de narrativas acabavam sendo registrados e considerados 

relevantes e/ou confiáveis para serem preservados, não se guardando o conjunto do que fora 

produzido e sim as narrativas consideradas “legítimas”, posto que, em meio às disputas 

sociais, as falas dos vencedores ao longo da história tenderiam a prevalecer. 

Segundo Freitas (2009), com fundamento em Pierre Nora (1993),  

 



16 

 

[...] nas sociedades de história, com a quebra do consenso, constitui-se uma memória 

prótese — a produção das narrativas históricas, baseadas em registros, documentos e 

monumentos, suportes tangíveis de uma memória arquivística, sem meios de 

memória, que apoiam-se em formas de sociabilidade calcados na oralidade, no mito, 

no rito (FREITAS, 2009, p. 8). 

 

 

A autora analisa, com base na divisão estabelecida por Pierre Nora entre os 

funcionamentos da memória e da história, que sociedades que desenvolveram e/ou adotaram a 

escrita como forma de preservar seu passado acabam por produzir algo artificial, 

institucionalizado. A sociedade que mantém a oralidade como forma legítima de transmitir 

sua memória independe de instituição formal para legitimá-la.  

A escrita cristalizada em determinadas sociedades contará sua história através de 

registros legitimados — os documentos —, instituídos comumente através das leis escritas, 

que legitimam algumas práticas narrativas em detrimento de outras. Isso não significa que as 

formas de validação serão eternizadas. Esses modos de uso podem mudar, conforme 

transformações nos valores sociais e de disputas de determinados grupos por direitos e 

reconhecimento.  

Freitas (2010) demonstra que o documento é fruto do funcionamento social da 

escrita, ou seja, do encontro do registro com a institucionalidade, sendo, portanto, um ato 

produzido em determinado contexto social e histórico, tendo características formais 

amparadas por formas legais, que lhe dão legitimidade. Trazendo a visão de Frohmann, 

Freitas (2010, p. 50) afirma: “O documento, como efeito básico de funcionamento social da 

escrita — interseção entre inscrição e instituição, verifica-se que não comunica algo que 

independa dele: o documento é o fato, ou ainda, é o ato. Instituidor, institucionalizado, formal, 

legitimado.” 

Visando a aprofundar mais os conceitos do papel do documento na sociedade, há a 

necessidade de contextualizar como ele é visto na área da Ciência da Informação, para que se 

possam compreender suas relações com o ato de documentar, os arquivos e os efeitos 

relacionados aos direitos do indivíduo na sociedade. 

No campo informacional, a abordagem neodocumentalista retoma a centralidade do 

documento como objeto de reflexão e estudos. Tomando como ponto de partida as visões 

clássicas de Otlet e Briet, estes apontam o documento não somente como um dado registro 

empírico, mas se interessam pelos seus funcionamentos, efeitos sociais e poder de 

legitimidade, analisando os fundamentos de sua força. 

Segundo Ortega e Saldanha,  
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Na compreensão do neodocumentalismo, dentre as várias potencialidades 

interpretativas, duas chamam pontualmente a atenção: de um lado, a refundação de 

noções centrais para a construção discursiva otlet-brietiana em língua inglesa, 

partindo da noção de documento e tocando em conjunto de potencialidades que 

perpassem a materialidade, a institucionalidade e a política; e, de outro, uma 

corrente de pensamento, presente no discurso de autores como Buckland e 

Frohmann, que encontra um contexto de ampla profusão documental — o contexto 

otletiano, do final do século XIX e início do XX — ferramentas conceituais 

preliminares para discutir outro momento de profunda criação e difusão documental 

sob novas plataformas tecnológicas e modos de comunicação. (ORTEGA; 

SALDANHA, 2017, p. [10]) 

 

 

O olhar dos neodocumentalistas pode ser percebido pela ótica do retorno ao estudo 

do documento, no viés de documentar, indicando seu potencial analítico com relação à 

materialidade, institucionalidade e política.  

Sintetizando, os neodocumentalistas buscam restaurar a centralidade do estudo do 

documento e da documentação, ampliando, de modo crítico, a visão de Otlet e Briet. 

Esta pesquisa adota a perspectiva de Frohmann com relação a documento e 

documentação para a sua fundamentação. Esse autor, no seu artigo “A documentação 

rediviva”, faz uma reflexão sobre a informação, demonstrando dois caminhos para pensá-la: 

um voltado para a fenomenologia da informação e outro para os jogos de linguagem ou 

práticas de linguagem. Para ele, pensar na informação como jogos de linguagem ou práticas 

de linguagem é a melhor forma de compreendê-la, visto que “a atenção às práticas com 

documentos revela como documentos específicos, em épocas e locais específicos e em áreas 

específicas do terreno social e cultural, tornam-se informativos” (FROHMANN, 2012, p. 

245). 

Assim, Frohmann desloca a análise da informação para o documento trazendo outros 

questionamentos para o campo da Ciência da Informação. O autor deixa claro que não se deve 

ver a informação como algo em si, isolada e abstrata, mas sim relacionada às práticas sociais 

com/através de documentos e que fornecem dados importantes para a compreensão dos 

contextos sociais e históricos em um determinado tempo e lugar.  

Na busca de um melhor entendimento, Frohmann apresenta seus fundamentos 

através de quatro categorias assim descritas: “[...] ideias de materialidade, institucionalidade, 

disciplina social e história fornecem um começo útil para uma filosofia da informação, cujo 

ponto de partida é o conceito de práticas documentais”1 (FROHMANN, 2004, p. 397; 

tradução nossa).   

 
1  “[...] the ideas of materiality, institutions, social discipline, and history provide a useful beginning for a 

philosophy of information whose point of departure is the concept of documentary practices” (FROHMANN, 

2004, p. 397).  
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Segundo Frohmann (2006), a materialidade da informação no documento vai além 

do registrado em algum tipo de suporte. Ele busca, através de Foucault, o que seria a 

materialidade da informação, relacionando os enunciados existentes no documento, que 

proporcionam sua massa e força, principalmente quando interligados ao local da produção 

(instituição) que lhes dá estabilidade e legitimidade.   

 

 

A materialidade é medida pela massa, inércia e resistência. Assim, o conceito de 

materialidade está mais para o conceito de massa da física moderna, do que para o 

conceito de substância física. A analogia é útil porque, assim como a equação de 

Einstein, ela dirige nossa a atenção para a relação entre a massa do enunciado e sua 

energia. Quando compreendemos a fonte da massa e da inércia do enunciado, 

compreendemos também a fonte de sua energia, força e poder. (FROHMANN, 

2006, p. [4])  

 

 

Pode-se compreender a massa como na física, na qual o enunciado coloca-se no nível 

de uma matéria, seja a asserção do documento como um todo, sejam os enunciados nele 

contidos, com energia capaz de produzir efeitos. Sua inércia se relaciona à aparente “fixação” 

de sua informação. Isso não significa que não haja forças nessa massa, podendo a qualquer 

tempo produzir efeitos. A força é o agente dinâmico que impulsiona o estado de repouso ou 

movimento da massa, ou seja, dos enunciados materializados. Essa força proporciona os 

meios capazes de produzir os efeitos através da sua energia, de sua intensidade — seu poder 

de agenciamento.  

A estabilidade pode ser abordada sob o prisma da resistência do enunciado na solidez 

do documento, em sua plataforma institucionalizada, em transformar, degradar ou 

desestabilizar. “Portanto, níveis de estabilidade dos enunciados encontram referência na 

capacidade de tais enunciados resistirem à transformação, à degradação ou à 

desestabilização.”  (RABELLO, 2019, p. 13) 

A legitimidade do documento está relacionada diretamente à condição de legalidade, 

isto é, que seja regulamentado e aceito no meio social. Ela confere aos enunciados 

fundamento para que os discursos sejam aceitos em um contexto social e histórico. 

Assim, a materialidade advém das interligações entre os documentos produzidos pela 

necessidade da ação de documentar, pela instituição que os gerou e seus enunciados neles 

contidos, além de seus impactos no meio social de uma determinada época.   

Meirelles corrobora essa perspectiva.  

 

 

A materialidade de um documento não se reduz à sua existência entitativa no espaço 

e no tempo. Vai além; é definida pelas práticas socioinstitucionais que lhe dão 
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massa, inércia ou resistência. O documento só se torna uma plataforma discursiva de 

enunciação — lócus de enunciação — porque é produto de técnicas documentárias 

institucionalizadas reconhecidas socialmente. (MEIRELLES, 2019, p. 33) 

 

 

Há necessidade de compreender o significado de enunciado utilizado por Frohmann, 

com base em Foucault. 

 

 

[Foucault] discute o enunciado, não a partir do ponto de vista do que ele representa 

ou significa — portanto não do ponto de vista de sua “informação” — mas pela via 

de sua existência: como ele surge, as regras de sua transformação, ampliação, as 

conexões entre enunciados, e seu desvanecimento até deixar de existir. 

(FROHMANN, 2006, p. [4]) 

 

 

Para Foucault, os enunciados são acessados via análise do discurso, que, para o autor, 

é o estudo de sua materialidade.  

Frohmann destaca a institucionalidade do documento, ou seja, o reconhecimento 

legal e formal que a instituição que o produziu possui no meio social. Mediante essa 

aceitação, proporciona-se legitimidade aos enunciados nele contidos, uma vez que, como 

visto anteriormente, esses enunciados podem produzir diferentes efeitos de informação e 

conhecimento conforme o meio social e histórico, através de práticas estabelecidas.  Assim, é 

significativo compreender como determinadas instituições são criadas ou deixam de existir, 

entendendo suas atribuições, lembrando, igualmente, que elas passam a existir conforme as 

forças sociais e históricas.  Assim as relações de poder precisam fazer parte da reflexão, seja 

para a análise da produção de um documento, seja para análise de uma instituição. 

Abordando um importante texto de Frohmann (2006), sintetiza Meirelles:  

 

 

[...] O documento também apresenta a dupla função do sujeito e objeto; é constituído 

e constitui efeitos sobre o social. Sua materialidade depende de plataformas 

autorizadas de enunciação — instituições — que lhe emprestam autoridade e 

também estabilidade. Esta positividade permite que o documento seja agente na 

formação de conhecimento sobre o homem social (MEIRELLES, 2019, p. 28). 

 

 

Frohmann (2006) sublinha que, ao olhar os documentos como enunciados, a 

materialidade precisa ser observada segundo a perspectiva institucional.   

 

 

Se nós concebermos os documentos como enunciados, ou como conjuntos de 

enunciados, então quando usarmos o conceito de materialidade dos enunciados de 

Foucault — isto é, a materialidade da ordem da instituição, como ele coloca — 

vemos que os documentos que circulam através e dentre as instituições têm uma 

materialidade pronunciada. Requer muito esforço produzi-los, instituir práticas com 

eles, substituí-los por diferentes documentos, e instalar documentos manufaturados e 

disponibilizados por uma instituição em outra. (FROHMANN, 2006, p. [6]) 
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No caso do documento foco dessa pesquisa — registro de nascimento —, ele próprio 

traz como principal enunciado a comprovação da existência da pessoa natural, produzindo 

com isso efeitos sociais, como será visto na seção sétima, além de outros enunciados contidos 

no referido documento que, por serem plataformas discursivas, também trazem efeitos sociais 

ao longo da história.  

Frohmann (2006, [p. 6]) sublinha que o poder da escrita “é uma parte essencial dos 

mecanismos da disciplina ou aparelho disciplinar através do qual indivíduos são construídos 

como objetos de conhecimento”.   

Segundo Meirelles,  

 

 

[...] o enunciado se materializa quando é inscrito e reinscrito em micro práticas 

institucionais — práticas legais, penais, educacionais etc. — que lhe dão massa. A 

materialidade não só atribui massa ao enunciado, mas também um status. Define as 

regras de sua transmissão, possibilidades de uso e reutilização; o poder do enunciado 

de causar efeitos, sua energia. (MEIRELLES, 2019, p. 32) 

 

 

Assim, há sempre efeitos quando se produz um documento em uma instituição. E 

isso afeta diretamente a vida social, principalmente dos agentes envolvidos.  Frohmann (2006, 

p. [70]) afirma que, para compreender a materialidade da informação, precisa-se entender a 

ligação das práticas documentárias e institucionais, visto que estas “lhe dão peso, massa, 

inércia e estabilidade que materializa a informação de forma tal que ela possa configurar 

profundamente a vida social”. 

E, segundo Meirelles (2019), os documentos podem passar por transformações. 

 

 

Documentos são plataformas legitimadas de enunciação e devem ser elaboradas de 

modo a materializar a formação discursiva institucionalizada em função da qual são 

produzidos. Qualquer mudança que altere a formação discursiva que orienta os atos 

institucionais deve ser acompanhada por mudanças na produção documentária. 

(MEIRELLES, 2019, p. 17) 

 

 

Foucault, que fundamenta a conceptualização de documento de Frohmann, chama 

atenção para o poder que há na representação escrita nos documentos produzidos, visto que 

acaba tipificando indivíduos e, juntamente com outras práticas documentárias, visa à 

disciplina e à vigilância desses documentos no contexto social.  

 

 

O exame que coloca os indivíduos num campo de vigilância situa-os igualmente 

numa rede de anotações escritas; compromete-os em toda uma quantidade de 

documentos que os captam [capturam] e os fixam. Os procedimentos de exame são 

acompanhados imediatamente [concomitantemente] de um sistema de registro 
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intenso e de acumulação documentária. Um “poder de escrita” é constituído como 

uma peça essencial nas engrenagens da disciplina. (FOUCAULT, 1987, p. 157, grifo 

nosso) 

 

 

Os documentos, por esse viés, podem ser vistos como instrumentos de disciplina 

social, seja dentro de determinadas instituições, como escolas, hospitais, presídios, entre 

outras, seja pelo Estado. Em ambos os casos, servem para controlar os indivíduos e tomar 

decisões, além de construir uma massa documentária sobre estes. 

 

 

Os documentos conferem status aos indivíduos, que não só os identificam como os 

posicionam em um esquadrinhamento delimitado pelo espaço, tempo e em relação a 

outros indivíduos. Esses sujeitos serão objeto de classificação normativa e funções 

que constituem as engrenagens da microfísica do poder. (MEIRELLES, 2019, p. 

29)2 

 

 

Rabello (2019, p. 13) demonstra que a materialidade da informação proposta por 

Frohmann  

 

 

[...] pode ser pensada, a partir de uma leitura da arqueologia foucaultiana que leva a 

considerar o documento como um valor que se atribui ao objeto ou como uma 

expressão material simbólica. A abordagem permite a correspondência entre 

enunciados, informação e documento, cuja materialidade é constituída na ocasião 

em que tais enunciados circulam socialmente. Os enunciados ganham maior 

tessitura segundo o grau de institucionalização e de inserção em redes, demarcando 

seu caráter social e público (re)definido em campos e práticas. (RABELLO, 2019, p. 

13) 

 

 

Resumindo: para melhor compreender as práticas documentárias, há necessidade de 

análise da materialidade, da institucionalidade, dos efeitos sociais, assim como do momento 

histórico da formação do documento. 

De acordo com Frohmann, tal documento pode ser visto pela sua qualidade e atributo 

quando se fala de documentalidade, que é o poder de agência, na medida em que produz 

efeitos, seja autorizando, obstruindo, proibindo, influenciando, apagando, ou melhor, 

circulando e produzindo consequências ou resultados, seja pela sua utilização isoladamente ou 

através de registros produzidos em outros documentos gerados em outras instituições. 

 
2 Meirelles (2019), na sua tese, apresenta uma tipologia de sujeitos sob o enfoque da sexualidade homoafetiva ao 

longo da histórica. Nesta pesquisa, serão apontados alguns aspectos dos sujeitos construídos pelos enunciados 

contidos nos registros de nascimento. Essas indicações serão citadas como exemplos e pretendem contribuir 

para outras pesquisas, já que, para analisar tais tipologias, seria necessário fazer uma análise aprofundada das 

formações discursivas que as configuram, o que não faz parte do escopo da presente pesquisa. 
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A agência documental pode ser analisada pelos efeitos do documento quando em 

determinada articulação ou contexto social. O registro de nascimento, por exemplo, pode 

servir simplesmente para o indivíduo fornecer os dados da sua filiação e demonstrar que 

pertence a determinada família, mas, em outro momento, pode ser utilizado também para 

produzir novos documentos gerando efeitos, como quando o indivíduo se casa, ou seja, 

quando passa a ser visto no meio social como alguém que constituiu um núcleo familiar. 

Para compreender a documentalidade, segundo Frohmann, é preciso considerar 

quatro aspectos fundamentais: a funcionalidade, a historicidade, a complexidade e a agência 

documental. 

A funcionalidade está relacionada à qualidade que o documento por sua função, ao 

que ele se destina no meio social, podendo ter graus diferentes de intensidade conforme as 

práticas de sua utilização. 

A historicidade é a possibilidade da compreensão da produção documental através da 

análise dos fatores e condições de uma determinada época na sociedade. Nesse caso, os 

documentos estão interligados às condições sociais, temporais e aos meios de produção.  E 

isso permite que se avaliem as dinâmicas de sua criação e os efeitos gerados durante 

determinados momentos históricos e sociais. 

A complexidade é um atributo que dá ao documento múltiplos aspectos para que se 

possam compreender suas interligações, não sendo essa uma tarefa fácil.  Isso quer dizer que 

há necessidade de se entender sua estrutura de produção, os agentes envolvidos e as ligações 

que o documento forma ou pode formar com outras esferas no meio social e até mesmo com 

outros documentos. 

A agência documental, já mencionada, é a capacidade de produzir efeitos conforme 

as articulações e utilizações feitas com outros documentos ou outras instituições em 

determinado contexto social, pois os documental idade documentos configuram os sentidos e 

seus significados. 

 

 

2.2 RELAÇÃO ESTADO, REGISTRO DOCUMENTAL E POPULAÇÃO 

 

 

A proliferação documental do Estado moderno é abordada sob várias perspectivas, 

algumas das quais resumimos a seguir.  
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Iniciamos pela sociologia compreensiva de Weber, um dos primeiros a analisar a 

burocracia, e vamos até concepções críticas dessa abordagem, enfatizando a visão 

foucaultiana do tema, que fundamenta nossa investigação. 

Weber (1982) tratou da burocracia compreendendo-a no contexto das transformações 

produzidas pela “racionalização” do mundo moderno, suas regras e mecanismos de poder e 

como os indivíduos estabelecem suas ações e interações. As novas instituições rompem com 

as velhas regras estabelecidas e são inseridas em um “novo mundo”, dominado pela 

impessoalidade, racionalidade e tecnologia.  

Para Weber (1982), o mundo moderno elege e assume, como elementos de 

normalização da sociedade, regulamentações, normas, padrões, sendo o Estado moderno 

reestruturado com a engrenagem burocrática. “A racionalização é a transformação da 

comunidade em sociedade, isto é, da organização social fundada na santidade da tradição e 

nos sentimentos humanos em uma organização social fundada na calculabilidade dos atos e na 

objetividade racional.” (RAMOS, 2006, p. 272)  

Em sua sociologia compreensiva, Weber apresenta o “tipo ideal” da burocracia 

moderna. Para o sociólogo, essa burocracia está sustentada por ações racionais, marcadas por: 

estabilidade das leis e de suas aplicações; organização hierarquizada das funções dos 

funcionários; regras claras de condutas para os superiores e subalternos, proporcionando uma 

interação marcada pelo respeito às regras e aos agentes envolvidos. E todo o processo 

burocrático deve ser materializado pela produção, conservação e arquivamento da 

documentação da esfera pública, bem como da privada. 

 

 

III. A administração do cargo moderno funda-se em documentos escritos 

(‘arquivos’) que serão conservados de forma original ou como projetos. Existe, 

assim, um pessoal de subalternos e escribas de toda classe. O conjunto dos 

funcionários ‘públicos’ estáveis, bem como o correspondente aparato de 

instrumentos e arquivos, integram uma ‘repartição’; isto é o que na empresa privada 

chama-se ‘escritório’. (WEBER, 1982, p. 230) 

 

 

A visão de Estado weberiana repousa sobre a dupla dimensão: a da associação 

política e a do Estado como empresa, com sua racionalidade administrativa, na qual a ordem é 

estabelecida também via burocracia. “É evidente que, tecnicamente, o grande Estado moderno 

é absolutamente dependente de uma base burocrática.” (WEBER, 1982, p. 246) 

Nharreluga (2014) traz para a burocracia uma visão gramsciana das instituições, que 

rompe com a abordagem weberiana, focando o tema em contextos de lutas sociais visando a 
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compreender o poder e o controle na sociedade civil, e não como mecanismo racional de 

administração. 

 

 

As instituições [...] fazem sentido nesse universo — na visão gramsciana de 

hegemonia — apenas quando encaradas como imbuídas de conteúdo político através 

do qual as classes dominantes procuram expandir sua capacidade e produzir controle 

sobre o desenvolvimento da sociedade como um todo, e quando observadas não em 

seu determinismo institucional weberiano, mas fundamentalmente no contexto de 

luta de classes e da classe dominante para entender (através delas) seu poder e 

controle à sociedade civil. (NHARRELUGA, 2014, p. 53-54) 

 

 

Fundamental para nossas abordagens, Foucault trata da questão burocratização dos 

controles sobre a população em sua análise de diferentes momentos da governamentalidade, 

definida como: 

 

 

Por esta palavra, ‘governamentalidade’, entendo o conjunto constituído pelas 

instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que 

permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder que 

tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política 

e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, 

por ‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha de força que, em todo o 

Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse tipo 

de poder que podemos de chamar de ‘governo’ sobre todos os outros — soberania, 

disciplina — e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de 

aparelhos específicos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma 

série de saberes. (FOUCAULT, 2008, 143-144) 

 

 

Foucault indica para o Ocidente momentos que envolvem formas diferentes da 

relação entre os poderes e os registros populacionais. 

 

 

[...] governamentalidade nasceu, [em primeiro lugar] a partir de um modelo arcaico, 

o da pastoral cristã; em segundo lugar, apoiando-se num modelo, ou antes, numa 

tática diplomático-militar; e, enfim, em terceiro lugar, como essa 

governamentalidade só pôde adquirir dimensões que tem graças a uma série de 

instrumentos bem particulares, cuja formação é contemporânea precisamente da arte 

de governar e que chamamos, no antigo sentido do termo, o sentido dos séculos 

XVII e XVIII, de ‘polícia’. A pastoral, a nova técnica diplomático-militar e, enfim, a 

polícia — creio que foram esses três grandes pontos de apoio a partir dos quais pôde 

se produzir esse fenômeno fundamental na história do Ocidente, a 

governamentalização do Estado. (FOUCAULT, 2008, p. 146) 

 

 

Comparando os modelos em transição para a modernidade, Foucault analisa o 

modelo pastoral como um tipo de poder relacionado à ideia de “direção das almas”, com uma 

forte influência religiosa, Igreja-Estado. A estrutura desse poder está fundamentada na relação 

entre homem e Deus, da qual o rei participa disciplinando o rebanho na Terra.   Esse modelo 
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alcança tanto os indivíduos quanto a coletividade, tendo o poder de intervir no cotidiano da 

sociedade delimitada por seu território. 

Como parte do processo de modernização social, Foucault relata a ampliação da 

noção de soberania, que, se em certo momento seria a autonomia dentro de um território em 

que há uma circulação de comércio, agora se volta para o território não mais apenas na esfera 

espacial, tendo base jurídica e política. Assim, soberania passa a ser o poder político no 

território com suas complexidades e, agora, também sobre a população. 

O autor define:  

 

 

A população é pertinente como objetivo, e os indivíduos, as séries de indivíduos, os 

grupos de indivíduos, a multiplicidade dos indivíduos, esta não vai ser pertinente 

como objetivo. Vai ser simplesmente pertinente como instrumento, intermédio ou 

condição para obter algo no nível da população. (FOUCAULT, 2008, p. 56) 

 

 

Diante da complexidade de lidar com as multiplicidades que há no contexto da 

população, o Estado busca, mediante uma organização documental, compreender, controlar, 

conter as ações que entende não serem “benéficas” para a população como um todo. 

Foucault (2005), assim, inclui o controle burocrático em uma biopolítica — uma 

biopolítica da espécie humana. 

 

 

[...] trata-se de um conjunto de processos como a proporção dos nascimentos e dos 

óbitos, a taxa de reprodução, a fecundidade de uma população, etc. São esses 

processos de natalidade, de mortalidade, de longevidade que, justamente na segunda 

metade do século XVIII, juntamente com uma porção de problemas econômicos e 

políticos [...], constituíram, acho eu, os primeiros objetos de saber e os primeiros 

alvos de controle dessa biopolítica. (FOUCAULT, 2005, p. 289-290, grifo nosso)  

 

 

A biopolítica busca controlar a multiplicidade de homens, não utilizando a disciplina 

de forma direta, mas utilizando mecanismos que possam interferir para que haja uma 

“harmonia” relacionada às táticas utilizadas pelo Estado para controlar determinadas ações 

vistas como necessárias do ponto de vista político-governamental.  

 

 

E, depois a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não 

na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao 

contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da 

vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença etc. 

(FOUCAULT, 2005, p. 289)  

 

 

Cordeiro (2007) reflete sobre as ideias de Foucault a respeito de como o poder está 

relacionado ao cotidiano e, no caso da proposta desta pesquisa, ao registro de nascimento. 
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Para entender esses processos que regulamentam e normatizam a vida cotidiana, 

recorro às reflexões de Michel Foucault. Para ele, na segunda metade do século 

XVIII, surge uma nova tecnologia de poder, que não exclui o poder disciplinar, mas 

o integra, atualiza e o conforma parcialmente. Ela não se aplica ao corpo, mas à 

vida, ao ser humano como espécie. É dirigida para regulamentar os processos como 

nascimento, morte, fecundidade, longevidade e doenças. Essa nova tecnologia de 

poder é denominada de ‘biopolítica’ da espécie humana. A biopolítica vai intervir e 

estabelecer mecanismos reguladores que incidem sobre a população e induzem 

novos comportamentos e cuidados com a vida, saúde, higiene. Lida com a 

população como um problema científico, político, biológico e como um problema de 

poder. (CORDEIRO, 2007, p. 454, grifo nosso) 

 

 

Assim, o Estado, segundo Foucault, busca através dos documentos produzidos e das 

informações construídas por ele, utilizando várias técnicas e instrumentos de controle da 

população, a gestão de saúde, higiene, alimentação, sexualidade, natalidade, costumes, entre 

outros campos e atividades, conforme passem a ser preocupações e de interesse político.  Essa 

visão passa do individual para o coletivo, afetando todos os envolvidos.  

Lund (2009), em sua revisão das teorias do documento, também indica as 

transformações trazidas pela formação de uma moderna burocracia estatal. O autor realiza 

uma análise conceitual do documento através da história, demonstrando a existência de vários 

entendimentos.  Na Antiguidade, a própria palavra documento estava relacionada ao ensino e 

à instrução, sentido que, como afirma o autor, está esquecido nos dias atuais.  Em 1690, na 

França, aparece pela primeira vez a ideia de títulos e documentos, vinculada ao surgimento da 

burocracia estatal.   

Segundo Lund (2009), a partir da modernidade europeia e do Iluminismo, o 

documento passa a ter três características: “representar e certificar atos e negócios jurídicos 

entre pessoas”, dando origem à estrutura burocrática pública do Estado, “ser prova e ser 

informação”. Lund afirma que essas três características do documento são bases para a 

sociedade moderna, ratificando a representação escrita como a verdadeira.   

 

 

Desde o início da modernidade europeia e do Iluminismo em diante, um documento 

é antes de tudo um objeto escrito que declara e comprova transações, acordos e 

decisões tomadas pelos cidadãos. Os documentos desempenharam um papel 

essencial na criação de uma burocracia pública através e independente dos costumes 

locais, com base em um droit écrit (lei escrita) contrário ao droit coutumier (leis do 

costume), leis e regras que variam de um lugar para outro, sejam orais ou na forma 

de gestos, como acordos através de aperto de mãos em um mercado. Em segundo 

lugar, os documentos se tornaram uma questão de prova, dependendo da veracidade 

das declarações contidas nos documentos; dessa maneira, a autenticidade dos 

documentos tornou-se crucial. Muitos julgamentos judiciais foram resolvidos e 

ainda estão lidando exatamente com esse problema. Em terceiro lugar, o documento 

continua sendo uma questão de ‘renseignement’ (informações), de entrega de 

informações, em parte com base em o conceito educacional anterior do documento. 

Aqui, um documento é um pedaço de texto que diz alguma coisa. Essas três 
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características podem ser fundidas em um fenômeno central na sociedade moderna: 

o conhecimento escrito e verdadeiro.3 (LUND, 2009, p. [3], tradução nossa) 

 

 

Lund (2009) afirma que, no século XVIII, devido ao desenvolvimento da sociedade 

burguesa e da necessidade de comprovação de direitos na esfera pública, se fez 

imprescindível documentar os atos.  O autor demonstra que, no final do aludido século, a 

ciência introduziu a prova através dos documentos para autenticar os achados de pesquisas.  

Neste momento surge o substantivo documentação, em detrimento da forma verbal 

documentar, passando a ser uma expressão importante para a ciência e a administração. 

Dardy (1988) traz uma reflexão de viés antropológico com relação à sociedade 

escrita, na qual cada vez mais são gerados vários documentos visando a demonstrar diferentes 

identidades, cada um produzindo um registro que transforma o indivíduo em número e em 

variados papéis. Por exemplo: membro de sindicato, titular de conta bancária, contribuinte, 

empregado, empregador, entre outros. 

 

 

Uma das principais e típicas obrigações da vida social moderna é a de múltiplas 

inscrições, sempre acompanhadas de traços escritos. Inscrições que nos 

fundamentam a ser, que contam nossa identidade de ser social. Elas nos lembram o 

tempo todo que estamos cada vez mais não apenas em uma razão, mas em uma 

ordem gráfica. Os impressos, formulários, números, códigos gráficos e outros 

elementos paratextuais multiplicam e diversificam as modalidades: a construção de 

nossas identidades depende disso. Para os mais desfavorecidos, esses registros 

obrigatórios e múltiplos são ainda mais significativos e onerosos. Os assistentes 

sociais estão em uma posição muito privilegiada como atores e observadores de tudo 

o que é realizado em torno desses mecanismos de registro4. (DARDY, 1988, p. 11, 

tradução nossa) 

 

 
3 “From the beginning of European modernity and the Enlightenment onward, a document is first and foremost a 

written object stating and proving transactions, agreements, and decisions made by citizens. Documents played 

an essential part in the creation of a public bureaucracy across and independent of local customs based on a 

droit écrit (written law) contrary to droit coutumier (laws of custom), laws and rules varying from place to 

place, being oral or in the form of gestures such as handshake agreements in a marketplace. Secondly, 

documents became a matter of proof, depending on the truth of the statements in the documents; in this 

manner, the authenticity of documents became crucial. Many court trials have dealt and are still dealing with 

exactly this issue. Thirdly, the document remains an issue of “renseignement” (information), of delivering 

information, partly drawing on the earlier educational concept of the document. Here a document is a piece of 

writing that tells you something. These three characteristics can be merged into one central phenomenon in 

modern society: written, true knowledge”. (LUND, 2009, p. [3]) 
4  Une des obligations majeures et typiques de la vie sociale moderne est celle d’inscriptions multiples, toujours 

assorties de traces écrites. Inscriptions qui nous fondent à être, qui disent notre identité d’être social. Elles 

rappellent à chaque instant que nous sommes encore et plus que jamais non seulement dans une raison mais 

dans un ordre graphique. Les imprimés, les formulaires, les numéros, les codes graphiques et autres éléments 

paratextuels en multiplient et diversifient les modalités : la construction de nos identités en dépend. Pour les 

plus défavorisés, ces inscriptions obligatoires et multiples sont encore plus prégnantes et pesantes. Les 

travailleurs sociaux sont dans une position tout à fait privilégiée d’acteurs et d’observateurs de tout ce qui se 

joue autour de ces mécanismes d’inscription. (DARDY, 1988, p. 11)   
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Na falta de algum desses controles os sujeitos acabam ficando excluídos, 

inviabilizando direitos. Pode-se dizer que há controle para tudo, para abrir uma conta 

bancária, para ter gás encanado em casa, para ter atendimento de saúde, para ter energia 

elétrica, para viajar de uma cidade para outra, entre outras dinâmicas sociais. 

Na próxima seção iniciamos uma abordagem histórica de nosso objeto, seus 

antecedentes e disputas ligadas aos registros sobre nascimentos no Brasil. 
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3 ANTECEDENTES DO REGISTRO DE NASCIMENTO 

 

 

No período da Colônia e parte do período Imperial no Brasil não havia um 

documento civil de registro de nascimento. O registro de batismo produzia seus efeitos no 

meio social brasileiro como prova de nascimento de uma pessoa. Contudo, não era essa a 

finalidade primeira desse documento.   

Visando a compreender o registro de batismo, nas próximas seções serão abordados 

seu surgimento, a sua utilização e efeitos no contexto social brasileiro. 

 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DO SURGIMENTO DO REGISTRO DE BATISMO 

 

 

A perda da hegemonia da Igreja Católica na Europa Ocidental no século XVI 

impulsionou o registro da prática do batismo para fins de controle. 

Conforme Santos Júnior e Rosa (2016, p. 236)  

 

 

A base teológica da Reforma é apoiada nas 95 teses que Martinho Lutero publicou 

na porta da igreja do Castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, em que 

protestou contra vários pontos da Igreja, propondo uma reforma. Tais teses foram 

abraçadas por governantes e líderes religiosos de diversos países da Europa, como 

Alemanha, Suíça, França e Reino Unido; o que resultou no rompimento da unidade 

da igreja cristã ocidental originando os denominados cristãos católicos, seguidores 

de Roma e do papa, e os cristãos protestantes, seguidores das teses de Lutero. 

 

 

A Reforma protestante foi um marco na divisão que já vinha acontecendo na Igreja 

Católica Romana por parte de diversos teólogos que combatiam o abuso de poder exercido 

pela instituição.  Esses teólogos ficaram conhecidos como pré-reformadores. Pode-se destacar 

o inglês John Wycliffe, “considerado por muitos como sendo o precursor da reforma 

protestante” (SANTOS JÚNIOR; ROSA, 2016, p. 237).  

Jan Huss, no século XV, tendo como base os escritos de Wycliffe, inicia um 

movimento que propõe o sacerdócio universal, colocando a Bíblia, escritura sagrada, como 

base da fé e como salvação concedida pela graça. Com isso, defende a ideia de que um crente 

poderia ter contato direto com Deus, independentemente dos sacramentos da Igreja Católica 

(SANTOS JÚNIOR; ROSA, 2016). 
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Martin Lutero publica suas teses 102 anos após as críticas formuladas por Huss. A 

Reforma protestante faz com que a hegemonia religiosa da Igreja Católica seja abalada, tanto 

no âmbito religioso quanto na interferência que a igreja tinha no âmbito político, social e 

militar na Europa Ocidental. “Até o período ‘pré-reformista’ a Igreja Católica não comandava 

e controlava somente a área religiosa da Europa, mas todos os âmbitos da sociedade, desde a 

área social até a área política e até mesmo militar de algumas nações.” (MODES; HÖRING, 

2020, p. 79) Segundo Modes e Höring (2020, p. 79), “Lutero não fez um rompimento somente 

na área religiosa, mas também (e principalmente) na área política da Alemanha, que mais 

tarde iria influenciar todo o continente europeu”.  

Nesse contexto, a cúpula da Igreja Católica percebe a necessidade de realizar uma 

reforma interna, capitaneada pelo Papa Paulo III, que buscou sanar, através do Concílio de 

Trento (1545-1563), algumas questões relacionadas às práticas religiosas da Igreja Católica. 

“Em 1545, são convocados todos os cardeais para se apresentarem na cidade de Trento, e teve 

início o concílio que no final iria aumentar a separação entre católicos e protestantes.” 

(MODES; HÖRING, 2020)  

Ainda segundo Modes e Höring (2020), a Ordem dos Jesuítas, criada no Concílio, foi 

uma força missionária da igreja cristã que, durante três séculos, garantiu a expansão católica 

no Ocidente, além de não permitir a entrada de protestantes em países como Espanha e 

Portugal, difundindo o catolicismo em toda América Latina, nas colônias portuguesas e 

espanholas.  

Além das decisões firmadas durante o Concílio de Trento, a  Igreja começa a se 

preocupar em conhecer os católicos, e, por isso, passa a ser obrigatório o registro dos 

batismos. No final da Idade Média, a prática do registro dos sacramentos do batismo e 

casamento acontecia apenas em algumas dioceses, sem regras bem definidas e sem 

obrigatoriedade. Segundo Marcílio: 

 

 

A melhor forma de obter esse conhecimento seria através dos registros individuais 

de cada católico. 

O tema era urgente; foi levado ao Concílio de Trento (1545-1563) e longamente 

debatido em várias de suas sessões. Chegou-se a uma resolução final. Ficou 

decretado que cada Cura passaria a ser responsável pelos registros de cada batismo e 

de cada matrimonio celebrado em sua paróquia. (MARCÍLIO, 2004, p. 14) 

 

 

Após a realização do Concílio, o registro de batismo passa ser feito em cada 

paróquia, prática essa que se consolidou na esfera religiosa católica. 
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3.2 O REGISTRO DE BATISMO NO BRASIL 

 

 

As relações administrativas do pacto colonial português visavam de forma bem clara 

à promoção do fortalecimento da coroa, a produção de saldos positivos das relações de 

exploração e comércio, ao gradual povoamento das terras além-mar e à propagação da fé 

católica, enraizando como isso o domínio português em sua colônia. Essa engrenagem 

administrativa cedia a gestão e os poderes administrativos para os donatários capitães, porém 

o bem maior, as terras, eram de exclusividade da coroa (FAUSTO, 1996). 

Segundo Abrucio e Loureiro (2018), a primeira estrutura burocrática administrativa 

do período colonial 

 

 

[...] tinha um viés centralizado sob o estrito controle da metrópole, operando por 

meio de seus principais instrumentos estabelecidos na colônia, o Conselho 

Ultramarino e a Igreja Católica. A figura principal era o governo-geral, instituído 

depois do fracasso da administração privada das capitanias hereditárias. O modelo 

aqui implementado caracteriza-se, então, por excesso de procedimentos e 

regulamentos, tendo como fundamento a ideia de que o Estado vem antes da 

sociedade.  (ABRUCIO; LOUREIRO, 2018, p. 39) 

 

 

A segunda fase de organização burocrática do período colonial brasileiro acontece 

com o Marquês de Pombal, que se baseava 

 

 

[...] em forças descentralizadas e resultava na estrutura de poder local, tanto das 

câmaras municipais como das capitanias hereditárias. Ademais, como o Estado 

português não alcançava a maior parte do território brasileiro, prevalecia 

amplamente o domínio do privado sobre o público. Em suma, a combinação de 

centralismo excessivamente regulamentador, e geralmente pouco efetivo, com o 

patrimonialismo local resume bem o modelo de administração colonial. (ABRUCIO; 

LOUREIRO, 2018, p. 39)  

 

 

Segundo Lima, é preciso entender o padroado para que se possa compreender a 

relação da Igreja no período colonial com o Estado português.  O padroado “conferia à Coroa 

o direito de arrecadar e redistribuir os dízimos devidos à Igreja e indicar os ocupantes de 

todos os cargos eclesiásticos, inclusive infraepiscopais” (LIMA, 2014, p. 47). 

 

 

Outro fato importante refere-se ao sistema do padroado, que se constituiu na 

regência administrativa, legislativa e jurídica exercida pela união do estado civil 

com o eclesiástico, coexistindo os dois em um propósito comum, mas embasados e 

fundamentados com códigos e leis próprios: o Direito Canônico e suas variações 

para o estado eclesiástico e o Direito Civil e seus desdobramentos para o estado 

civil. Outro ponto fundamental relativo às duas esferas em que foi feita a produção 
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documental no período colonial diz respeito aos registros de assentos: batismo 

(grosso modo, corresponde também, para a época, aos registros de nascimento), 

casamentos e óbitos eram de competência da esfera eclesiástica. Outros registros 

cartorários, como testamentos e inventários, tinham foro duplo, sendo possível 

existir tanto na esfera civil quanto na eclesiástica. (CERCEAU NETTO, 2018, p. 

288) 

 

 

Percebe-se que a Igreja Católica na colônia tinha atribuições além da esfera religiosa, 

podendo se configurar em mais um setor da administração do Estado português, visto que o 

aparelho eclesiástico estava submetido à autoridade real.   

 

 

A expressão ‘Funcionários Eclesiásticos’ representa bem o modo como a igreja que 

nascia em terras americanas se atrelava ao Estado Português. Situação que perdurou 

em todo o período colonial e no império, cuja origem se encontra precisamente no 

direito do padroado. (MORAES, 2004, p. 87) 

 

 

O documento chamado “registro de batismo” passa a ter um propósito e uma 

característica própria, que é demonstrar para Igreja Católica e para a sociedade quem 

professava a fé católica em concordância com os dogmas católicos, sendo, pois, a sua 

característica principal. Durante o tempo em que a Igreja influenciava diretamente na 

estrutura dos governos de cada Estado nação, o registro de batismo possuía outras conotações, 

além da demonstração da fé. 

 

 

A estrutura eclesiástica implantada no Brasil durante o período colonial era 

altamente centralizada, onde os superiores eclesiásticos, além de fiscalizar o 

comportamento da população, também mantinham o controle sobre o modo de viver 

de seus padres. A própria hierarquia estabelecia funcionamento ainda como 

vigilância extra nos demais recantos da colônia por meio de visitações. (MORAES, 

2004, p. 88) 

 

 

Segundo Marcílio (2004), Portugal passou a obrigar que fossem feitos os registros de 

batismos, casamentos e óbitos no final do século XVI. Tal prática foi estendida para todas as 

colônias conforme estabelecido nas Constituições de Coimbra (1591), sendo de atribuição e 

responsabilidade de cada paróquia manter os livros de registros.  

O registro de batismo no primeiro momento no Brasil Colônia tinha como propósito 

registrar os habitantes naturais desta terra, os indígenas, nas missões evangelistas visando a 

ampliar o alcance de vidas que não professavam a fé católica.  

Nesse aspecto, o “Batismo passou a ser uma ‘redenção do cativeiro’ do pecado e ao 

mesmo tempo sinal de cativeiro social e corporal” (MORAES, 2004, p. 92). No período, uma 
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pessoa poderia ter a seguinte condição social: ser livre, escrava, liberta ou forra e 

administrada, que era utilizada para o caso dos indígenas.  

Na estrutura do sistema de colonização, o batismo também foi utilizado para 

conversão dos africanos e convencimento de sua condição de escravizado. Visando a 

comprovar o direito sobre um escravizado nascido nas suas posses, o proprietário precisava 

fazer um registro de batismo para provar a posse (SILVA, 2017, p. 29). 

Os escravizados forros podiam ser considerados livres, porém, essa liberdade não era 

plena, visto que servia para não sofrerem maus-tratos, poderem ir e vir sem pedir aos seus 

senhores, entretanto não os isentava da marca de ex-escravizados, podendo retornar à 

condição anterior (CHALHOUB, 2012). 

Silva (2017) demonstra na reflexão a seguir que os registros de batismos produziam 

total eficácia e validade dos enunciados no meio social brasileiro, não precisando ratificar em 

outros documentos existentes na época. O exemplo aqui está com relação às alforrias de 

escravizados na pia batismal. 

 

 

Eisenberg refere-se ao estudo realizado por James Kiernan, no qual constatou que as 

crianças registradas como livres nos livros paroquiais de batismos de escravos em 

Paraty, no período de 1789 a 1822, não correspondiam às mesmas que haviam tido 

suas cartas de liberdade registradas em cartórios, levando-o a concluir que as 

crianças alforriadas na pia batismal não precisavam de uma carta de alforria — a 

cópia do registro de batismo era suficiente para comprovar a sua condição de livre. 

(SILVA, 2017, p. 36, grifo nosso) 

 

 

À época, o registro de batismo evidenciava a condição social do indivíduo. O 

documento, nomeando os indivíduos como “proprietário” ou como “coisa administrada”, 

interfere diretamente na vida da pessoa, condicionando-a a alguma dessas formas.  

À guisa de exemplo, os registros de batismo produzidos no século XVII possuíam 

estrutura sucinta e simplificada, entretanto, permitiam individualizar uma pessoa, conforme 

exemplos a seguir: 

 

 

Baptizei e pus os Santos oleos a Antonio Fo de Maria de Figueiredo solteira fo 

padrinho Afonso Lopes banho. 16 de março de 1649. Frco Fagundes Varella. 

(IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA, 1649, [s.p.]) 

 

Aos sete dias do mês de agosto da era de mil seis sentos e setenta e três baptizei e 

pus os santos óleos a Ignacia filha legitima de Domingos Ribeiro, e de sua mulher 

Anna de Alvarenga, forão padrinhos João Gomes da Silva e Margarida de 

Alvarenga. João de Barcello Machado. (IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA, 1667, 

p. 30) 

 

Baptizei e pus os Santos Oleos a Frca filha de Maria mulata solteira escrava de Mel 
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Dias morador na praza. Forão padrinhos Mel  [..] acos  F  Catherina deg. escrava de 

João Roiz Sargento: 5 de outubro de 1649. Frco Fagundes Varella (IGREJA NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA, 1649, p. [s.p]) 

 

A dez e nove de março de mil seis centos e oitenta e seis baptizei e puz os Stos 

Oleos a Angelo fo natural de Lauriana de Caza de Marcelino Callajo P. Marcelino 

Lolaco. João de Pontes. (IGREJA DE SANTO AMARO, 1686, 2v) 

 

 

Os exemplos de registros de batismo do século XVII demonstram que a forma de 

registrar dependia do padre; entretanto, sempre constava o nome de quem estava sendo 

batizado, o dia, nome de quem era filho e, se escravizado, de quem era “propriedade”, 

constava o padrinho. A data que aparece no documento é a data do registro de batismo.  

Por volta de 1730, como vê-se nos exemplos colecionados a seguir, a estrutura do 

documento de registro de batismos feitos nas igrejas continuava bastante simples e contava 

com as seguintes informações: a data do batismo, nome do batizado, padrinhos e o 

responsável por ele.  

 

 

Aos doze dias do mez de março batizey nesta Matriz, e puz os Santos oleos a Andre, 

innocente filho ilegítimo de Rosa, escrava do Capitão Francisco Nunes Duarte: foão 

padrinhos Andre Barboza, e Maria de Bessa, todos freguezes e moradores nesta 

Freguezia de Santo Antonio do Ouro Branco: A eza prezente e de mil setecentos e 

trinta e oyto; do que tudo fiz este assento, em que por verdade me assigney 

O Vigro Romão Furtado de Mendonça (IGREJA MATRIZ DE OURO BRANCO, 

1738, p. 64) 

 

Aos vinte e dois dias do mez de mayo do anno de mil setecentos e quarenta nesta 

Igreja Matriz de Ouro Branco: baptizei e pus os Santos Oleos a Izidorio inocente 

filho legítimo de Antonio Dutra Gonçalves e de sua mulher Roza Maria forão 

padrinhos Clemente Domingos Perreyra de Aguiar e sua mulher Francisca Antonia 

Xavier todos moradores desta freguezia do que fis este assento e assiney 

Mel  Taverez de Carvo 

Vigro enemerito (IGREJA MATRIZ DE OURO BRANCO, 1738, p. 72) 

 

 

Silva (2017, p. 49) afirma que “o registro das ‘qualidades’ em qualquer tipo de fonte 

documental dependia das percepções sociais e individuais de cada escrivão. Por isso, as 

‘qualidades’ dos indivíduos podiam, por diferentes motivos, mudar ao longo de sua vida 

dependendo das conveniências e conjunturas”. Entre as qualidades poderia estar relacionado o 

local de origem: angolas, criollos/crioulos, entre outros. Também apareciam palavras 

determinando a cor da pele: brancos, negros, pardos, mulatos, caboclos, mamelucos. 

 

 

Ainda que comumente associada a fenótipo e comportamento, os termos ‘pardo’, 

‘preto’, ‘cabra’, ‘mulato’, nem sempre eram postos e utilizados como categorias de 

‘cor’, mas sim de ‘qualidade’. Isso porque incorporavam uma série de significados 

que podiam estar definidos pela condição dos sujeitos, como quando, por exemplo, 

vemos sujeitos ‘forros’ que são apenas designados como ‘pardos’, ou ‘pretos’ que, 
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como na Sé do Rio de Janeiro, referendavam a descendência africana, por vezes 

substituindo a indicação de naturalidade e procedência; pelo exercício da servidão e 

do trabalho mecânico; pela origem; pela nação; pela ascendência pagã; mas também 

pela cor de pele. (TOSTES, 2015, p. 9) 

 

 

Os enunciados “legítimo” e “ilegítimo” podiam ser designados tanto para as pessoas 

livres quanto para as escravizadas ou forras. “Legítimos” era o termo utilizado para filhos 

gerados dentro do matrimônio. Os “ilegítimos” eram os filhos fora do matrimônio. Os efeitos 

sociais relacionados aos enunciados: legitimo e ilegítimo estavam associados aos direitos de 

herança, prevalecendo a proteção da hereditariedade da família. Os filhos ilegítimos não 

tinham direito à herança. 

A vinda da família real para o Brasil traz para cá também a estrutura administrativo-

burocrática portuguesa, visto que,  

 

 

[...] entre 25 e 27 de novembro de 1807, cerca de 10 a 15 mil pessoas embarcaram 

em navios portugueses rumo ao Brasil, sob a proteção da frota inglesa. Todo um 

aparelho burocrático vinha para a colônia: ministros, conselheiros, juízes da corte 

suprema, funcionários do tesouro, patentes do exército e da marinha, membros do 

alto clero. Seguiam também o tesouro real, os arquivos do governo, uma máquina 

impressora e várias bibliotecas que seriam a base da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro (FAUSTO, 1996, p. 75). 

 

Todo o acervo administrativo estava a bordo: arquivos, documentos e papéis de 

governo, de tal maneira arranjados que, ao desembarcarem no Rio de Janeiro, 

nenhuma falta ou dificuldade especial se fez sentir, e a faina de dirigir a monarquia 

continuou no novo continente tão normalmente como estivera o regente em Lisboa 

(COSTA, 2008, p. 835). 

 

 

Neste momento, a colônia passou gradativamente por transformações. Na economia 

há a abertura dos portos em 1808, com celebração de tratados comerciais, beneficiando, em 

especial, a “nação amiga” Inglaterra, e, como isso, se põe fim a mais de 300 anos do pacto 

colonial. Na política há o desenvolvimento de um quadro administrativo com estruturas 

estatais nos moldes da corte, com aprimoramento dos sistemas jurídico e econômico. Na parte 

social, impõe-se o fortalecimento das elites cortesãs, as que vieram com a coroa, e da nova 

elite colonial. No processo, destaca-se a elite latifundiária colonial agora do reino, além dos 

incentivos artístico, científico, arquitetônico e cultural. 

 

 

O fato é que a transferência da corte e mais tarde a elevação do Brasil a parte 

integrante do Reino Unido de Portugal constituíram as bases do Estado nacional, 

com todo o aparato necessário à afirmação da soberania e ao funcionamento do 

autogoverno. A elevação à condição da corte de um império transcontinental fez da 

nova administração brasileira, agora devidamente aparelhada, a expressão do poder 

de um Estado nacional que jamais poderia voltar a constituir-se em mera subsidiária 

de uma metrópole de além-mar  (COSTA, 2008, p. 836). 
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Diante das transformações, tem início a preocupação com a expansão demográfica, 

visto que há necessidade de ocupação das áreas e de mão de obra para o desenvolvimento. A 

solução encontrada foi considerar migrações planejadas. “Essas migrações planejadas 

desempenharam papel importante na construção política nacional, na identidade do país, seu 

crescimento demográfico, na defesa de territórios e no desenvolvimento do comércio local e 

de exportação” (PAGANONI, 2020, p. 23). Cabe lembrar que o incentivo dos europeus para o 

povoamento estava relacionado também às questões raciais, visto que o Brasil, como já foi 

dito, era um país predominantemente de mestiços, havendo, portanto, uma intenção de 

branqueamento (PAGANONI, 2020). 

A passagem de Reino Unido para a independência do Brasil está diretamente 

relacionada às mudanças do cenário externo, que, neste caso, foram a revolução do Porto e o 

retorno de D. João VI para Portugal. Tais processos significavam o fortalecimento das elites 

lusitanas (nobres portugueses, que estavam aqui e voltaram com o rei, nobres portugueses que 

ficaram na metrópole, a elite comercial do Porto e as que, aqui, no Brasil, ganharam muito 

com o pacto colonial, em especial as do Norte e do Nordeste). O liberalismo português de 

1820 representava o retrocesso para o Brasil e as “elites brasileiras” (nobres nascidos aqui, 

latifundiários e comerciantes, em especial do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais). Seria 

o retorno do sistema colonial e seu pacto.   

A independência do Brasil (1822) não foi um processo livre de conflitos políticos ou 

militares; houve revoltas armadas que culminaram em ações beligerantes entre defensores da 

metrópole portuguesa (militares fiéis às cortes de Lisboa e elites) e do nascente império 

brasileiro sob o comando da corte do Rio de Janeiro (militares fiéis ao príncipe regente, elites 

nacionalistas e uma significativa participação popular de brasileiros). Os “teatros de 

operações”, no jargão militar, foram registrados nas regiões do Norte/Nordeste (Bahia, 

Maranhão, Pará e Ceará; na Bahia houve uma forte participação da população) e Sul 

(Cisplatina, atual Uruguai).  (FAUSTO, 1996) 

Diante dessa nova fase, a administração burocrática, segundo Abrucio e Loureiro 

(2018, p. 40), teve duas grandes funções: 

 

 

[...] a primeira e mais nobre era participar da definição das principais diretrizes do 

país, seja por meio do exercício de suas funções especificamente burocráticas, seja 

no Conselho de Estado, órgão de assessoria do imperador. Essa alta burocracia era, 

no geral selecionada captando os membros com maior qualificação educacional da 

elite brasileira [...], mas a burocracia imperial exercia outra função também. Esta 

servia para distribuição de empregos públicos, com o objetivo de garantir apoio 

político e social.  
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Após o desligamento do Brasil ao Reino de Portugal, os planos de povoamento de 

áreas rurais por europeus se mantiveram. O ato régio, feito por D. Pedro I, de 8 de abril de 

1823, concede na província de Santa Catharina sesmarias aos colonos e pessoas que pudessem 

se estabelecer em áreas rurais (BRASIL, 1823). Essa preocupação com o índice demográfico 

se deu porque “as dificuldades enfrentadas nesse quesito estavam relacionadas à iminente 

falta de mão de obras às lavouras brasileiras, ocasionada pelo futuro do tráfico negreiro, e a 

carência de população considerada civilizada e apta a povoar a nova nação” (PAGANONI, 

2020, p. 68). 

Auxiliando-nos a refletir sobre processos como esse, Foucault (2008) sublinha a 

importância do território e da população para que se possa governar um país. Na visão desse 

autor, o território está atrelado ao espaço ocupado, para que possa efetivamente ser exercida a 

soberania de quem está governando, além de precisar compreender a multiplicidade humana, 

a população. Entretanto, ele não descarta as áreas não povoadas que estão sob o poder do 

soberano, visto que podem a qualquer tempo ser povoadas. 

 

 

Embora seja verdade que a soberania se inscreve e funciona essencialmente sobre 

um território e que, afinal de contas, a ideia de uma soberania sobre um território 

não povoado é uma ideia jurídica e politicamente não apenas aceitável, mas 

perfeitamente aceita e primeira, o fato é que o exercício da soberania em seu 

desenrolar efetivo, real, cotidiano, indica sempre, é claro, uma certa multiplicidade, 

mas que vai ser tratada justamente seja como a multiplicidade de sujeitos, seja como 

a multiplicidade de um povo (FOUCAULT, 2008, p. 16). 

 

 

A primeira Constituição do Brasil (1824), outorgada, mantinha a monarquia e 

estabeleceu um Estado unitário e centralizador. Os territórios eram divididos em províncias, 

que substituíam as antigas capitanias. A estrutura de poder político estava dividida em quatro: 

legislativo, moderador, executivo e judicial. Ela reforça a religião católica como sendo oficial 

do Estado, permitindo que quem tivesse outra fé a exercesse de forma doméstica, não 

autorizando que fossem professadas em áreas públicas.  

O art. 6º da constituição de 1824 diz no inciso I que são brasileiros “os que no Brazil 

tiverem nascidos, que sejam ingênuos, ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez 

que este não resida por serviço de sua nação” (BRASIL, 1824). 

Em 1850, o Brasil, sua sociedade e seu governo, que têm em suas fundações o 

sangue, suor e lágrimas dos escravizados, se veem proibidos de “importar o homem”. Já na 

metade do século XIX, a escravidão era uma questão delicada para a política internacional do 

Brasil, sendo o maior mercado “consumidor de escravos”. A sociedade escravocrata 

intensificou as relações comerciais entre províncias, para atender a demanda das “peças 



38 

 

escravas”. Escravizados das lavouras de cana, tabaco e algodão do Nordeste eram 

comercializados para atender a demanda da produção cafeeira do Sudeste em ascensão 

(SCHWARCZ; STARLING, 2018). 

Medidas para povoar foram tomadas, como os incentivos para os imigrantes. O 

Estado brasileiro precisava conhecer sua população, mas tinha um controle demográfico 

falho. Famílias que possuíam escravizados não falavam o número exato por causa dos 

impostos, e as que tinham filhos precisariam prestar serviços militares ou recrutamento na 

guarda nacional acabavam não revelando quantos membros eram.  No caso dos membros da 

igreja, omitiam a quantidade exata de moradores com medo de divisão das circunscrições.  

Além disso, havia o obstáculo da distância do local que moravam para as paróquias de alguns 

fiéis, dificultando a rapidez dos registros (LUCENA, 2018, p. 46). 

Em 1850 foi editada a Lei nº 586, de 6 de setembro, que se refere aos exercícios de 

1851 a 1852 que, conforme disposto no parágrafo 3º do art. 17:  

 

 

Para despender o que necessario for a fim de levar a effeito no menor prazo possivel 

o Censo geral do Imperio, com especificação do que respeita a cada huma das 

Provincias: e outrosim para estabelecer Registros regulares dos nascimentos e 

obitos annuaes (BRASIL, 1850, grifo nosso). 

 

 

Pode-se perceber pela redação que não se está estabelecendo só um censo, que é uma 

ação para agrupar dados da população num determinado período para tomada de decisões, 

mas sim que a ideia era sistematizar o controle dos registros regulares de nascimento e óbitos 

nas províncias, até então atribuição das paróquias da Igreja Católica.  

Além disso, a lei previa que os registros fossem feitos até 10 dias depois do 

nascimento da criança pelo juiz de paz, passando a ser necessário ter essa informação para 

que alguém pudesse ser batizado.   

Esse regulamento fomentou várias revoltas, visto que a maior parte da população 

pobre e livre pensava que iria acabar escravizada. Essas revoltas ficaram conhecidas como 

“Ronco das Abelhas” ou de “Guerra dos Marimbondos”.  

O Decreto nº 797, de 18 de junho de 1851, tinha como propósito regulamentar a 

organização do censo geral do Império. Nesse sentido, visava a ter conhecimento da 

população brasileira, sabendo a quantidade dos escravizados, indígenas, brasileiros, 

estrangeiros, a condição, o estado civil, idade, entre outras informações, conforme o artigo a 

seguir:  

 

Art. 11. As listas deverão conter: 
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1º Os nomes de todas as pessoas da familia, menos dos escravos, dos quaes bastará 

referir o numero por sexo; 

2º O estado (casado, solteiro, ou viuvo); 

3º A idade; 

4º A condição (ingenuo, liberto, ou escravo); 

5º O lugar do nascimento; 

6º Se he estrangeiro, de que Nação. Sendo Brasileiro se fará declaração do Cidadão 

naturalisado, e do que o não he. Sendo indigena (caboclo) será feita menção da tribu 

a que pertence. 

7º A profissão ou modo de vida; 

8º A qualidade que representa na familia (cabeça de familia, mulher, filho, parente, 

aggregado, ou outra qualquer qualidade, por que se repute fazer parte da familia): 

tudo na conformidade do modelo nº 1. (BRASIL, 1851) 

 

 

O Decreto nº 798, de 18 de junho de 1851, regulamentava os registros de nascimento 

e óbito, que iriam ser feitos em cada Distrito pelo juiz de paz, tendo um livro para cada tipo de 

registro. Tal registro de nascimento deveria conter as seguintes informações, conforme o 

artigo a seguir: 

 

 

Art. 8 O Escrivão lavrará no livro competente hum termo, em que declare o dia, mez 

e anno, e lugar em que he escripto; a hora, dia, mez e anno, e lugar do nascimento; o 

sexo, e nome que tiver, ou que houver de se dar ao recem-nascido; os nomes dos 

paes, sendo filho legitimo, e não o sendo, o nome da mãi somente, ou tambem o do 

pae que o reconhecer, ou deste somente, se não quizer declarar o da mãi; a profissão 

e domicilio dos paes. Se a participação for feita por pessoa autorisada nos termos do 

Art. 7º, será tambem declarado o seu nome, profissão, e domicilio. Se o pae ou mãi 

do recem-nascido for indigena (ou caboclo) far-se-ha menção dessa circumstancia, 

com especificação da tribu ou nação a que pertence. O termo será assignado pelo 

Escrivão, e por duas testemunhas, e pelo pae ou pessoa que tiver feito a participação, 

estando presente. Se a participação for por escripto, isso mesmo será declarado no 

termo, e ella será reservada para se remetter com os livros findos á Camara 

Municipal respectiva: 

1º Se o recém-nascido for algum exposto, far-se-ha declaração da idade provavel, do 

sexo, do nome que tiver, ou que se houver de lhe dar, dos signaes que trouxer, e de 

quaesquer circumstancias de tempo e lugar que possão concorrer para ser conhecido. 

2º Se for escravo o recem-nascido, será declarado o nome do Sr., o dia e lugar do 

nascimento, o sexo, a côr, os nomes dos paes, se estes forem casados, ou somente o 

da mãi, sendo ella solteira. E se neste acto for conferida liberdade, isso mesmo se 

declarará, portando o Escrivão por fé a identidade da pessoa do Sr., que assignará o 

termo com duas testemunhas. (BRASIL, 1851) 

 

 

Segundo Chalhoub (2012, p. 13), “os dois decretos constituíam um pacote, iniciativa 

do governo para reunir dados copiosos e confiáveis sobre a população do país, dos quais 

carecia a administração desde sempre”. 

Nesse novo sistema, o juiz de paz não faria a separação de livros e, como a sociedade 

brasileira tinha a característica da miscigenação, seria difícil diferenciar quem era realmente 

livre ou escravo. Isso passava a impressão de que a qualquer momento uma pessoa que foi 

liberta poderia se tornar escravizada. Oliveira (2005, p. 121) destaca que, “no novo sistema, o 
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juiz de paz seria o responsável pelos registros e não haveria mais a separação pelos livros 

entre escravos e livres. Em época de crise de mão de obra, de fim do tráfico de escravos, ser 

registrado como negro era visto como altamente arriscado”. 

O povo vigiava a correspondência para evitar que a nova lei chegasse e fosse 

difundida para todos, agindo por grupos armados de homens e mulheres. Eles invadiam 

igrejas para não permitir a leitura da lei do registro civil. Os juízes de paz e escrivães eram 

ameaçados, por vezes perseguidos e agredidos, porque eram os responsáveis pela execução 

dos assentamentos dos registros. “Dezenas de amotinados se juntavam para promover 

correrias em vilas, atacar engenhos pertencentes às autoridades locais. Escondiam-se nas 

matas, agrupavam-se às vezes nos centros das vilas, centenas deles, chegou-se a mencionar 

ajuntamento de mil pessoas” (CHALHOUB, 2012, p. 14). 

Esse movimento durou semanas, deslocando-se de um lugar para outro com 

intervalos, mas sempre recomeçando. Um movimento rebelde que se deslocava de uma 

província para outra; embora não tivesse aparentemente uma liderança, determinado a impedir 

os registros obrigatórios de nascimentos e óbitos. 

 

 

O ‘povo’ se levantou em boa parte do Império. Motins importantes se espalharam 

pelas províncias de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, mais episódios 

localizados no Ceará e Minas Gerais, além de apreensão e alerta geral no resto do 

país, a ponto do governo recuar rapidamente e suspender a execução dos dois 

decretos em 29 de janeiro (CHALHOUB, 2012, p. 14). 

 

 

Por causa das revoltas, foi editado o Decreto nº 907, de 29 de janeiro de 1852, que 

tinha seguinte redação: 

 

 

Hei por bem que, em quanto não for determinado o contrario, se sobr'esteja na 

execução dos Regulamentos para a organisação do Censo geral do Imperio, e para o 

Registro dos nascimentos e obitos, approvados pelos Decretos N.º 797 e 798, ambos 

de 18 de Junho de 1851. O Visconde de Mont'alegre, Conselheiro d'Estado, 

Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 

do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar (BRASIL, 1852). 

 

 

O povo consegue, então, atingir seu objetivo de não permitir a execução do censo e 

do registro civil, uma vez que, devido à insegurança jurídica, os mestiços que conseguiram 

obter a condição de livres temiam um retrocesso nesse direito. 

Diante dos embates e das lutas, recorremos à concepção foucaultiana sobre o poder. 

Para Foucault é preciso compreender os procedimentos e os mecanismos que são instituídos 

ou se instituem conforme relações de força que permeiam a sociedade. Isso ficou 
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demonstrado nessas revoltas e discussões dentro do governo, mostrando que a correlação de 

forças exercida entre as partes naquele momento histórico e social não permitia a 

implementação do censo populacional e o registro civil laico. 

Além da luta dos escravizados, os imigrantes protestantes começam a solicitar ao 

Estado condições de reconhecimento dos seus direitos civis, já que não tinham como registrar 

o nascimento de seus filhos, casar-se e nem mesmo ter um sepultamento digno, uma vez que a 

atribuição de registros era exclusiva da Igreja Católica. O direito de enterrar seus mortos era 

obstado porque os cemitérios, em sua maioria, eram controlados pela Igreja Católica, que 

considerava o local de sepultamento solo sagrado. 

 

 

No rol dos malditos, ou dos sem cova, estavam os não católicos, suicidas, usurários, 

escravos, condenados, natimortos sem batismo, maçônicos, dentre outros. A eles a 

sepultura, em muitos casos, era negada pela Igreja. Aos mortos protestantes caberia 

um enterramento destinado aos pecadores em geral, geralmente, no entorno próximo 

das capelas e igrejas. O que criou situações, no mínimo, constrangedoras e curiosas 

(CASTRO, 2013, p. 161). 

 

 

Na seção seguinte será analisado o surgimento do registro de nascimento no Brasil, 

entretanto ainda não universal, dividindo-se entre a Igreja Católica e Estado os assentamentos 

da prova de existência através dos registros de batismos e de nascimento.  
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4 O REGISTRO DE NASCIMENTO PARA CATÓLICOS E ACATÓLICOS 

 

 

O governo imperial busca sanar os problemas com relação às questões de direitos 

civis com o Código Civil.  Em 1859, pelo Decreto nº 2.337, de 11 de janeiro de 1859, contrata 

os serviços de Teixeira de Freitas, que deveria entregar o projeto do Código Civil do Império 

em três anos.  

 

 

Dom Pedro II tentou também em vão criar o primeiro código civil no Brasil. Após 

seu ministro da Justiça nomear Augusto Teixeira de Freitas, um dos maiores juristas 

brasileiros, para a elaboração do códice civil, o imperador viu-se diante de um 

enorme problema. Nos primeiros escritos de Teixeira de Freitas ficou claro o porquê 

da dificuldade em se implementar o código civil no Brasil. Homem de seu tempo, 

Teixeira de Freitas não conseguiu se desvincular do problema da escravidão, do 

Direito canônico, do patriarcalismo e da assimetria (COSTA, 2016, p. 118). 

 

 

Observa-se que a criação de um conjunto equilibrado, justo e de aplicação geral para 

a sociedade brasileira é de difícil elaboração, bem como mencionado acima, principalmente 

em função dos interesses econômicos. De igual modo, diversas regras quanto ao registro de 

nascimento, casamento e óbito também sofriam interferências advindas do direito canônico. 

 

 

Refletir sobre a criação do registro civil no Brasil significa adentrar em um largo 

debate, não apenas historiográfico, acerca da construção do Estado. O seu processo 

de implantação está relacionado com a afirmação de uma autoridade pública 

legítima e a construção de uma burocracia que lhe a todo o território a ela 

subordinado. Ao mesmo tempo, o registro civil viria a ser visto como instrumento 

para o reconhecimento de direitos básicos para a sua população (SANTOS, 2018, p. 

15). 

 

 

Assim, o registro de batismo perdurou como única prova de nascimento até 1863, 

devido à relação da Igreja com o Estado. Como visto, o monarca era um protetor e 

administrador (padroado e beneplácito), nomeando membros do clero, sendo esses 

funcionários do Estado e participando de ações da gestão religiosa. As bases normativas 

eclesiástica e estatal se confundiam no que se referia às questões de direitos civis.  

Os acatólicos buscavam o reconhecimento do Brasil para que seus atos civis 

produzissem efeitos formais e materiais. Esse anseio fez com que fosse editado o Decreto nº 

1.144, de 11 de setembro de 1861, que veio normatizar os efeitos civis dos casamentos para os 

acatólicos. Contudo, a norma precisava de regulamentação conforme o art. 2º desse decreto. 
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O governo regulará o registro e provas destes casamentos, e bem assim o registro 

dos nascimentos e óbitos das pessoas que não professarem a Religião Catholica, e as 

condições necessárias para que os Pastores de Religiões toleradas possão praticar 

actos que produzão effeitos civis. (BRASIL, 1861) 

 

 

Finalmente, em 1863 a regulamentação dos registros civis para os acatólicos é 

publicada e a partir desse momento o Brasil passa a ter o duplo registro. O Decreto nº 3.069, 

de 17 de abril de 1863, no art. 19 dispõe: 

 

 

Art. 19. Para o registro dos casamentos, nascimentos e obitos, de nacionaes, ou 

estrangeiros não catholicos, haverá tres livros: um para o dos casamentos, o qual 

ficará a cargo do Secretario da Camara Municipal da residencia de um dos conjuges; 

e dous para o dos nascimentos, e obitos, os quaes ficarão a cargo do Escrivão do Juiz 

de Paz do lugar respectivo; podendo porém o Governo na Côrte, e os Presidentes nas 

Provincias designar o Escrivão, ou Escrivães do Juiz de Paz que desempenhem estas 

funcções, segundo o exigir a população ou as distancias. 

Quanto, porém, às colonias estabelecidas em lugares em que não estejão ainda 

creadas as autoridades de que se trata neste artigo, ou que estejão muito distantes 

destas autoridades, ficarão estes livros a cargo do respectivo Director ou da 

autoridade superior da colonia designada pelo Presidente da respectiva Provincia. O 

mesmo Presidente determinará as colonias a que seja applicavel esta disposição 

(BRASIL, 1863). 

 

 

Quadro 1 – Atributos do registro de batismo e nascimento 

Documento Instituição Norma Destinatário Finalidade 

Registro de batismo Igreja Católica 
Eclesiástica — 

Vaticano, Estado 
Católicos 

Esfera religiosa 

(fé) e civil 

(nascimento) 

Registro de 

nascimento 
Juiz de paz Estado laico Acatólicos 

Esfera civil 

(nascimento) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

 

Essa foi a primeira forma de registro de nascimento instituída pelo Estado de modo 

laico e que, no primeiro momento, era obrigatória somente para aqueles que não professavam 

a fé católica. Desse modo, parte da população era contemplada, uma vez que a fé 

predominante na sociedade à época era a fé católica.  

 

 

Por possuírem valor civil as certidões advindas desses registros eram exigidas em 

situações como a posse de cargos públicos, pedidos de pensão e heranças, além de 

servirem para qualificação dos eleitores. Essa medida acabou por reforçar a imagem 

da paróquia como autoridade legal (SANTOS, 2018, p. 13). 
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Observa-se que o documento registro de batismo devidamente institucionalizado na 

Igreja católica ao longo do tempo passa a ter força e poder tanto na esfera religiosa quanto na 

civil, reforçando sua materialidade através do agenciamento, conforme a visão de Frohmann, 

segundo a qual o documento participa do cotidiano da sociedade. 

O art. 45, do Decreto nº 3.069/1863, traz as informações que devem compor o 

registro de nascimento, assim redigido: 

 

 

Art. 45. O competente Escrivão do Juizo de Paz fará o registro do nascimento, 

reduzindo a termo no livro correspondente a participação do artigo antecedente, e 

declarando o seguinte: 

1º O dia, mez, anno, e lugar em que é escripto; 

2º O dia, mez, anno, e lugar do nascimento, e tambem a hora, se isto fôr possivel; 

3º O sexo do recem-nascido, seu nome, ou o que no acto se lhe der; 

4º Os nomes do pai e mãi, seus domicilios, residencias actuaes, e profissões, se o 

recem-nascido fôr filho legitimo; 

5º O nome só da mãi, seu domicilio, residencia actual, e profissão, se o recem-

nascido fôr filho illegitimo; e tambem o nome do pai que o reconheceu, ou 

reconhecer no acto, seu domicilio, residencia actual e profissão; ou sómente o do pai 

que o reconheceu, ou reconhecer no acto, no caso de se não declarar o nome da mãi; 

6º O nome, domicilio, residencia actual, e profissão da pessoa que participar o 

nascimento, por estar para isso autorisada. (BRASIL, 1863) 

 

 

Os registros civis naquele período eram pagos, o que dificultava para as pessoas de 

pouca renda promover os respectivos registros. O art. 55 do Decreto nº 3.069/1863 fala do 

valor cobrado para cada procedimento, como se vê a seguir: 

 

 

Art. 55. Por estes registros, pelas certidões, e pelas buscas se receberáõ na Secretaria 

do Imperio os emolumentos da mesma Secretaria, que são no 1º caso de 1$000; no 

2º de 800 réis por lauda, tendo cada lauda 25 linhas, e cada uma destas 30 letras; e 

no 3º de 200 réis por anno, contado do segundo em diante depois de lançado o 

registro. Nas Provincias se pagaráõ os mesmos emolumentos; entrando o producto 

nas Thesourarias de Fazenda nas respectivas Provincias (BRASIL, 1863). 

 

 

Ocorre, então, nova discussão quanto à realização de um censo, uma vez que a 

tentativa de realização do censo geral do Império em 1852 havia sido frustrada. “A suspensão 

do censo deixou o governo imperial sem outro instrumento para o cálculo da população que 

não as antigas estimativas a cargo das presidências de província e chefes de polícia.” 

(BOTELHO, 1998, p. 39).  Os levantamentos feitos tinham o propósito militar, fiscal ou 

eleitoral, portanto, cobrindo parte do povo e não a população como um todo.  

Uma nova reestruturação administrativa foi formulada conforme previsto no Decreto 

nº 4.154, de 13 de abril de 1868, que desloca a atribuição para realizar a estatística da 



45 

 

população para “a divisão administrativa do Império e a estatística de sua população” 

(BRASIL, 1868). 

Com isso, o governo busca conhecer melhor a população e cria normas para proceder 

ao recenseamento.  A Lei nº 1.829, de 9 de setembro de 1870, informa que de 10 em 10 anos 

haveria um recenseamento da população do Império e diz (em seu art. 2º.) que o governo iria 

organizar os dados anuais de registro de nascimento, casamentos e óbitos.  

No caso dos registros de nascimento, casamento e óbitos, houve previsão de 

regulamentação posterior, ou seja, outra norma deveria ser aprovada para criar as condições 

para o seu efetivo cumprimento. 

A Diretoria Geral de Estatística foi regulamentada através do Decreto nº 4.676, de 14 

de janeiro de 1871, que, atendendo a exigência do art. 2º citado anteriormente, previu a 

estrutura administrativa, remuneração dos empregados, além das informações a serem 

coletadas.  Finalmente o Decreto nº 4.856, de 30 de dezembro de 1871, manda executar 

simultaneamente o recenseamento em todo território do Brasil no dia 1º de agosto de 1872. 

Quanto ao censo, este servirá de base para que a Diretoria Geral de Estatística possa 

analisar os dados informados dos registros de nascimentos, casamentos e óbitos enviados 

pelos Juízes de Paz e realizar o cruzamento dos dados estatísticos com os dos anos em que 

haverá censo. Com isso, é possível cotejar os dados estatísticos com aqueles enviados pelos 

responsáveis pelos assentamentos de nascimento, casamento e óbito. Isso porque os censos 

estão previstos para acontecer a cada década, de acordo com o parágrafo 2º, do art. 1, do 

Decreto nº 4.676, de 14 de janeiro de 1871, que também diz que é preciso “organizar 

annualmente quadros ou mappas estatísticos dos nascimentos, casamentos e óbitos” 

(BRASIL, 1871). Além de ser o primeiro censo realizado no Brasil.  

Vale a pena ressaltar que mesmo com todos os problemas, o censo de 1872 foi uma 

vitória da estrutura burocrática do Império, elevando o Brasil ao grupo das nações ditas 

“civilizadas”, ou seja, que tinham estatísticas com relação à sua população, sendo o único 

recenseamento realizado no Império, apesar de a legislação prever que deveria ser realizado 

um a cada dez anos depois de 1870 (BOTELHO, 1998, p. 61). Esse censo trouxe a questão da 

condição de escravidão, mesmo com todas as leis e acordos para que se acabasse com essa 

prática no meio da sociedade brasileira. 

O Decreto nº 5.604, de 25 de abril de 1874, vem regulamentar o registro civil para 

todos, independentemente de serem católicos ou acatólicos. Todos deveriam fazer os 

assentamentos junto aos escrivães, com a inspeção do juiz de paz, tendo um livro próprio para 
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registros de nascimentos, de casamentos e de óbitos, sem data prevista para implementação da 

norma.  

 

 

Na medida em que avançou a construção de instituições estatais no Segundo 

Reinado, várias foram as tentativas para suprimir as atribuições burocráticas 

atribuídas à Igreja. A promulgação do registro civil aprovada na Assembleia Geral 

em 1874 foi uma delas. Contudo, a retirada do controle paroquial dos registros gerou 

inúmeras tensões entre os párocos e a população, que chegaram a recusar a 

realização do registro; e os gerenciadores que não tinham condições materiais para 

realização os assentamentos (SANTOS, 2018, p. 18). 

 

Com este decreto, introduziu-se no Brasil o registro civil estatal único para abranger 

todos os cidadãos brasileiros, independentemente qual fosse sua religião. Entretanto, 

mesmo sendo considerado como um marco importante para o desenvolvimento da 

racionalidade estatal, o decreto não foi executado, isto é, não tinha data para 

começar a vigorar (SANTOS, 2018, p. 33). 

 

 

Os registros permanecem sendo cobrados, conforme o art. 38 deste Decreto 

(BRASIL, 1874). O art. 46 do referido decreto informa a multa a ser paga, caso não se 

observem os prazos previstos para a feitura dos registros. 

 

 

Art. 46. Toda pessoa, nacional ou estrangeira, que, tendo obrigação de dar a registro 

algum nascimento, casamento ou obito, não fizer as declarações competentes dentro 

dos prazos marcados neste Regulamento, incorrerá na multa de 5$000 a 20$000, 

elevada ao duplo no caso de reincidencia, além de ser a condemnação publicada por 

editaes e pela imprensa, onde a houver (BRASIL, 1874). 

 

 

O art. 51 elenca as informações que devem constar no assentamento do nascimento: 

 

 

Art. 51. O assento do nascimento deverá conter: 

1º O dia, mez, anno e lugar do nascimento, e a hora certa ou approximada, sendo 

possivel determinala-a; 

2º O sexo do recem-nascido; 

3º O facto de ser gemeo, quando assim tenha acontecido; 

4º A declaração de ser legitimo, illegitimo ou exposto; 

5º A declaração de ser filho de mulher livre ou escrava, e sendo de escrava, o nome 

do senhor desta; 

6º O nome, no caso de já ser baptizado; 

7º A declaração de que nasceu morto, ou morreu no acto ou logo depois do parto; 

8º A ordem de filiação de outros irmãos do mesmo nome, que existam ou tenham 

existido; 

9º Os nomes, sobrenomes e appellidos dos pais; a naturalidade, condição e profissão 

destes; a parochia onde casaram e o domicilio ou residencia actual; 

10º Os nomes, sobrenomes e appellidos de seus avós paternos e maternos; 

11º Os nomes, sobrenomes, appellidos, domicilio ou residencia actual do padrinho, 

da madrinha e de dual testemunhas pelo menos, assim como a profissão destas e 

daquelle, se o recem-nascido já for baptizado. (Modelo n° 2.) (BRASIL, 1874). 
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O primeiro enunciado desse documento registro de nascimento é prova de existência; 

além do direito ao nome, sobrenome, idade, sexo e a caracterização da família como no 

casamento entre homem e mulher, aparece a distinção entre filho legítimo e ilegítimo. 

Percebe-se ainda uma influência muito grande da Igreja Católica, quando cita a expressão “já 

ser baptizado” e/ou incluir os nomes dos padrinhos e madrinhas caso tenha sido batizado. 

Outro ponto que precisa ser observado é que ainda constam os enunciados: “escravo” ou 

“livre”.  

O art. 12 do Decreto nº 5.604, de 25 de abril de 1874, estabelece que escravizados e 

menores de 14 anos não poderiam ser testemunhas e que preferencialmente se deveria optar 

por homens, livres e maiores de 21 anos para essa função, o que revela claramente 

discriminação em relação à condição do indivíduo (idade, cor e sexo). 

O censo que deveria acontecer em 1880 foi transferido para 1887 devido à grande 

quantidade de recursos financeiros mobilizados para sua realização. O censo de 1887 acabou 

não acontecendo; e não se encontram muitas referências ao fato. O próximo censo só 

aconteceria no período da República (BOTELHO, 1998). 

O Decreto nº 3.316, de 11 de junho de 1887, reformula o artigo 42 do Decreto nº 

5.604, de 25 de abril de 1874, na parte em que aborda as sanções com relação à inobservância 

dos registros de nascimento, casamento e óbito.   

 

 

Art. 1º E' approvado o Regulamento n. 5604 de 25 de Abril de 1874, na parte que 

disso depende para sua execução, conforme preceitua o art. 2º da Lei n. 1829 de 9 de 

Setembro de 1870, com a seguinte alteração: 

‘A prisão correccional de que trata o art. 42 desse regulamento será por cinco a vinte 

dias.’ 

 

 

O Decreto nº 9.886, de 7 de março de 1888, manda observar o art. 2º da Lei nº 1.829, 

de 9 de setembro de 1870, tendo a seguinte redação: 

 

 

Usando da attribuição conferida pelo art. 2º do Decreto n. 3316 de 11 de Junho de 

1887, que approvou, na parte penal, o Regulamento n. 5.604, de 25 de Abril de 

1864, e autorisou o Governo a reformar o mesmo, segundo as exigencias do serviço 

publico, e conformando-Me com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 

Conselho de Estado, Hei por bem, em Nome do Imperador, Mandar que, para 

execução do art. 2º da Lei n. 1829 de 9 de Setembro de 1870, na parte que 

estabelece o Registro civil dos nascimentos, casamentos e obitos, em substituição do 

citado Regulamento n. 5604, se observe o que com este baixa, assignado pelo Barão 

de Cotegipe, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Senador do Imperio, 

Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 

Estrangeiros e interino dos do Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de março de 1888, 67º da Independencia e do 

Imperio. (BRASIL, 1870) 
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O Decreto nº 10.044, de 22 de setembro de 1888, buscou estabelecer a execução em 

todo o território brasileiro do regulamento do registro civil dos nascimentos, casamentos e 

óbitos, tendo a seguinte redação: “Hei por bem Designar o dia 1 de janeiro de 1889 para que 

comece a ter execução, em todo o Imperio, o Regulamento do Registro Civil dos nascimentos, 

casamentos e obitos, expedido com o Decreto n. 9.886, de 7 de março do corrente anno.” 

(BRASIL, 1888) 

Exemplificando os registros feitos pela Igreja no referido período, segue a 

transcrição: 

 

 

Aos oito dias do mez de setembro de mil oitocentos e oitenta e nove annos n’esta 

Egreja Matriz de Nossa Senhora da candelária, solennemente baptisei o innocente 

Jose nascido no dia cinco de agosto do corrente anno, filho legitimo de Joze Narciso 

da Fonseca e Silva e de sua mulher Dona Deolinda Leite da Fonseca e Silva; neto 

paternos de Jose Narciso da Fonseca e Silva e Dona Catarina de Jesus Adelaide e 

materno de João Pinto Ferreira Leite e Dona Deolinda Emilia Martins Leite Forão 

padrinhos os avós maternos. De que, para constar, lavrei este termo, que assigno 

Vigario Antonio de Padua e Silva (IGREJA NOSSA SENHORA DA 

CANDELÁRIA, 1889, grifo nosso). 

 

 

Exemplificando os registros feitos pelo juiz de paz no referido período, segue a 

transcrição: 

 

 

Numero quinhentos e sessenta e quatro 

Aos vinte e quatro dias do mez de setembro do anno de o Nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Christo de mil oito centos e oitenta e nove, nesta corte e cartorio do 

Juizo de Paz do primeiro districto da Freguesia de Santa Rita, compareceu José 

Maria de Carvalho, sapateiro, casado na Igreja da Freguesia de São Miguel, com 

Delfina naturaes de Portugal, e moradores na Ladeira da Madre de Deus numero 

cinco, e na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assignada declarou. Que 

hontem as onze horas da noite sua mulher deu a luz uma creança do sexo masculino 

a qual deve ser baptisado com o nome Alberto, neto paterno de Jose de Carvalho e 

Rosa Delfina e materno de Antonio Gaspar e Maria Delfina. Do que para contar faço 

este termo que assigno comigo o declarante, e as testemunhas. Antonio Furtado, 

sapateiro morador na sua da Imperatriz vinte e três e Antonio Ferreira da Conceição, 

barbeiro, morador na mesma rua trinta e seis, depois de lhe ser este lido e achar 

conforme. Eu Joaquim Bernardo Simões escrevente juramentado o escrevi. Eu 

Francisco Jose Pinto de Macedo escrivão que subescrevi e assigno Franco (RIO DE 

JANEIRO, 1889, grifo nosso). 

 

 

Nota-se que, mesmo sendo feito o registro de modo laico, há uma influência dos 

preceitos católicos no documento, uma vez que utiliza a expressão “deve ser baptizado”.  

Verifica-se que ambos os registros (católico ou laico) trazem na sua estrutura o 

nome, idade, sexo, legítimo, ilegítimo, local de registro, data do registro, pai, mãe, avós. 
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Tendo poucas diferenças, como a residência, que tem no laico e no religioso não aparece, 

assim como o nome dos padrinhos, que consta nos registros feitos pela Igreja.  

Os casamentos chamados mistos, ocorridos entre acatólicos e católicos, causavam 

problemas; em caso de conflito entre o casal ou família, prevaleciam as normas eclesiásticas 

em detrimento das demais, por falta do Código Civil. 

O ano de 1880 marca o fortalecimento dos ideais abolicionistas, com jornais na corte 

e nas províncias e lideranças abolicionistas, como Joaquim Nabuco, Luís Gama e André 

Rebouças, entre outros. Associações abolicionistas ajudavam com captação de recursos e 

auxílio aos escravizados na fuga para a região Norte. Membros da elite intelectual e da 

nobreza, militares do Exército aderiram à causa e colaboravam na divulgação do movimento. 

Naquele período, intensificaram-se as fugas e a formação de quilombos em áreas rurais e até 

mesmo no âmbito da corte, em regiões próximas do centro do Rio.   

É promulgada a Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea. Foram décadas de 

lutas e leis que visavam a amenizar as mazelas e adiar a abolição. Esse processo acarretou 

efeitos até hoje sentidos em nossa sociedade (SCHWARCZ; STARLING, 2018).  

Ilustração 1 — Festejos comemorativos da abolição da escravidão 

 
Fonte: Revista Illustrada, v. 13, n. 498, p. 1, 1888. 
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As comemorações pela abolição nas ruas escondiam a crise política do Império. A 

abolição acabou rompendo com as elites escravocratas que davam sustentabilidade ao 

Império; em acréscimo a esse fato, destacam-se o descontentamento dos militares, as ideias 

republicanas, que sempre estiveram presentes nos grupos liberais e em revoltas ao longo do 

primeiro Império, período regencial e segundo Império, a criação do partido republicano, as 

teses positivistas e a questão religiosa. 

Em relação ao enunciado que atribuía à condição de escravizado, devido aos efeitos 

históricos decorrentes da promulgação da Lei Áurea, há alteração no que diz respeito aos 

efeitos sociais. Isso significa dizer que nenhum ser humano poderia mais ser tratado como 

coisa (res). Todos os escravizados eram livres. Assim, deixa de existir o enunciado nos 

futuros documentos de registro de nascimento.  

Em decorrência do momento histórico que se atravessava, o enunciado relacionado a 

cor da pele não foi contemplado na lei. Assim, conforme o exemplo anteriormente citado, não 

era mencionado.  Mas podem existir casos de menção à cor da pele em algum registro feito 

por juiz de paz ou pároco, o que demandaria uma pesquisa mais apurada.  

Na seção seguinte, será abordada a construção e sistematização do registro de 

nascimento universal, não importando a fé professada. 
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5 REGISTRO DE NASCIMENTO NO PERÍODO DA REPÚBLICA 

 

 

Esta seção se inicia abordando os aspectos políticos da trajetória da República 

brasileira e a legislação que acompanha e/ou promove as transformações nas configurações 

sociais e as relações com as políticas públicas implementadas. 

A segunda parte busca esclarecer alguns conceitos e debates que embasam as noções 

de registros públicos e pessoa natural, assim como compreender a instituição responsável 

pelos registros de nascimentos. 

 

 

5.1 AS CONFIGURAÇÕES POLÍTICAS DA REPÚBLICA BRASILEIRA E A 

REGULAMENTAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO 

 

 

A substituição do sistema monárquico brasileiro pelo republicano não significou uma 

alteração profunda na estrutura socioeconômica, pois a riqueza continuava concentrada na 

economia agrícola de exportação, tendo como bases a monocultura e o latifúndio. O governo 

provisório tomou medidas para o novo regime e convocou uma assembleia constituinte para 

uma nova Constituição (COSTA, 2008). 

O Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, proclama a nova forma de governo: 

uma república federativa — os Estados Unidos do Brasil. Nos art. 2º e 3º desse decreto, há o 

estabelecimento de que as províncias do Brasil passam a ser Estados reunidos em laço 

federativo, em que cada Estado tem certa autonomia para administrar o território e a 

população de que é composto. No art. 10 desse mesmo decreto, o território do Município 

Neutro passa a ser a sede administrativa do governo provisório da República, passando a 

cidade do Rio de Janeiro a ser sede do poder federal (BRASIL, 1889). 

O Decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890, consagra a liberdade de culto e de se 

ter igrejas, associações e institutos religiosos, não sendo permitida a interferência dos Estados 

para fazer leis, regulamentos e atos administrativos com fins de estabelecer uma religião ou 

vedar outra. O mesmo documento extingue o padroado, seus recursos e prerrogativas 

(BRASIL, 1890). 
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Foi instaurado um governo provisório, que, em 3 de dezembro, nomeou uma 

comissão para elaborar um projeto de Constituição, o qual, em 22.06.1890, foi 

publicado como “Constituição aprovada pelo Executivo”. Em 15 de setembro de 

1890 foi eleita a Assembleia-Geral Constituinte, que se instalou em 15 de novembro, 

e em 24 de fevereiro de 1891, promulgou a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil (democrática) com poucas modificações em relação ao projeto que 

fora aprovado pelo Executivo (PAULO; ALEXANDRINO, 2013, p. 27). 

 

 

A primeira constituição da República foi de 1891; ela referendou a forma federativa 

do Estado e a forma republicana de governo; os três poderes — o executivo, o legislativo e o 

judiciário — foram instituídos com independência entre si; também foi instaurado o processo 

eleitoral, com menos restrições que anteriormente, apenas impedindo o voto dos mendigos e 

analfabetos. Ficava implícito que as mulheres não tinham esse direito por serem representadas 

por seus maridos e pais, devido à família patriarcal; e a religião católica não tinha mais o 

status de religião oficial. Institui-se o habeas corpus como garantia para quem estivesse 

sofrendo ou na iminência de sofrer violência em seu direito de ir e vir decorrente do abuso de 

poder ou ilegalidade (SCHWARCZ; STARLING, 2018). 

O parágrafo quinto do artigo 72 regulamenta a forma de administração dos 

cemitérios: 

 

 

§ 5º Os cemiterios terão caracter secular e serão administrados pela autoridade 

municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a pratica dos respectivos ritos 

em relação aos seus crentes, desde que não offendam a moral publica e as leis. 

(BRASIL, 1891) 

 

 

Neste momento, os documentos produzidos pela Igreja Católica passam a ter 

somente cunho religioso, produzindo efeitos apenas quanto aos dogmas e preceitos católicos. 

 

 

[...] para bem marcar a ruptura. A Igreja separou-se do Estado, e introduziu-se o 

registro civil de nascimentos, casamentos e mortes. A proposta federalista, por sua 

vez, organizava o novo regime em bases descentralizadas, dando às antigas 

províncias, agora transformadas em Estados, maior autonomia e controle fiscal, e 

jogava por terra a crença no centralismo monárquico como agente de coesão 

nacional (SCHWARCZ; STARLING, 2018, p. 320). 

 

 

A Igreja Católica não aceitou a perda da realização de assentamento de registro de 

nascimento, casamento e óbito sem demonstrar sua insatisfação, visto que desde o período 

colonial até o final do Império tinha essa atribuição. 

A Ilustração 2 representa um padre rasgando livros de registro civil, numa 

demonstração clara da revolta com o novo padrão legal instituído para o assentamento civil. 
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Ilustração 2 – Motim beatífico 

 

 
           Fonte: Revista Illustrada, v. 14, n. 536, p. 5, 1889. 

 

 

Segundo Costa (2016, p. 121), “com o advento da República e da maior 

burocratização do governo, o registro civil ganhou novo fôlego e, mesmo diante de pressões 

contrárias, no ano de 1889 os primeiros registros começaram a ser escritos”.  A República põe 

em execução definitivamente a Lei nº 9.886, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 1889, 

estabelecendo o registro civil de nascimento, casamentos e óbitos fora da esfera da Igreja 

Católica. A Constituição de 1891 reforça a separação do Estado e da Igreja, tendo como 

consequência o não reconhecimento dos registros de batismos feitos após 1889 como forma 

de comprovação de existência, só se reconhecendo para esse fim os registros produzidos pelo 

Estado.  

A Ilustração 3 também demonstra essa insatisfação com relação às normas 

promulgadas pelo novo sistema de governo, tanto na Constituição, como no registro civil e 

nos documentos relacionados aos cemitérios.  
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Ilustração 3 – Clérigos rasgando normas da República 

 

 
                 Fonte: Revista Illustrada, v. 15, n. 603, p. 5, 1890. 

 

 

No entanto, a influência da religião católica na sociedade criou resistência, 

principalmente com relação à liberdade de culto das minorias religiosas. Os protestantes 

seguiam sendo perseguidos em suas igrejas. Há relatos de apedrejamento e invasão de 

templos, queima de Bíblias e ataques a protestantes. Esses incidentes acabavam não tendo 

punições. No caso dos espíritas, ainda era pior, porque algumas de suas práticas religiosas 

ainda eram consideradas como criminosas. 

 

 

Além dos evangélicos, os cidadãos espíritas também encontraram dificuldades no 

que diz respeito ao exercício de sua religião, embora de outra ordem, à medida que 

algumas de suas práticas foram tipificadas como criminosas, nos termos do Código 

Penal de 1890. Mesmo quando não se enquadravam nos tipos penais previstos pelo 

Código, as práticas espíritas ainda poderiam ser consideradas contrárias à 

‘tranquilidade pública’ (LEITE, 2011, p. 45). 

 

 

Mesmo diante das pressões relatadas pela Igreja Católica, na República há 

efetivamente a separação da Igreja Católica e do Estado, não sendo mais a primeira um braço 

administrativo, conforme aconteceu até o fim do Império brasileiro e tendo a liberdade de 

culto de outras religiões. 
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Nesse período de mudanças, surge também a necessidade do Código Civil, e 

retomam-se as discussões com relação à sua elaboração em 1899. Ele é aprovado em 1916 e 

posto em vigor em 1917, conforme determinou o art. 1.806 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro 

de 1916: “O Código Civil entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1917.” (BRASIL, 1916). A 

importância da criação de regras próprias para reger as relações civis entre as pessoas é de 

suma importância para o equilíbrio da sociedade como um todo. Tal diploma legal rege as 

relações de direito desde o nascimento (aquisição da personalidade jurídica) até a morte 

(perda da personalidade jurídica) do ser humano.  Seguindo a ordem cíclica da vida, o 

legislador trouxe para o Código Civil as regras de início da personalidade (nascimento), 

regras relacionadas a obrigações e contratos (crescimento), regras de direito de família 

(reprodução) e, por fim, as regras de sucessão (morte).  

O Código Civil (1916) traz regras claras quanto à obrigatoriedade da realização do 

registro civil das pessoas naturais junto aos registros públicos. 

 

 

Art. 12. Serão inscritos em registro público: 

I - os nascimentos, casamentos, separações judiciais, divórcios e óbitos; 

II. A emancipação por outorga do pai ou mãe, ou por sentença do juiz; 

III. A interdicção dos loucos, dos surdos-mudos e dos pródigos (BRASIL, 1916, 

grifo nosso). 

 

 

Embora tenha entrado em vigor a Lei nº 9.886, de 7 de março de 1888, estabelecendo 

que todos fizessem registros de nascimento, ainda havia muitas pessoas sem registro. Por isso, 

nos anos 1914, 1915 e 1919, foram promulgados decretos que incentivavam os registros de 

nascimentos, dando isenção das multas para as pessoas que não fizeram os assentamentos. 

Assim dispõe a legislação da época. 

Decreto nº 2.887, de 25 de novembro de 1914: 

 

 

Artigo unico. A pessoa nascida no Brazil de 1 de janeiro de 1890 até a data desta lei 

da qual não se tenha feito o registro de nascimento poderá faze-lo, sem multa, dentro 

de um anno, requerendo, por si, ou por seus representantes legaes ou pelos 

interessados, de accôrdo com a legislação vigente, e levando as devidas declarações 

ao official do registro do logar do nascimento ou do domicilio do requerente, que os 

inscreverá nos livros, em andamento, com as devidas annotações; revogadas as 

disposições em contrario (BRASIL, 1914). 

 

 

O Decreto nº 3.024, de 17 de novembro de 1915, prorroga o prazo para fazer o 

registro de nascimento sem multa: 
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Art. 1º Fica prorrogado até 25 de novembro de 1917, o prazo de um anno, 

estabelecido no decreto n. 2.887, de 25 de novembro de 1914, sendo admittidos a 

registro sem multa os nascimentos occorridos no Brazil de 1 de janeiro de 1889 a 25 

de novembro de 1914, e a respeito dos quaes não tenha sido observada essa 

formalidade (BRASIL, 1915). 

 

 

Já o Decreto nº 3.764, de 10 de setembro de 1919 permite o registro sem multa 

 

 

Art. 1º Serão admittidos o registro, sem multa, até 31 de dezembro de 1922, os 

nascimentos occorridos no Brasil, de 1 de janeiro de 1889 até a publicação da 

presente lei, e a respeito dos quaes não tenha sido observada essa formalidade, 

mediante despacho do juiz togado do municipio, termo ou comarca em que se 

tiverem dado os mesmos nascimentos (BRASIL, 1919). 

 

 

Todos os decretos anteriores buscavam erradicar o sub-registro, ou seja, fazer com 

que todos fossem registrados pelo Estado, dissociando-se da Igreja Católica em definitivo.  

O Decreto nº 4.827, de 7 de fevereiro de 1924, normalizou a organização dos 

registros públicos. O Decreto nº 18.542, de 24 de dezembro de 1928, regulamentava a 

execução dos serviços dos registros públicos. No que tange à estrutura administrativa do 

Estado brasileiro, pode-se dizer que 

 

 

[...] a trajetória inicial do Estado brasileiro mostra como, até a década de 1930, a 

estrutura da administração pública no Brasil era mais marcada pelo patrimonialismo, 

pelo baixo volume de políticas públicas — e, consequentemente, de direitos de 

cidadania—, bem como pelo frágil desempenho estatal. Com efeito, a primeira 

iniciativa de reforma do aparato estatal brasileiro, com vistas à construção de corpo 

burocrático profissional e meritocrático, ocorreu a partir de 1930, com o início do 

primeiro governo do então presidente Getúlio Vargas (FAUSTO, 2006). 

 

 

A modernização do aparato estatal é gerenciada pelo governo pós-1930, 

comprometido com a missão de romper com o modelo de administração enraizado no 

processo histórico da formação do Brasil — Colônia, Impérios e República Velha —, no qual 

o privado incorpora o público na busca de satisfazer as necessidades pessoais, de grupos e da 

elite (FAUSTO, 2006).  

Para o Estado pós-1930, era necessário redesenhar as estruturas da máquina estatal, 

burocratizando e modernizando as ações dos órgãos públicos, racionalizando suas práticas no 

trato do “bem público” com a burocracia: controle dos procedimentos administrativos, 

fiscalização das práticas públicas, organização e controle dos agentes públicos e 

normatizações.  
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O serviço público na Primeira República ajustou-se à política clientelista. Salvo 

raras exceções, não existia o concurso, e os quadros especializados se restringiam a 

uma pequena elite. O Estado Novo procurou reformular a administração pública, 

transformando-a em um agente de modernização. Buscou-se criar uma elite 

burocrática, desvinculada da política partidária e que se identificasse com os 

princípios do regime. Devotada apenas aos interesses nacionais, essa elite deveria 

introduzir critérios de eficiência, economia e racionalidade (FAUSTO, 2006, p. 

378). 

 

 

Uma nova Constituição foi promulgada em 16 de julho de 1934, ano em que também 

se reelegeu pelo voto indireto o presidente Getúlio Vargas; a nova Carta institucionalizou 

decretos do governo provisório: justiça eleitoral, justiça do trabalho, voto feminino e secreto, 

reforma administrativa, educacional e da saúde. Na Constituinte, houve um amplo debate 

sobre os temas mais relevantes para adequar o Brasil e sua administração aos novos 

processos, visando a atender as demandas das classes sociais, da economia e da política, sem 

deixar de atender o governo federal. Promulgada a Constituição, pela primeira vez foram 

estabelecidas regulamentações sobre o serviço público. Porém a segurança nacional, tema 

incorporado pela nova Carta, dava grandes poderes ao presidente, o que só aumentou na 

Constituição de 1937. 

 

 

A nova Constituição refletia os esforços modernizadores e democratizantes dos 

deputados — a racionalização da autoridade, a manutenção do federalismo, o 

reforço para o desenvolvimento das instituições políticas, a inclusão de novos 

setores sociais por meio de um processo eleitoral mais alargado. Mas ela também 

expunha os limites dessa mesma República. [...] Assegurava ao Executivo o uso de 

um instrumento coercitivo que trazia embutida a concessão de plenos poderes – o 

estado de sítio — além de permitir a adoção de censura para todo tipo de publicação 

(SCHWARCZ; STARLING, 2018, p. 367). 

 

 

Com o objetivo modernizar as relações administrativas do Estado, o governo Vargas 

cria o Conselho Federal do Serviço Público Civil (CFSPC) pela Lei n⁰ 284, de 28 de outubro 

de 1936, ligado diretamente ao Gabinete do Presidente da República, cuja finalidade era 

organizar os processos de seleção, aperfeiçoamento e fiscalização dos agentes públicos. 

Uma nova Constituição é outorgada no ano de 1937, com o período varguista do 

Estado Novo. Autoritária, nos modelos do fascismo, essa Carta dá ao Executivo o poder de 

intervir no Estado em todas as esferas (política, econômica e social). Trata-se de uma 

Constituição que anula a independência e a harmonia entre os poderes e cerceia a liberdade de 

imprensa ou partidária, além de definir a escolha para o cargo de presidente da República 

através de eleições indiretas (FAUSTO, 2006). 
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Esse modelo legal construiu a interação entre o aparelho do Estado e a imagem de 

Vargas. E para adequar as novas diretrizes do Estado fori criado em 1938, através do Decreto-

Lei n⁰ 579, de 30 de julho de 1938, o Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), transformação do CFSPC, composto por uma elite altamente especializada, em sua 

maioria funcionários de ministérios, que foram capazes de unir os interesses da reforma com a 

visão da nova administração. (RABELO, 2011) 

 

 

[...] O decreto-lei deu ao DASP poderes bastante amplos, incluindo a instituição de 

um controle central sobre o pessoal e o material, assim como a responsabilidade de 

dar assistência ao presidente na revisão das propostas legislativas. Na realidade, 

pretendia o decreto que o DASP fosse um superministério, com papel importante da 

distribuição dos gastos governamentais (FAUSTO, 2006, p. 378). 

 

 

O DASP teve como foco promover a modernização do processo administrativo do 

Estado Novo, através da reestruturação das práticas orçamentárias, regulamentações, 

normatizações e aperfeiçoamento do serviço público e seus funcionários.   

Segundo Abrucio e Loureiro (2018, p. 42), o DASP “se tornou o órgão central do 

sistema de controle da administração pública brasileira e a peça-chave para a constituição de 

uma burocracia profissional, nos moldes weberianos”. De acordo com esses autores, o modelo 

burocrático instituído por Vargas estava voltado para o desenvolvimento, visto que buscou 

através dos institutos e departamentos criados reforçar uma burocracia ligada ao mérito e ao 

universalismo, podendo com isso produzir políticas públicas em maior escala. 

O modelo varguista tinha uma dupla estrutura: 

 

 

[...] de um lado, a patronagem, que garantia o compromisso com a grande parcela da 

classe política e das elites sociais, e, de outro, o paradigma daspiano, que ficava 

insulado do sistema político — protegido pela Presidência da República — e que 

buscava, essencialmente, o desenvolvimento econômico do país. Esse paradigma 

político-administrativo estabeleceu um pacto entre a política e a burocracia, que 

sobreviveu e continuou desenvolvendo-se durante o período 1946-1964 (ABRUCIO; 

LOUREIRO, 2018, p. 42-43). 

 

 

Nos períodos de Vargas, retornam os incentivos para fazer o registro de nascimento, 

através de vários decretos. 

O Decreto nº 19.425, de 24 de novembro de 1930, ampliava o prazo para o registro, 

sem incidência de multa, quando os nascimentos fossem ocorridos no interior do Brasil:  

 

 

Artigo único. Fica ampliado até quatro meses o prazo de sessenta dias, de que trata o 

art. 63 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 18.542, de 24 de dezembro de 
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1928, dentro dos quais deverão ser registados, sem multa e independente de 

justificação judicial, os nascimentos ocorridos nos lugares distantes da sede dos 

cartórios, nas condições expressas no mesmo artigo; revogadas as disposições em 

contrário (BRASIL, 1930). 

 

 

O Decreto nº 19.710, de 18 de fevereiro de 1931, traz a obrigatoriedade da realização 

do registro, sem incidência de multa, até a data de 31 de dezembro de 1932, para os 

nascimentos ocorridos no território nacional, desde o dia 1º. de janeiro de 1889 até a data da 

sua publicação, trazendo os motivos da importância do registro civil laico e o porquê do 

incentivo. Também imputa responsabilidade para aqueles que não o fizessem: 

 

 

Considerando que a ‘personalidade’ civil do homem começa do nascimento com 

vida (Código Civil, art. 4º, 1ª parte); 

 

Considerando que quasi todos os actos da vida pública ou privada, de cada 

indivíduo, dependem da verificação da personalidade civil do mesmo; 

Considerando que essa verificação, sobre interessar a cada um, em particular, 

consulta principalmente aos interesses do Estado, sob vários aspectos jurídicos, 

sociaes e administrativos; 

Considerando que o instituto do registro civil das pessoas naturaes (universalmente 

reconhecido como indispensável à verificação da existência legal da personalidade, 

principalmente no que se refere aos nascimentos), embora em vigência obrigatória 

desde 1 de janeiro de 1889 (decreto n. 10.044, de 22 de setembro de 1888), e na 

conformidade dos regulamentos que teem sido baixados, desde o decreto n. 9.886, 

de 7 de março de 1888, até o decreto n. 18.542, de 24 de dezembro de 1928, não tem 

sido obedecido por uma grande parcella da população do paiz; 

Considerando que, por isso, se encontram-se, não só no interior, mas tambem nos 

centros mais populosos do litoral, inúmeros brasileiros que não teem o respectivo 

registro de nascimento; 

Considerando que, dentre as várias causas dessa desobediência á lei, avultam, por 

parte dos obrigados, a negligência, a miserabilidade, a ignorância e o preconceito de 

crenças religiosas; e a incúria e displicência no cumprimento dos deveres da parte 

das autoridades, ás quaes incumbe, por força das próprias funcções propagar entre as 

populações incultas e illetradas a necessidade e as vantagens do cumprimento das 

disposições legaes; 

Considerando que, em todo o interior do paiz avulta cada vez mais o número dos 

casamentos feitos sómente perante a igreja, pelo facto dos noivos não terem sido 

registados no tempo legal; occorrendo, em consequência disso, que os nascimentos 

dos filhos destes casaes tambem não são registados, por não poderem ser os ditos 

filhos considerados como legítimos: 

 

Decreta: 

 

Art. 1º As pessoas nascidas no território nacional, depois de 1 de janeiro de 1889, 

inclusive; e de cujo nascimento não exista registo civil ou seja ignorado o local em 

que teria sido feito, terão de supprir essa falta até o dia 31 de dezembro de 1932, sob 

pena de incorrerem os responsaveis por ella nas comminações adeante estabelecidas 

(BRASIL, 1931). 

 

 

Em mais uma tentativa do governo, através da Lei nº 252, de 26 de setembro de 

1936, há prorrogação do prazo para efetivação do registro de nascimento sem taxação ou 

multa, para aqueles nascidos no território nacional desde 1º. de janeiro de 1879, com prazo de 
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até um ano da publicação da referida lei. Os mesmos incentivos são ofertados nos anos de 

1939, quando da edição do Decreto-Lei nº 1.116, de 24 de fevereiro de 1939, que teve a 

seguinte redação: 

 

 

Art. 1º Os nascimentos ocorridos no país desde 1º de janeiro de 1879 e não 

registados no tempo próprio deverão ser levados a registro até 31 de dezembro do 

corrente ano, mediante: 

a) petição e despacho do juiz togado do civel do lugar do nascimento, ou da 

residência do registrando, si tiver doze ou mais anos de idade; 

b) declaração nos termos dos arts. 56 e 68 do Regulamento aprovado pelo Decreto 

n. 18.542, de 24 de dezembro de 1928, si tiver menos de 12 anos (BRASIL, 

1939). 

 

 

A Lei de 1936 e o Decreto-lei de 1939 trouxeram uma diferença com relação aos 

outros incentivos, que era ampliação do ano de nascimento até 1879 para quem não tivesse 

um comprovante de nascimento, precisando ser feita mediante despacho do juiz quando tiver 

mais de 12 anos. 

Após o término da Segunda Guerra Mundial advém o fim do Estado Novo e a 

redemocratização do Brasil. A convocação de uma nova assembleia constituinte — com a 

nova Constituição sendo promulgada em 18 de setembro de 1946. A Constituição representou 

o retorno das vias democráticas e reestabeleceu a autonomia entre os poderes, eleições diretas, 

pluralidade partidária, mandato de cinco anos para o executivo, direito à greve (com 

restrições), imprensa livre, voto secreto universal, com exceção dos analfabetos, garantias 

individuais e fim da pena de morte (1937), entre outras mudanças. Houve a manutenção de 

elementos das Constituições de 1891 e 1934 (SCHWARCZ; STARLING, 2018). 

Na esfera internacional, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que, no seu artigo 6º, estabelece que “todo ser humano tem o direito de ser, em 

todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei” (ONU, 1948). Esse direito 

transnacional envolve todos os Estados, demonstrando que a questão agora é internacional. 

Toda pessoa precisa ser reconhecida como pessoa de direito. 

O Estado brasileiro outra vez busca sanar o problema da falta de registro de 

nascimento com a Lei nº 765, de 8 de julho de 1949, que buscou elaborar o registro atrasado 

sem multa. 

 

 

Art. 1º – Os brasileiros de um e outro sexo, ainda não inscritos no registro civil de 

nascimento serão registrados independente do pagamento da multa regulamentar, 

mediante petição isenta de selos, taxas, emolumentos e custas, despachada pelo juiz 

competente e apenas atestada por duas testemunhas idôneas, na forma e sob as penas 

da lei; 
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I – se o registrando fôr maior de dezoito anos de idade ou menor de vinte e um ou os 

nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil; 

II – se o registrando fôr maior de dezoito anos e durante o período do alistamento 

eleitoral ou se maior de dezessete anos durante o período do alistamento militar, 

determinados em lei; 

III – se o registrando fôr menor de dezoito anos ou maior de vinte e um, quando 

apresentado atestado firmado por autoridade competente desde que considerado 

pessoa pobre, dispensada, para os menores de doze anos de idade, a petição de que 

trata este artigo, porém, com atestação de duas testemunhas idôneas (BRASIL, 

1949). 

 

 

Em 1949 passou a haver a possibilidade de reconhecimento de filhos fora do 

casamento, que anteriormente constavam nos registros de nascimento como “ilegítimos”, 

quando dissolvida a sociedade conjugal. 

 

 

Art. 1º Dissolvida a sociedade conjugal, será permitido a qualquer dos cônjuges o 

reconhecimento do filho havido fora do matrimônio e, ao filho a ação para que se 

lhe declare a filiação. 

§ 1º - Ainda na vigência do casamento qualquer dos cônjuges poderá reconhecer o 

filho havido fora do matrimônio, em testamento cerrado, aprovado antes ou depois 

do nascimento do filho, e, nessa parte, irrevogável.  

Art. 2º O filho reconhecido na forma desta Lei, para efeitos econômicos, terá o 

direito, a título de amparo social, à metade da herança que vier a receber o filho 

legítimo ou legitimado (BRASIL, 1949). 

 

 

Nesse contexto, entende-se que o parágrafo primeiro da lei anterior permitia fazer o 

reconhecimento do filho em testamento cerrado, que é feito em um tabelionato na presença de 

duas testemunhas, mantendo-se o sigilo do declarante até sua morte. O parágrafo segundo 

demonstra que o filho reconhecido ainda não tem todos os efeitos econômicos relacionados à 

herança, e sim apenas à metade do que couber ao filho legítimo, ou seja, filho oriundo do laço 

matrimonial. O art. 7º da mesma lei passa a proibir qualquer referência à filiação ilegítima de 

pessoa reconhecida paternalmente.  

Em 1964, a democracia brasileira é substituída pelo regime militar. Nesse período, 

foi possível governar através da implantação dos Atos Institucionais (AIs), sendo emitidos 17 

desses atos e 104 atos suplementares, gradativamente estabelecendo as diretrizes autoritárias, 

consolidando as regras da política e da administração do país (FAUSTO, 2006). 

Em 1967 é promulgada uma Constituição do regime, sendo legitimada por um 

Congresso amordaçado pela tese da Segurança Nacional. Essa Constituição sofre 

modificações com a emenda constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. A Constituição 

prevê que no art. 8º que compete à União legislar sobre registros públicos  (BRASIL, 1969). 

A estratégia da ditadura era governar com os três poderes (executivo, legislativo e judiciário) 
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funcionando o governo, porém, sob o total controle dos generais “revolucionários” 

(FAUSTO, 2006). 

 

 

O regime militar implantado em 1964 continuou com a política de fortalecimento do 

aparato estatal nos moldes varguistas, reforçando a alta burocracia insulada e as 

agências estatais, agora em uma estrutura autoritária, mas mantendo – em suas 

grandes linhas – o objetivo nacional-desenvolvimentista do Estado. O principal 

instrumento de legitimação simbólica dos militares, além do patriotismo difuso e 

discurso anticomunista, advinha de ideologia antipolítica e tecnoburocrática, a partir 

da qual o regime se definia como instrumento “modernizador” do país (ABRUCIO; 

LOUREIRO, 2018, p. 43-44). 

 

 

Nesse período, houve uma redução do poder político dos partidos, da sociedade e de 

estados e municípios, visando a reduzir a influência política com relação ao governo federal. 

Uma reforma administrativa é estabelecida pelo Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 

1967, visando a organizar a administração federal e fixando diretrizes (ABRUCIO; 

LOUREIRO, 2018). 

 

 

Foram criados ou fortalecidos órgãos de controle e coordenação da descentralização 

administrativa, com o intuito de evitar que a fragmentação decisória atrapalhasse o 

planejamento mais geral do desenvolvimento. É possível dizer que esse paradigma 

funcionou com maior efetividade até o final da década de 1970, quando o modelo 

começou a ser fortemente questionado, seja por conta da criação de um “Estado 

dentro do Estado” que se transformou em algo incontrolável, seja porque a crise 

econômica e o crescimento das demandas democratizantes colocaram em xeque esse 

modelo autoritário e centralizador (ABRUCIO; LOUREIRO, 2018, p. 44). 

 

 

No período do regime militar é promulgada a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, que dispõe sobre os registros públicos. O art. 2º dessa lei colocava a responsabilidade 

de fazer os registros nos serventuários nomeados conforme legislação em vigor.  A Lei nº 

6.216, de 30 de junho de 1975, alterou alguns artigos da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973.  O art. 2º passou a ter uma nova redação, indicando que os oficiais de registros civis de 

pessoas naturais passaram a ficar a cargo de serventuários privativos, nomeados e sendo 

fiscalizados pela Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos 

Territórios, desdobrando-se em resoluções sobre a Divisão e Organização Judiciária dos 

Estados.  

Precisa ser destacado que os indígenas brasileiros não são obrigados a ter uma 

certidão de nascimento conforme a legislação, somente enquanto não integrados, às normas e 

costumes convencionados pela sociedade brasileira. O § 2º do art. 50 da Lei de Registros 

Públicos diz que “os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados à inscrição do 
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nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios” 

(BRASIL, 1973). Os art. 12 e 13 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, informam 

quando serão registrados conforme a lei de registros públicos ou quando serão registrados em 

livros de registros administrativos ao permanecerem na sua cultura e costumes. 

A Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que regulamentou a dissolução conjugal 

e do casamento, trouxe modificações no art. 2º da Lei nº 883, de 21 de outubro de 1949, que 

passou a vigorar com a seguinte alteração: “qualquer que seja a natureza da filiação, o direito 

à herança será reconhecido em igualdade de condições” (BRASIL, 1977).  Nota-se que, nesse 

momento, os filhos, independentemente de serem concebidos dentro ou fora do matrimônio, 

passam a ter os mesmos direitos relacionados à herança. 

A Lei nº 6.750, de 10 de dezembro de 1979, que trata da organização judiciária do 

Distrito Federal e dos Territórios, passou a colocar os ofícios de registro civil de pessoas 

naturais como serviços auxiliares da justiça, denominando os registros públicos como serviços 

extrajudiciais, conforme os art. 62 e 64 e seu parágrafo único. Essa organização perdura até os 

dias atuais. 

No período do regime militar, começa a ser exigida a apresentação da certidão de 

nascimento na solicitação de outros documentos, começando essa cobrança para a Carteira de 

Identidade, conforme o art. 2º da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983. Anteriormente era 

possível solicitar esse documento apenas com a presença do solicitante e as informações por 

ele prestadas.  

Com o fim dos governos militares, no processo de redemocratização buscou-se um 

novo modelo de administração pública.  A Constituição Federal de 1988 é o principal marco 

institucional desta nova fase. Há cinco aspectos que destacam a nova ordem legal na 

administração pública. O primeiro aspecto é a criação de regras para que o serviço público 

seja cada vez mais profissional e com os cargos providos através de concurso público; o 

segundo aspecto é relacionado aos mecanismos democráticos do Estado brasileiro, tendo 

como destaque a participação popular, a reconstrução do Ministério Público (MP) e a previsão 

do habeas data, que visa a assegurar à pessoa interessada informações sobre si contidas na 

esfera pública; o terceiro aspecto foi a modificação da administração pública buscando dar a 

universalização dos direitos da cidadania em várias áreas; o quarto aspecto ampliou o rol dos 

setores e políticas públicas como dever do Estado e o quinto aspecto a proposição da 

descentralização, dando mais autonomia política, financeira e administrativa aos estados e aos 

municípios (ABRUCIO; LOUREIRO, 2018). 
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Na verdade, essas transformações federativas em prol de um Estado mas 

descentralizado foram feitas junto com duas definições constitucionais em prol do 

reforço do governo federal: o combate das desigualdades regionais como objetivo 

básico do país e a manutenção da maior parte das competências legais nas mãos da 

União. O resultado dessa combinação foi a necessidade de, ao mesmo tempo, 

aprimorar as estruturas federais – já desenvolvidas em boa mediada desde o 

varguismo – e reestruturar ou até mesmo criar burocracias no plano subnacional. 

Para realizar essa dupla tarefa, também teria de ser feita maior articulação entre 

esses níveis de governo, em contexto de maior autonomia dos entes, mas ainda de 

grande dependência financeira e técnica dos governos locais perante o Estado 

federal (ABRUCIO; LOUREIRO, 2018, p. 46).5 

 

 

Na esfera dos registros públicos, pela primeira vez uma Constituição contempla a 

gratuidade para os registros de nascimento e óbito para quem é reconhecidamente pobre, 

visando a que todos possam fazer os respectivos registros. Outra novidade é que o ingresso na 

atividade notarial e de registro passa a depender de concurso público de prova e títulos, 

conforme o parágrafo 3º do art. 236, não mais através de nomeação (BRASIL, 1988).   

A Lei nº 8.069, de 23 de julho de 1990 – o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) –, também busca garantir o direito de registro no art. 102º, assim redigido: “as medidas 

de proteção de que trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil” 

(BRASIL, 1990). 

O Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, que trata do pacto internacional sobre 

direito civis e públicos, no seu art. 24 estabelece que: 

 

 

1. Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por motivo de cor, sexo, 

língua, religião, origem nacional ou social, situação econômica ou nascimento, às 

medidas de proteção que a sua condição de menor requerer por parte de sua família, 

da sociedade e do Estado. 

2. Toda criança deverá ser registrada imediatamente após seu nascimento e deverá 

receber um nome. 

3. Toda criança terá o direito de adquirir uma nacionalidade (BRASIL, 1992, grifo 

nosso). 

 

 

O Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, também conhecido como Pacto de São 

José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, pontua em seu art. 18º que “toda pessoa tem 

direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes” (BRASIL, 1992). A lei 

deve regular a forma de assegurar a todos esses direitos mediante nomes fictícios, se for 

 
5 Abrucio e Loureiro (2018) apontam um difícil equilíbrio do duplo papel da burocracia brasileira. 

[...] a burocracia no Brasil desempenha papel decisivo no funcionamento do sistema político, já que constitui a base material para o 

exercício da função governativa, não apenas para a formatação e a execução das políticas públicas, mas também porque seus cargos são 

usados como moeda de troca para garantir apoio do Congresso ao governo. Em outras palavras, o aparato burocrático assume dupla 

função: I) implementar políticas públicas de forma racional e legal, como em todas as democracias contemporâneas; II) ser moeda de troca 

nas negociações necessárias à construção de coalizões governamentais. (ABRUCIO; LOUREIRO, 2018, p. 48) 



65 

 

necessário. No art. 3º informa que “toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua 

personalidade jurídica” (BRASIL, 1992), ou seja, tem o direito de ter registro de nascimento.  

A Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, veio regulamentar o art. 236 da 

Constituição Federal (1988) com relação aos serviços notariais e de registros, que serão 

analisados posteriormente. A Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, traz alteração com 

relação à gratuidade de justiça para os registros de nascimento e óbito, sendo a primeira 

certidão, totalmente gratuita para todos e sem cobrança dos emolumentos para os 

reconhecidamente pobres que, como visto, anteriormente eram cobrados. 

A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), no artigo 2º dispõe que “a 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida” (BRASIL, 2002). Há que se 

notar que a prova jurídica de sua existência decorre do registro de nascimento, que é uma 

previsão legal para comprovar que nasceu com vida, encontra-se no art. 9º.  O cidadão precisa 

portar o documento que certifica o registro da sua existência frente ao Estado para garantir o 

exercício dos seus direitos elementares.  

O Provimento no 13, de 3 de setembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça 

trata da emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde, visando à redução 

dos sub-registros de nascimento.  O preâmbulo dos artigos desse provimento traz a relevância 

do registro de nascimento, assim redigido: “é o registro de nascimento perante as serventias 

extrajudiciais do registro civil de pessoas naturais que confere, em primeira ordem, identidade 

ao cidadão e dá início ao seu relacionamento formal com o Estado, conforme dispõem os arts. 

2º e 9º do Código Civil em vigor”. O Provimento indica: 

 

 

Art. 1º A emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que 

realizam partos será feita por meio da utilização de sistemas informatizados que, via 

rede mundial de computadores, os interligue as serventias de registro civil existentes 

nas Unidades Federativas e que aderiram ao Sistema Interligado, a fim de que a mãe 

e/ou a criança receba alta hospitalar já com a certidão de nascimento (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010). 

 

 

Note-se que o assentamento do registro continua sendo responsabilidade dos oficiais 

de registro civil de pessoas naturais, como indica o parágrafo único do art. 13º deste 

provimento: 

 

 

Art. 13 A certidão do assento de nascimento conterá a identificação da respectiva 

assinatura eletrônica, propiciando sua conferência na rede mundial de computadores 

pelo preposto da unidade interligada, que nela aporá a sua assinatura, ao lado da 

identificação do responsável pelo registro, antes da entrega aos interessados. 
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Parágrafo único. A certidão somente poderá ser emitida depois de assentado o 

nascimento no livro próprio de registro, ficando o descumprimento deste dispositivo 

sujeito às responsabilidades previstas nos artigos 22, 24 e 31 e seguintes da Lei 

8.935, de 1994, e art. 47 da Lei 6.015, de 1973 (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2010). 

 

 

O Provimento no 17, 10 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça 

modifica os artigos números 11 e 15 e seus parágrafos que tratam da forma como deverão 

repassar os documentos para os oficiais de registros de pessoas naturais para que possam fazer 

os assentamentos de registro de nascimento, assim como a forma que o profissional da 

unidade interligada de saúde deverá expedir a certidão depois de terem sido verificados todos 

os procedimentos estabelecidos. 

O Provimento no 14, de 29 de abril de 2011, do Conselho Nacional de Justiça fala do 

papel de segurança unificado fornecido pela Casa da Moeda do Brasil, para que se possam 

emitir as certidões realizadas pelos ofícios de registro civil de pessoas naturais: 

 

 

Art. 1º Os registrados civis das pessoas naturais deverão solicitar, desde logo, à Casa 

da Moeda do Brasil, o papel de segurança unificado, mediante regular 

preenchimento do formulário eletrônico por esta disponibilizado na rede mundial de 

computadores (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2011). 

 

 

 

O Provimento no 15, de 15 de dezembro de 2011, indica o início da obrigatoriedade 

da utilização desse papel de segurança unificado:  

 

 

Art. 1º Fica transferido para o dia 02 de julho de 2012 o início da obrigatoriedade do 

uso do papel de segurança unificado, fornecido pela Casa da Moeda do Brasil, para a 

expedição de certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como para a 

expedição de certidões de inteiro teor (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2011). 

 

 

O Provimento no 16, de 17 de fevereiro de 2012, do Conselho Nacional de Justiça 

trata do reconhecimento espontâneo de filhos e de supostos pais de pessoas que já tenham 

sido registradas sem paternidade estabelecida perante os oficiais de registro civil das pessoas 

naturais colocando as regras de como deverá proceder os referidos oficiais em cada caso. 

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a qual substituiu o Decreto nº 6.289, de 

6 de dezembro de 2007, regula o acesso à informação dos documentos localizados em órgãos 

públicos, no inciso I, do artigo 7º, diz que “o acesso à informação do que trata esta lei 

compreende, entre outros, os direitos de obter: orientação sobre os procedimentos para a 

consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a 
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informação almejada” (BRASIL, 2011). Entretanto, muitas vezes isso é inviabilizado aos 

cidadãos, podendo tornar-se uma saga localizar o documento pretendido. Entender os motivos 

que dificultam a busca e a localização de registros públicos no Brasil é relevante, e, apesar de 

não ser objeto desta pesquisa, conforme indicado na primeira seção, foi uma de suas 

motivações.  

O Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) foi instituído pelo 

Decreto nº 8.270, de 26 de junho de 2014, tendo como objetivo captar, processar, arquivar e 

disponibilizar dados relativos a registros de nascimento, casamento e óbito feitos pelas 

serventias de registros civis de pessoas naturais. Tal decreto foi substituído pelo Decreto nº 

9.929, de 22 de julho de 2019, mantendo a mesma finalidade. A resolução no 4, de 28 de maio 

de 2019, estabeleceu o compartilhamento de dados do SIRC, sendo vedado a entidades 

privadas. 

A Portaria Interministerial no 1.537, de 3 de setembro de 2014, trouxe a inovação da 

certidão de nascimento portável, tendo determinado as formas pelas quais que deve vir 

formatado o documento, seu tamanho e também os requisitos de segurança como marca 

d’água, fio de segurança e filme de proteção para impressão a laser (BRASIL, 2014). 

Ainda no combate ao sub-registro civil, foi criado o Decreto nº 10.063, de 14 de 

outubro de 2019, que tem como objetivo o compromisso nacional pela erradicação do sub-

registro de nascimento e a ampliação do acesso à documentação básica, composta por: 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Carteira de Identidade ou Registro Geral e Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS). Ele ratifica a importância de ter o registro de 

nascimento como documento base para solicitação dos demais. 

A Resolução no 306, de 17 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, 

que visa a emitir a documentação civil para pessoas privadas de liberdade, esclarece a 

necessidade de se fazer o registro de nascimento tardio para que a pessoa possa ter posse de 

outros documentos. 

 

 

Art. 3º O procedimento de identificação biométrica ocorrerá, preferencialmente, na 

audiência de custódia, ou na primeira oportunidade em que a pessoa privada de 

liberdade for apresentada perante o Poder Judiciário. § 1º Caso seja averiguado o 

sub-registro civil de pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais, 

competirá ao juízo do conhecimento ou da execução solicitar a coleta de dados 

biométricos para conferência nas bases de dados disponíveis e, caso não seja 

possível a individualização, remeter as informações ao juízo competente para a 

realização do procedimento de registro tardio (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2019). 
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A próxima subseção buscará analisar as noções de pessoa natural, o que significa 

personalidade jurídica, a necessidade do registro de nascimento e a instituição de registro civil 

de pessoas naturais, responsável pelos assentamentos do registro de nascimento. 

 

 

5.2 REGISTROS CIVIS: CONCEITOS E ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS 

 

 

É preciso compreender a personalidade para que se possa entender a relevância do 

registro de nascimento no contexto social brasileiro. Isto porque a personalidade está ligada à 

pessoa e à aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil da sociedade. Lembrando 

que nem sempre isso aconteceu, haja vista que a pessoa escravizada era tratada como “coisa”, 

como “objeto” e não como pessoa, uma vez que não se equiparava a uma pessoa livre 

(PEREIRA, 2006). 

No Código Civil de 1916, o art. 2º pontua que “todo homem é capaz de direitos e 

obrigações na ordem civil”, trecho do capítulo “das pessoas naturaes”. A designação de 

homem compreendia todo o ser humano. Conforme Pereira (2006, p. 213), “o código de 1916 

empregava a palavra homem, mas na acepção de todo ser humano, de todo indivíduo 

pertencente à espécie humana, ao humanum genus, sem qualquer distinção de sexo, idade, 

condição social ou outra”. No Código Civil de 2002, no art. 1º do capítulo das pessoas 

naturais se diz: “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”; aí podemos ver a 

substituição o termo “homem” pelo termo “pessoa”. 

O título I do Livro I do Código Civil de 2002 se refere às pessoas, que neste caso 

trata das pessoas naturais, ou seja, o ser humano. Portanto, para o nosso ordenamento jurídico, 

pessoa natural é “o ser humano considerado como sujeito de direitos e deveres. Para qualquer 

pessoa ser assim designada, basta nascer com vida e, desse modo, adquirir personalidade” 

(GONÇALVES, 2011, p. 102). 

 

 

Ocorre o nascimento quando a criança é separada do ventre materno, não 

importando que tenha o parto sido natural, feito com auxílio de recursos obstétricos 

ou mediante intervenção cirúrgica. O essencial é que se desfaça a unidade biológica, 

de forma a constituírem mãe e filho dois corpos, com vida orgânica própria, mesmo 

que não tenha sido cortado o cordão umbilical. Para dizer que nasceu com vida, 

todavia, é necessário que haja respirado (GONÇALVES, 2011, p. 101). 
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O art. 2º do Código Civil de 2002 prescreve que “a personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro”. 

A legislação coloca a salvo os direitos do nascituro, ou seja, do feto, que o nosso 

ordenamento jurídico tenta proteger e resguardar os interesses desde a concepção. 

 

 

Pelo nosso direito, portanto, antes do nascimento com vida não há personalidade. 

Mas a lei cuida, em dadas circunstâncias, de proteger e resguardar os interesses do 

nascituro. Situações existem, na verdade, em que se reconhece a existência de um 

direito potencial ao ente concebido (PEREIRA, 2006, p. 218). 

 

 

A doutrina não é pacífica quanto à questão do nascituro, havendo divergência 

doutrinária. Mas todas as vertentes, de uma forma ou de outra, colocam, para fins 

patrimoniais, a necessidade do nascimento com vida, salvaguardando as condições para que 

se consiga nascer com vida. 

Ilustração 4: Nascituro e as correntes doutrinárias 

 

 
Fonte: Gonçalves (2011, p. 103). 

 

 

Este breve relato busca demonstrar que há necessidade de uma pessoa nascer com 

vida para que possa ter o documento de registro de nascimento, caso contrário, conforme o 

anexo F, será cadastrado como feto, para que se possa sepultar. Saber se a criança respirou ao 

nascer, mesmo que seja por alguns minutos, é relevante para questões de herança. “Se, no 

entanto, nasceu morto (natimorto), não adquire personalidade jurídica e, portanto, não chegou 

a receber nem a transmitir a herança deixada por seu, pai.” (GONÇALVES, 2011, p. 102) 
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O registro de nascimento serve para o nosso ordenamento jurídico e social como 

forma de individualizar uma pessoa e torná-la cidadã brasileira. Portanto, os primeiros 

elementos que se pode verificar é o nome, domicílio e estado. 

 

 

Jurídica e civilmente, a pessoa natural se individualiza por três elementos: nome, 

domicílio e estado, neste último compreendidos o político (cidadania, nacionalidade 

e naturalidade), o individual (idade, sexo e capacidade) e o familiar 

(parentesco/filiação e situação conjugal) (CAMARGO NETO; OLIVERIA, 2014, 

[n.p.]). 

 

Cabe ressaltar que não há intenção de verificar os diversos significados relacionados 

ao nome, devido aos limites da pesquisa. O nome tratado refere-se ao das pessoas naturais, ou 

seja, que foi atribuído no momento do registro de nascimento. 

 

 

Tanto no aspecto público quanto no privado, ressalta-se o caráter do nome como o 

principal elemento de individualização da pessoa. É o Registro Civil das Pessoas 

Naturais que dá concreção e efetividade a esse direito, preservando-o e 

publicizando-o, para que todos tenham conhecimento do nome e, assim, respeitem 

esse direito (CAMARGO NETO; OLIVEIRA, 2014, [n.p.]).  

 

 

A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no art. 16 evidencia que “toda pessoa tem 

direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome” (BRASIL, 2002). 

O domicílio da pessoa é onde ela estabelece sua residência, ou seja, com vontade de 

permanecer vivendo, morando naquele local.  

Visando ao registro, considera-se “o domicílio como critério para definição do local 

de registro nos casos de nascimento (que pode ser feito no local do nascimento ou da 

residência dos pais) e traslados de assentos de brasileiros ocorridos no estrangeiro 

(nascimento, casamento e óbito)”  (CAMARGO NETO; OLIVEIRA, 2014, [n.p.]). 

A Lei nº 6.015, de 31 de janeiro de 1973, no parágrafo 2º do art. 29 informa que “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” 

(BRASIL, 1973). 

Ainda na mesma lei, o art. 32 e seus parágrafos trazem os casos de registros feitos 

fora do Brasil e as condições para que alguém possa se tornar brasileiro. Assim redigido: 

 

 

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. 
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§ 1º Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de 

1º Ofício do domicílio do registrado ou no 1º 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. 

§ 2° 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 1º 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 Dentro do prazo de quatro anos, depois de atingida a maioridade pelo 

interessado referido no § 2º deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade 

brasileira perante o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no 

livro “E” do Cartório do 1º 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 (BRASIL, 1973, grifo 

nosso). 

 

 

O estado civil da pessoa natural é a qualidade de poder adquirir obrigações e gerar 

efeitos sociais, tanto na esfera privada quanto na social, ou seja, “resultante de algumas 

qualidades que lhe são inerentes, nos contextos político, familiar e individual” (CAMARGO 

NETO; OLIVEIRA, 2014, [n.p.]). 

 

 

Como já sintetizado por Christiano Cassettari, o estado da pessoa natural se expressa 

da seguinte maneira: estado político, que se refere à cidadania e à nacionalidade; 

estado individual, que engloba a idade, o sexo e a capacidade; estado familiar, que 

diz respeito ao parentesco e à situação conjugal (CAMARGO NETO; OLIVEIRA, 

2014, [n.p.]). 

 

 

A esfera política se refere à cidadania, à nacionalidade e à naturalidade. A cidadania 

e a nacionalidade estão relacionadas aos direitos adquiridos por ser brasileiro. “Quanto à 

naturalidade, o conceito hoje vigente no Brasil é que se trata do município onde se deu o fato 

do nascimento, que é um dos elementos do registro.” (CAMARGO NETO; OLIVEIRA, 2014, 

[n.p.]) 

Nota-se que a naturalidade não está relacionada diretamente com o local do registro 

do nascimento, visto que os pais podem optar em fazer no local de sua residência conforme 

visto na parte de domicílio. A Lei nº 9.053, de 25 de maio de 1995, alterou o art. 50 da Lei nº 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, passando a ter a seguinte redação:  

 

 

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. (BRASIL, 1995) 
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A naturalidade está relacionada com o local de nascimento da pessoa natural, 

entretanto nem sempre retrata os vínculos sociais e culturais, posto que pode ter nascido em 

um local diverso do domicílio em decorrência de viagem dos pais, ou porque preferiram se 

deslocar para um hospital em outro município intencionalmente para que ocorresse o 

nascimento. Nestes casos, o vínculo da pessoa natural com o local de seu nascimento é só o 

fato de ter nascido nesse município.  Visto que é no local de convívio do seu domicílio que 

mantém laços de vínculo cultural e social. 

No inciso I, alínea a do art. 12 da Constituição Federal (1988) diz-se que são 

brasileiros natos “os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 

estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país” (BRASIL, 1988). A Lei de 

Registros Públicos, no art. 50 diz: “todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá 

ser dado a registro”, por isso, todos que forem registrados no livro A, que é destinado aos 

nascimentos ocorridos no Brasil, são considerados de nacionalidade brasileira. 

É importante ressaltar que todas as normas, as quais regem os serviços de registro 

civil de pessoas naturais estabelecem que devam funcionar todos os dias sem exceção.  

A Declaração de Nascido Vivo (DNV) emitida pelos hospitais, tanto da rede privada 

quanto da pública, é o documento que toda criança ao nascer com vida recebe para que seja 

feito o registro do nascimento junto aos oficiais de registro civil de pessoas naturais e, com 

isso, obter a respectiva certidão de nascimento. Essa declaração surgiu diante da preocupação 

do Estado para elaborar políticas públicas em relação aos recém-nascidos e suas famílias, 

sendo de expedição obrigatória, conforme previsto na Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012. 

 

 

Art. 3º A Declaração de Nascido Vivo será emitida para todos os nascimentos com 

vida ocorridos no país e será válida exclusivamente para fins de elaboração de 

políticas públicas e lavratura do assento de nascimento (BRASIL, 2012). 

 

 

De igual modo, o art. 10, §4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma 

que: 

 

 

Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 

públicos e particulares, são obrigados a: 

I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, 

pelo prazo de dezoito anos; 

II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital 

e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela 

autoridade administrativa competente; 

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no 

metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais; 
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IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as 

intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato; 

V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à 

mãe. 

VI - acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações 

quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, 

utilizando o corpo técnico já existente (BRASIL, 1990). 

 

 

A referida Lei nº 12.662/2012 também assegura em definitivo a validade da DNV em 

todo o território nacional até a lavratura do assento do registro de nascimento (art. 2º), mas 

deixa claro que “a Declaração de Nascido Vivo não substitui ou dispensa, em qualquer 

hipótese, o registro civil de nascimento, obrigatório e gratuito” (art. 3º, §2º, grifo nosso) 

Todas as normas mencionadas demonstram o registro de nascimento como sendo o 

primeiro documento que atesta formalmente a inserção da pessoa no Estado brasileiro, por 

isso a Declaração de Nascido Vivo é uma informação que atesta que nasceu com vida e as 

condições deste nascimento sem, contudo, substituir a prova de existência atribuída ao 

registro de nascimento. 

Neste ponto, sublinhamos que Frohmann (2006) estabelece que não há possibilidade 

de dissociar o documento de sua origem, ou seja, a instituição, local de produção. Portanto, 

necessita-se compreender a estrutura organizacional, sua competência, função e 

responsabilidade para compreender a finalidade e os efeitos que se desdobram do documento. 

Os assentamentos dos registros de nascimento, conforme visto, são de 

responsabilidade dos oficiais de registros civis de pessoas naturais, que são regidos 

atualmente pela Constituição Federal (1988), Código Civil (2002), Lei nº 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, que determina a forma como devem ser feitos os registros e pela Lei nº 

8.935, de 18 de novembro de 1994, que define os serviços notariais e de registro. 

Como buscamos analisar o trajeto histórico da produção dos registros de nascimento 

ao longo da República brasileira, precisamos compreender as normas que regulam os atos 

registrados nos órgãos de registros públicos, pois estabelecem suas competências, atribuições 

e os agentes legitimados para produção dos documentos. Por isso, tratamos das Constituições 

e normas que regulamentaram especificamente os registros públicos. 

Os registros públicos são os atos ou acontecimentos que são registrados visando a 

tornar públicas as informações para resguardar direitos e produzir efeitos no meio social, 

sendo de responsabilidade do Estado. 

A Constituição de 1891 não faz menção da competência de legislar com relação aos 

registros públicos.   
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Depois de promulgado o Código Civil de 1916, adveio o Decreto nº 12.343, de 3 de 

janeiro de 1917, com instruções provisórias relacionados aos registros públicos.  O art. 2º trata 

dos responsáveis pelos registros de nascimento, assim redigido: 

 

 

Art. 2 Nos cartorios e officios privativos do registro civil dos nascimentos, 

casamentos e obitos continuará o serviço do registro publico dos actos do estado 

civil das pessoas naturaes (Codigo Civil, art. 12), pela mesma ordem e modo do 

processo dos decretos n. 9.886, de 7 de março de 1888; n. 181, de 24 de janeiro de 

1890, e n. 10.384, de 6 de agosto de 1913, artigos 462 a 478, com as modificações 

nelles feitas pelo Codigo Civil. 

 

 

No período da República, as instituições responsáveis pelo serviço de registro civil 

de pessoas naturais eram divididas por pretorias, tendo as mesmas atribuições dos juízes de 

paz, ou seja, tendo tanto atribuições civis quanto criminais. Depois de 1911 passam a ter só 

atribuições civis (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RIO DE JANEIRO, 2010). 

O Decreto nº 4.827, de 7 de fevereiro de 1924, veio normalizar a reorganização dos 

registros públicos, só tendo validade e produzindo efeitos os documentos produzidos nos 

órgãos estabelecidos na norma.  

 

 

Art. 1º Os registros publicos instituidos pelo Codigo Civil, para a authenticidade, 

segurança e validade dos actos juridicos ou tão sómente para os seus effeitos com 

relação a terceiros, comprehendem: 

I, o registro civil das pessoas naturaes; 

II, o registro civil das pessoas juridicas; 

III, o registro de titulos e documentos; 

IV, o registro de immoveis; 

V, o registro da propriedade litteraria, scientifica e artistica. 

Art. 2º No registro civil das pessoas naturaes far-se-ha: 

a) a inscripção: 

I, dos nascimentos, casamentos e obitos; 

II, da emancipação por outorga do pae, ou mãe ou por sentença do juiz; 

III, da interdição dos loucos, surdos-mudos e dos prodigos; 

IV, da sentença declaratoria da ausencia; 

b) a averbação: 

I, das sentenças que decidirem a nullidade ou annullação do casamento, o desquite e 

o restabelecimento da sociedade conjugal; 

II, das sentenças que julgarem illegitimos os filhos concebidos na constancia do 

casamento e das que provarem a filiação legitima (art. 350); 

III, dos casamentos de que resultar legitimação de filhos havidos ou concebidos 

anteriormente; 

IV, dos actos judiciaes ou extra-judiciaes de reconhecimento de filhos ilegítimos; 

V, das escripturas de adopção e dos actos que a dissolverem (BRASIL, 1924, grifo 

nosso). 

 

 

O Decreto nº 18.542, de 24 de dezembro de 1928, que entrou em vigor em 1º. de 

maio de 1929, regulamentou os serviços de registros públicos e instituiu a obrigatoriedade do 

livro talão de registro civil. O art. 1º do decreto está redigido da seguinte forma: 
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Os registros publicos estabelecidos pelo Codigo Civil para authenticidade, 

segurança e validade dos actos juridicos comprehenderão: 

I. o civil das pessoas naturaes; 

II, o civil das pessoas juridicas; 

III, o de titulos e documentos; 

IV, o de immoveis; 

V, o da propriedade litteraria, scientifica e artistica. (Lei n. 4.827, de 7 de fevereiro 

de 1924, art.1°). 

Paragrapho unico. O registro mercantil continuará a ser regido pelos dispositivos 

da legislação commercial (BRASIL, 1928, grifo nosso). 

 

 

A partir da Constituição de 1934 há a indicação da competência de legislar com 

relação ao registro público; no art. 5º do inciso XIX a Carta dispõe que “compete 

privativamente à União: legislar sobre: direito penal, comercial, civil, aéreo e processual, 

registros públicos e juntas comerciais” (BRASIL, 1934).   

A Constituição de 1937 também inclui o tema da regulamentação dos registros civis, 

com redação diferente, mas mantendo a alusão aos registros públicos. Isso se encontra no art. 

16: “Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: XX – 

direito de autor; imprensa; direito de associação, de reunião, de ir e vir; as questões de estado 

civil, inclusive o registro civil e as mudanças de nome.” (BRASIL, 1937) 

Depois dessas Constituições, outro dispositivo legal, o Decreto nº 4.857, de 9 de 

novembro de 1939, regulamenta os registros públicos estabelecidos pelo Código Civil. O art. 

1º fala: 

 

 

Art. 1º Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pelo Código 

Civil, para autenticidade, segurança e validade dos atos jurídicos, ficam sujeitos no 

regime estabelecido neste decreto. 

Esses registros são: 

I - o registro civil das pessoas naturais; 

II - o registro civil das pessoas jurídicas; 

III - o registro de títulos e documentos; 

IV - o registro de imóveis; 

V - o registro da propriedade literária, científica e artística. 

Parágrafo único. O registro mercantil continuará a ser regido pelos dispositivos da 

legislação comercial (BRASIL, 1939, grifo nosso). 

 

 

Em 1940, as instituições de serviços de registros civis de pessoas naturais passam a 

ser divididas por circunscrições e não mais por pretorias — essa designação permanece até os 

dias atuais.  

Na Constituição de 1946, o dispositivo normativo encontra-se no art. 5º, inciso XV 

alínea e, e diz que compete à União legislar com relação aos registros públicos e comerciais. 

A Constituição de 1967, também no art. 8º, inciso XVII, alínea e, fala que compete à União 

legislar com relação aos registros públicos e juntas comerciais. 
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O Decreto-Lei nº 1.000, de 21 de outubro de 1969, fala da execução dos serviços 

concernentes aos registros públicos que foram estabelecidos no Código Civil de 1916.  

 

 

Art. 1º Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pelo Código 

Civil para autenticidade, segurança e validade dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao 

regime estabelecido neste decreto-lei. 

§ 1º Êsses registros são: 

I - o registro civil das pessoas naturais; 

II - o registro civil das pessoas jurídicas; 

III - o registro de títulos e documentos; 

IV - o registro de imóveis; 

V - o registro de propriedade literária, científica e artística. 

§ 2º O registro mercantil continuará a ser regido pelos dispositivos da legislação 

comercial (BRASIL, 1969, grifo nosso). 

 

 

A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, revogou o decreto-lei mencionado acima 

na seguinte forma: 

Art. 1º Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela 

legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam 

sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei. 

§ 1° Esses registros são: 

I - o registro civil de pessoas naturais; 

II - o registro civil de pessoas jurídicas; 

III - o registro de títulos e documentos; 

IV - o registro de imóveis; 

V - o registro de propriedade literária, científica e artística. 

§ 2º O registro mercantil continua a ser regido pelos dispositivos da legislação 

comercial (BRASIL, 1973, grifo nosso). 

 

 

A Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975, hoje em vigor, dispõe: 

 

 

Art. 1º Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela 

legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam 

sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei. 

§ 1º Os Registros referidos neste artigo são os seguintes: 

I - o registro civil de pessoas naturais; 

II - o registro civil de pessoas jurídicas; 

III - o registro de títulos e documentos; 

IV - o registro de imóveis. 

§ 2º Os demais registros reger-se-ão por leis próprias (BRASIL, 1975, grifo nosso). 

 

 

A Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975, que alterou a Lei nº 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, não faz modificações com relação à declaração do nascimento, 

permanecendo iguais as regras da normativa anterior. A novidade decorrente da lei de 

registros públicos é que não há previsão da manutenção da confecção do livro talão/canhoto. 

As normas de registros públicos vêm reforçando que, para que os documentos 

possam produzir efeitos, eles precisam ser registrados nas respectivas instituições e os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015consolidado.htm#art1
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documentos precisam manter a forma estabelecida para cada tipo, conforme sua 

aplicabilidade no meio social. Além disso, confere autenticidade e segurança. 

Os registros notariais e de registro são atividades desenvolvidas por pessoas 

delegadas, porque a titularidade é do Estado, que permite apenas prestar o serviço e gerar 

documentos. Diante dessa delegação, a Constituição Federal 1988, no art. 22, XXV dispõe 

que compete a União privativamente legislar com relação aos registros públicos. O art. 236 da 

Constituição estabelece que haverá uma regulamentação para o exercício e remuneração da 

atividade notarial e de registro, determina o ingresso através de concurso público. 

 

 

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

delegação do Poder Público. 

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos 

notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus 

atos pelo Poder Judiciário. 

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos 

aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de 

provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura 

de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses (BRASIL, 1988). 

 

 

Nota-se que os notários e registradores respondem civil e criminalmente pelos 

serviços prestados, sendo fiscalizados pelo Poder Judiciário, além de estabelecer que o 

tabelião ou oficial deve prestar concurso público de provas e títulos quando há vacância do 

titular da serventia. 

 

 

Notários e registradores são profissionais cujos atos, atribuídos por lei, são 

remunerados por pessoas naturais ou jurídicas (as partes) e não pelo Estado. Por isso 

se diz que são titulares de serventias não oficializadas, querendo, assim, afirmar que 

se trata de atividade não estatizada, muito embora substitua o Estado em serviços 

gratuitos ou pagos, para público em geral, mesmo que mantido o caráter privado de 

sua atuação (CENEVIVA, 2014, [n. p.]). 

 

 

As serventias de registros civis de pessoas naturais têm um titular que é chamado de 

oficial de registro ou registrador, precisa passar em concurso público e ter formação em 

Direito. Isso quer dizer que tal poder não se aplica aos diferentes profissionais que atuam nas 

serventias (CENEVIVA, 2014, [n.p.]). 

 

 

O registrador atua para assegurar efeito constitutivo (a aptidão constitutiva submete 

o ato ou o negócio jurídico ao prévio registro, sem o qual aquela não nasce), 

comprobatório (o ato ou o negócio jurídico registrado existe, nos termos assentados 

no ofício público gerando presunção, absoluta ou relativa, do direito ao que se 

refere) ou publicitário (o ato ou negócio jurídico registrado é conhecido ou, ao 
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menos, cognoscível por todos, salvo umas poucas exceções) (CENEVIVA, 2014, 

[n.p.]). 

 

 

As sedes nas quais trabalham os profissionais que exercem as atividades notariais e 

de registro passam a ser denominadas serviços, buscando “fugir do termo cartório, que 

tradicionalmente os caracterizou, e para escapar do significado pejorativo assumido no 

linguajar comum. Não haverá como fugir do uso clássico, considerando que o termo continua 

referido em outras leis vigentes e na fala do povo” (CENEVIVA, 2014, [n. p.]). 

A Constituição de 1988, no art. 5º, LXXVI, alínea a, assegura a gratuidade para a 

emissão do registro civil de nascimento para todos.  Além disso, o art. 236º CF/1988, prevê 

que “os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do 

Poder Público” (BRASIL, 1988), com sua estrutura definida conforme a Lei nº 8.935, de 18 

de novembro de 1994: 

 

 

Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são os: 

I - tabeliães de notas; 

II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos; 

III - tabeliães de protesto de títulos; 

IV - oficiais de registro de imóveis; 

V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas; 

VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas; 

VII - oficiais de registro de distribuição (BRASIL, 1994, grifo nosso). 

 

 

Os princípios finalísticos que se referem à natureza do registro civil das pessoas 

naturais são: da segurança jurídica, da publicidade e da autenticidade.  

Os princípios relacionados à função do registro civil das pessoas naturais são: da 

legalidade, da independência, da imparcialidade, da instância ou rogação, territorialidade, da 

conservação e da continuidade. 

Apresentamos o detalhamento do princípio da legalidade e conservação, por estarem 

relacionados à própria motivação para o desenvolvimento desta pesquisa. 

O princípio da legalidade está relacionado ao cumprimento da lei para o exercício da 

atividade de registrar, ou seja, precisa observar todas as normas que regem o ato de registrar e 

de fornecer documentos. 

Esse princípio da conservação está relacionado à guarda, zelando pelos documentos 

produzidos porque precisam ser guardados. “Deste princípio decorre a conclusão de que o 

arquivo do registro civil é perpétuo, permanecendo os livros e documentos indefinidamente na 

serventia, exceto aqueles documentos que por disposição legal ou normativa podem ser 

eliminados” (CAMARGO NETO; OLIVEIRA, 2014, [n.p.]). O art. 26, da Lei nº 6.015, de 31 
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de dezembro de 1973, informa que “os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali 

permanecerão indefinidamente”. 

Depois de analisar alguns princípios dos registros civis de pessoas naturais, há 

necessidade de compreender o significado do registro, quando relacionado aos cartórios: “é o 

ato principal, lavrado em livro próprio, que documenta um ato ou fato, tornando o 

conhecimento deste ato ou fato perene, público, verdadeiro”  (CAMARGO NETO; 

OLIVEIRA, 2014, [n.p.]). Isto é, não pode ser descartado; todos têm direito ao acesso, salvo 

as exceções previstas em lei; e se presume que as informações contidas no documento são 

autênticas, salvo se for desconstituído por algum provimento jurisdicional que comprove o 

contrário.  Assim, mantêm sua força e garantem os efeitos produzidos por esses registros. 

Os atos que podem ser feitos nos registros civis de pessoas naturais podem ser: o 

nascimento (objeto da pesquisa), o casamento e o óbito, além de outras informações que 

interferem diretamente nas pessoas humanas como a emancipação, a união estável, a adoção, 

que acaba sendo lavrada de maneira semelhante ao nascimento, a interdição, opção de 

nacionalidade e ausência. 

A vida das pessoas é dinâmica; por isso, os atos registrados devem ser preservados, 

porque demonstram as mudanças na trajetória delas, visto que eles podem revelar o estado 

atual e a sua história. 

 

 

É justamente por meio dos outros atos, as averbações e anotações, que o sistema de 

registro civil se mantém atualizado e íntegro. São averbações e anotações que 

tornam o registro completo e atualizado, indicando todos os atos e fatos jurídicos 

relevantes referentes àquela pessoa (CAMARGO NETO; OLIVEIRA, 2014, [n.p.]). 

 

 

Tanto a averbação quanto as anotações devem ser lavradas à margem direita do 

registro, sendo que cada uma tem características diferentes. As averbações promovem 

alterações jurídicas do registro, no seu conteúdo ou efeito, sendo registrados diretamente na 

escritura original à margem produzindo efeitos relativos ao ato por si só, por exemplo: 

alteração de nome. A anotação faz referência a outro ato escriturado em outro cartório, ou 

seja, fazendo remissão a outro ato registrado ou averbação interligando as informações, que 

precisam apresentar a certidão do registro ou averbação para que possam surtir efeitos, pois a 

simples notícia indica que tem outro ato, como, por exemplo, a morte de uma pessoa. 
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Quadro 2 – Dos atos produzidos nos registros civis 

 

Tipo Registro Averbação Anotação 

Escrituração Na coluna central do livro 

próprio  

À margem direita do registro, 

se findo o espaço, no 

livro/registro de transporte 

À margem direita do registro, 

se findo o espaço, no 

livro/registro de transporte 

Natureza Ato principal Ato acessório de um registro, 

o qual modifica ou extingue 

Remissão (referência) a outro 

ato de registro ou averbação 

Força Faz prova plena e tem fé 

pública 

Faz prova plena e tem fé 

pública 

Início de prova que só se 

completa com a certidão do 

ato ao qual faz referência 

Objeto  Os atos e fatos jurídicos 

previstos em lei 

Os atos e fatos jurídicos que 

alteram o conteúdo do 
registro 

Sempre outro ato – registro 

ou averbação – do registro 
civil 

Fonte: Camargo Neto; Oliveira, (2014, [n.p.]). 

 

O oficial deverá juntar um índice alfabético dos assentamentos lavrados das pessoas 

às quais se referir cada um dos livros arrolados acima. Depois de ter feito o registro, qualquer 

pessoa pode solicitar a certidão, visando à comprovação, conforme o art. 16, parágrafo 1º da 

Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, informa que “oficiais e os encarregados das 

repartições em que se façam os registros são obrigados: a lavrar certidão do que lhes for 

requerido” (BRASIL, 1973). 

Neste momento, há necessidade de diferenciar “registro” de “certidão”.  O registro é 

a inscrição, que se faz em um livro próprio, com as anotações consideradas relevantes para 

fins de prova, permanecendo na instituição em que foi produzida. No caso de pesquisa, tais 

anotações demonstram que em determinada data foi informado o nascimento de um indivíduo. 

A palavra “certidão” (CUNHA, 2012) vem do latim certitudinem (certeza), sendo, pois, o 

documento escrito, feito do ato de um servidor, que atesta a existência de alguma prova 

registrada em um órgão público. Portanto, a certidão é o documento que o indivíduo porta, 

emitido pela instituição por um funcionário que tem a atribuição de fazer esse tipo de 

documento, tendo fé pública, ou seja, sendo consideradas válidas as informações para a 

sociedade — que em determinada data e em determinado livro consta a informação do 

nascimento daquela pessoa em determinada instituição responsável pela guarda, podendo a 

qualquer tempo o indivíduo solicitar uma segunda via. 

Os livros de registro abertos podem se apresentar em folhas soltas ou fixas e devem 

ser numerados, autenticados e encerrados pelo oficial responsável.  À época da lei, as folhas 

soltas eram feitas por máquinas de datilografia, mas abarcam as atuais impressões feitas por 

impressoras.  

A identificação dos registros feitos até 1º de janeiro de 2010 era pela indicação do 

número do livro, folha, número e nome do oficial de registro civil de pessoas naturais. Após 



81 

 

essa data, a identificação é feita por número de matrícula instituído pelos Provimentos nos 2 e 

3 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, tendo cada registro um único e imutável número 

de matrícula. 

O Decreto nº 7.231, de 14 de julho de 2010, traz inovação e altera a Lei de registros 

públicos ao determinar, partir da sua vigência, que a certidão decorrente do registro de 

nascimento deverá observar o modelo estipulado entre o Ministério da Justiça e a Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República. A partir desse momento, é obrigatório 

constar nas certidões uma “matrícula padronizada e unificada nacionalmente, que identifique 

o código nacional da serventia, o código do acervo, tipo de serviço prestado, ano do registro, 

tipo do livro, número do livro, número da folha, número do termo e dígito verificador” 

(BRASIL, 2010). 

O documento eletrônico tem previsão legal pelo art. 37 da Lei nº 11.977, de 7 de 

julho de 2009, assim redigido: “os serviços de registros públicos de que trata a Lei nº 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973, observados os prazos e condições previstas em regulamento, 

instituirão sistemas de registro eletrônico.” Os documentos em meios eletrônicos devem ter 

uma cópia de segurança fora da serventia que foram lavrados os assentamentos, por isso, a 

Recomendação no 11 da Corregedoria Nacional de Justiça no art. 6º determina que os oficiais 

responsáveis pela serventia devem dizer se têm ou não arquivo de segurança e, no segundo 

caso, quais são as providências que estão adotando para que tenham o arquivo de segurança. 

O art. 2º da Portaria Interministerial nº 1.537, de 3 de setembro de 2014, cria a 

certidão de nascimento portátil, ou seja, aquela que contém as mesmas informações da 

certidão de nascimento normal, em tamanho reduzido, para facilitar o transporte. Assim 

especifica a norma: “é reconhecida a validade da certidão de nascimento portável” (BRASIL, 

2014). 

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação aos 

documentos localizados em órgãos públicos, no inciso I, do art. 7º, diz que “o acesso à 

informação do que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter: orientação 

sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser 

encontrada ou obtida a informação almejada” (BRASIL, 2011). Assim, tal disponibilidade 

para localizar o documento de registro de nascimento é garantida por lei. Todavia, muitas 

vezes isso é inviabilizado aos cidadãos, tornando-se uma saga localizá-lo. Entender os 

motivos que ocasionam dificuldades no processo de busca e localização é relevante  
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O Provimento nº 46, de 16 de junho de 2015, que revogou o provimento 38, de 25 de 

julho de 2014, dispõe a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais 

(RCRC), que tem como propósito segundo o seu art. 1º e seus incisos: 

 

 

Art. 1º Instituir a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – 

CRC que será operada por meio de sistema interligado, disponibilizado em rede 

mundial de computadores, com os objetivos de: 

I. Interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o 

intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; 

II. Aprimorar tecnologias para viabilizar os serviços de registro civil das pessoas 

naturais em meio eletrônico; 

III. Implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação 

de certidões; 

IV. Possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público, mediante ofício ou 

requisição eletrônica direcionada ao Oficial competente, às informações do 

registro civil das pessoas naturais; 

V. Possibilitar a interligação como o Ministério das Relações Exteriores, mediante 

prévia autorização deste, a fim de obter os dados e documentos referentes a atos 

da vida civil de brasileiros ocorridos no exterior, bem como possibilitar às 

repartições consulares do Brasil a participação no sistema de localização de 

registros e solicitação de certidões do registro civil de pessoas naturais 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015). 

 

 

A Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais (CRC) é organizada 

pela Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais (ARPEN), que é a titular 

dos direitos autorais e de propriedade intelectual do sistema.  

Depois de compreender os registros civis de pessoas naturais, e também quem é 

competente para produzi-los, é importante compreender como é a organização administrativa 

das serventias extrajudiciais dos registros civis de pessoas naturais no contexto brasileiro.  

Conforme já visto, até 1939 a divisão era feita por competência dos pretores, passando depois 

para as circunscrições civis que são organizadas pelos municípios de cada Estado de acordo 

com a quantidade de pessoas e do território que abrange. Tais circunscrições são conhecidas 

como serviços oferecidos extrajudiciais. Apesar de serem extrajudiciais, são fiscalizados pelo 

Poder Judiciário de cada Estado. 

O art. 103-B, parágrafo 4º, incisos I e III da Constituição Federal (1988), estabelece 

que: 

 

 

§ 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:  

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 

Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, 

ou recomendar providências;  

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores 
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de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou 

oficializado, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, 

podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a 

disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

(BRASIL, 1988) 

 

 

O quadro a seguir apresenta o número de serventias de registros civis que há no 

Brasil e sua distribuição por Estado. 

 

Quadro 3 – Número de serventias de registros civis de pessoas naturais no Brasil 

 

Estado Número de serventias 

Acre 24 

Alagoas 135 

Amapá 19 

Amazonas 90 

Bahia 691 

Ceará 492 

Distrito Federal 14 

Espírito Santo 219 

Goiás 285 

Maranhão 220 

Mato Grosso 175 

Mato Grosso do Sul 94 

Minas Gerais 1.455 

Paraná 516 

Paraíba 298 

Pará 286 

Pernambuco 298 

Piauí 127 

Rio Grande do Norte 171 

Rio Grande do Sul 421 

Rio de Janeiro 175 

Rondônia 67 

Roraima 9 

Santa Catarina 331 

Sergipe 90 

São Paulo 816 

Tocantins 145 

Total de serventias 7.663 

Fonte: Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (2021) 

 

O portal de transparência do registro civil é um site de livre acesso desenvolvido e 

mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que resgata as 

informações da Central de Informações de Registro Civil (CRC); nele constam dados dos 

registros feitos desde 2015. 

Percebe-se que há uma preocupação de controle e fiscalização pelo Estado e também 

com uma estrutura burocrática que estabelece a padronização dos documentos gerados, sua 

guarda e a disponibilização das informações geradas. 
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A seção seguinte apresenta parte da complexidade da utilização do registro de 

nascimento no contexto social brasileiro. 
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6 ARTICULAÇÕES DOCUMENTAIS DO REGISTRO DE NASCIMENTO 

 

 

Sem a pretensão de esgotar as possíveis interligações com outros institutos ou órgãos 

da esfera administrativa brasileira, busca-se aqui demonstrar parte da rede documental que se 

estabelece a partir do registro de nascimento. Sendo assim, são muitas articulações e usos no 

contexto social brasileiro: seja para matricular um filho na escola; para conseguir um 

benefício do governo, como o projeto social “Bolsa Família”; para obter outros documentos, 

entre outras situações, a fim de comprovar a existência. 

A certidão de nascimento serve de base para a obtenção de outros documentos em 

outras instituições como, por exemplo: Carteira de Identidade nos Institutos de Identificação, 

Carteira de Trabalho e Previdência Social no Ministério do Trabalho, Carteira de Título de 

Eleitor no Tribunal Eleitoral, assim com como serve de prova nas escolas, viagens, hospitais, 

entre outras instituições, quando uma pessoa é instada a provar sua existência. 

É interessante sinalizar que a Carteira de Identidade sofreu diversas mudanças em 

seus funcionamentos e efeitos sociais, passando de um documento para identificação de 

criminosos, depois para opcional para os civis, até o momento de sua obrigatoriedade para 

todos os brasileiros. Esse documento identifica a pessoa datiloscopicamente, associando às 

informações de identificação da pessoa registrada ao registro de nascimento.  A Lei nº 7.116, 

de 29 de agosto de 1983, que assegura validade nacional às carteiras de identidade, exige a 

apresentação da certidão de nascimento ou casamento para a emissão da carteira de 

identidade. 

O art. 6º da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, também estabelece que a carteira 

de identidade pode substituir outros documentos, visto que valida suas informações. 

 

 

Art. 6º A Carteira de Identidade fará prova de todos os dados nela incluídos, 

dispensando a apresentação dos documentos que lhe deram origem ou que nela 

tenham sido mencionados. 

 

 

Entretanto, uma vez que haja perda da cédula de identidade e seja necessária emissão 

de segunda via, há obrigatoriedade da apresentação dos documentos certidão de nascimento 

ou de casamento para sua expedição.  
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Art. 7º A expedição de segunda via da Carteira de Identidade será efetuada mediante 

simples solicitação do interessado, vedada qualquer outra exigência, além daquela 

prevista no art. 2º desta Lei (BRASIL, 1983). 

 

 

O art. 3º da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, estabelece como parte dos 

elementos da carteira de identidade a data de nascimento, além de informar o local no qual foi 

feito o registro.  

 

 

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;  

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 registro de nascimento;  

f) fotografia, no formato 3 x 4 cm, assinatura e impressão digital do polegar direito 

do identificado;  

g) assinatura do dirigente do órgão expedidor (BRASIL, 1983, grifo nosso). 

 

 

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) corresponde ao registro do indivíduo na esfera 

econômica, e o Estado passa a ter noção de quantos são contribuintes ou isentos de 

contribuição, conforme parâmetros preestabelecidos. O CPF não é um documento só para 

brasileiros, visto que estrangeiros também podem obtê-lo. Cada pessoa só pode ter uma única 

inscrição, e não há idade mínima para sua obtenção, podendo o recém-nascido ter esse 

cadastro.  A inscrição no CPF conforme a Instrução normativa RFB nº 1.548, de 13 de 

fevereiro de 2015, abrange todos os registrados em ofícios civis de lavratura de assento de 

nascimento.  

Nota-se que esse documento tem cunho de controle fiscal, ou seja, da parte financeira 

das pessoas. O Estado busca controlar as contribuições fiscais com o CPF e conhecer a 

população conforme sua situação financeira, porque, atualmente, todos precisam fazer a 

declaração de renda, até mesmo os considerados isentos. No caso de pessoas físicas com 

menos de 8 anos, não há obrigatoriedade em ter sua inscrição no CPF, conforme o parágrafo 

2º do art. 3 da Instrução normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015 (BRASIL, 

2015). 

Os brasileiros que já possuam CFP podem ter o referido número mencionado em 

outros documentos, conforme previsto no art. 4 da Instrução normativa RFB nº 1.548, de 13 

de fevereiro de 2015. 

Conforme previsto no art. 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de 

fevereiro de 2015, nota-se que, para obtenção do CPF, a certidão de nascimento não é o único 
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documento exigido, podendo ser requeridos outros documentos. A partir de 2017, seguindo as 

determinações do Provimento nº 63, de 14 de novembro de 2017 do CNJ, torna-se obrigatória 

a inclusão do CPF nas certidões de nascimento.  

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é o documento obrigatório para 

que o indivíduo possa exercer algum tipo de atividade remunerada seja na indústria, no 

comércio, na agricultura, ou qualquer outra forma de trabalho em que haja relação 

empregatícia, visando a garantir direitos e deveres. Reconhecida por suas anotações, a CTPS é 

hoje um dos únicos documentos a reproduzir com tempestividade a vida funcional do 

trabalhador. Assim, garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como 

seguro-desemprego, benefícios previdenciários e Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

(FGTS). 

Hoje, a nova CTPS pode ser expedida por meio eletrônico, através de um sistema 

informatizado que permite a integração nacional dos dados, evitando, com isso, as fraudes e 

emissões em duplicidade, formando um banco de dados do trabalhador com todas as suas 

informações pessoais. Expedida atualmente pelo Ministério da Economia, a CTPS terá como 

identificação única o número do CPF, que por sua vez, para ser expedido, obriga a 

apresentação da certidão de nascimento, conforme já abordado (BRASIL, 2019). 

O Decreto nº 10.063, de 14 de outubro de 2019, busca erradicar o sub-registro civil 

de nascimento, além de ampliar a documentação básica na esfera social brasileira, lembrando 

que esses registros são necessários para que o Estado possa ter um controle e conhecimento da 

população.  O art. 2º dessa lei diz que:  

 

 

Art. 2º O Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-registro Civil de 

Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica objetiva conjugar 

esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para erradicar 

o sub-registro civil de nascimento no país e ampliar o acesso à documentação civil 

básica a todos os brasileiros. 

§ 1º Os entes federativos que aderirem ao Compromisso Nacional pela Erradicação 

do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação 

Básica atuarão em regime de colaboração e articulação com o Poder Judiciário e o 

Poder Legislativo, e com as serventias extrajudiciais de registro civil de pessoas 

naturais, as organizações da sociedade civil, os organismos internacionais, a 

iniciativa privada, a comunidade e as famílias, de forma a potencializar os esforços 

da sociedade no intuito de erradicar o sub-registro no País e ampliar o acesso à 

documentação civil básica (BRASIL, 2019, grifo nosso). 

 

 

Conforme relatado no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2019), certificou-se que há pessoas que não possuem registro. Através de dados estatísticos 

tem-se demonstrado que muitos brasileiros se encontram classificados como sub-registros, ou 
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seja, não tiveram seu nascimento registrado, como manda a legislação.  Isso pode ficar 

evidenciado através da nota técnica do IBGE de 2019. 

 

[...] o sub-registro de nascimentos refere-se ao conjunto de nascimentos não 

registrados no mesmo ano de sua ocorrência ou no primeiro trimestre do ano 

subsequente. Esse indicador é importante para sinalizar quão distante o País está de 

cumprir com a exigência básica de reconhecer o recém-nascido como cidadão 

(IBGE, 2019).  

 

 

A reprodução da matéria a seguir ilustra o caso de uma pessoa que fez seu registro 

aos 62 anos de idade. 

 

Ilustração 5 – A relevância do registro de nascimento 

 
Fonte: Certidão [...] (2004). 

 

Nas seções secundárias a seguir, pretende-se demonstrar de forma exemplificativa a 

interação do documento de registro de nascimento junto ao IBGE. Ao longo da história, os 

cartórios de registro de nascimento precisavam enviar seus números para a instituição 

responsável pela estatística nacional, servindo de base de dados comparativos, além de forma 

de amostragem para a tomada de decisões administrativas e de políticas públicas.   

Também exemplificamos os projetos sociais dependentes do registro de nascimento 

através do projeto “Bolsa Família”. 

Outro ponto que aprofundaremos é sobre o Sistema de Informação de Registros Civis 

(SIRC), base de dados que interliga diferentes instituições e órgãos administrativos. 
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6.1 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 

 

 

A legislação determina que os oficiais dos registros de nascimento de pessoas 

naturais enviem planilhas dos registros de nascimento, casamento e óbito, visando a interligar 

os dados para fins estatísticos, fundamentando políticas de Estado.  

O Decreto nº 722, de 6 de setembro de 1890, determinava que fossem enviados, a 

cada três meses, os mapas de registros dos nascimentos, casamentos e óbitos para a Diretoria 

Geral de Estatística. 

 

 

Art. 1º Os escrivães de paz e os officiaes privativos do registro civil dos casamentos 

remetterão directamente á Directoria Geral de Estatistica, dentro dos primeiros oito 

dias dos mezes de janeiro, abril, julho e outubro de cada anno, um mappa dos 

nascimentos, casamentos e obitos que houverem registrado no trimestre anterior. 

Paragrapho unico. A mencionada Directoria fornecerá os mappas necessarios para 

execução do disposto neste artigo (BRASIL, 1890). 

 

 

Entretanto, como não havia um padrão, cada um interpretava e fornecia conforme lhe 

aprouvesse (COSTA, 2016). Os censos de 1890 e 1900, realizados, conforme visto, na 

primeira fase da República brasileira, apresentaram deficiências em relação à cobertura e 

qualidade dos dados obtidos (OLIVEIRA; SIMÕES, 2005). 

O censo ocorrido em 1890 teve dificuldade de compilação de seus resultados e não 

foi publicado em um volume (POUBEL, 2013). 

O censo de 1900 realizado manteve a forma do anterior, decepcionante foi o 

resultado e sua realização foi incompleta em muitos Estados, não podendo ser considerado 

confiável (POUBEL, 2013). 

Somente em 1920 houve um censo que reproduzisse com alguma proximidade da 

realidade da população brasileira, tendo em vista que o censo de 1910 não ocorreu. 

 

 

O censo de 1920 foi favorecido pelo interesse do poder público em obter dados para 

a exposição internacional do centenário da Independência do Brasil que se 

aproximava – 1922 –, e o país precisava de números que revelassem sua realidade. 

Portanto, esse censo foi considerado até hoje o melhor entre os quatro primeiros, 

conquistando a solidariedade da sociedade e dos poderes regionais da época 

(POUBEL, 2013, p. 212). 

 

 

No que diz respeito à reestruturação da administração pública, em 1933 uma 

comissão interministerial se reúne coma finalidade de avaliar e sugerir formas de 
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reorganização dos serviços estatísticos no Brasil. Foi criado o Instituto Nacional de Estatística 

(INE), através do Decreto nº 24.609, de 6 de julho de 1934, com a seguinte atribuição:  

 

 

Art. 1º Fica criado o Instituto Nacional de Estatística como entidade de natureza 

federativa, tendo por fim, mediante a progressiva articulação e cooperação das três 

ordens administrativas da organização política da República, bem como da iniciativa 

particular, promover e fazer executar, ou orientar tecnicamente, em regime 

racionalizado, o levantamento sistemático de todas as estatísticas nacionais 

(BRASIL, 1934). 

 

 

Embora criado por lei, não foi possível sua instalação com efetivo funcionamento 

porque dependia da escolha do presidente do INE, o que só veio a ocorrer em 29 de maio de 

1936. Nesse mesmo ano, em 11 de agosto, cria-se o Conselho Nacional de Estatística (CNE) 

(IBGE, 2017). 

Finalmente, através do Decreto-Lei nº 218, de 26 de janeiro de 1938, é criado o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em substituição ao Instituto Nacional 

de Estatística (INE), passando a ter dois órgãos: o Conselho Nacional de Geografia (CNG) e o 

Conselho Nacional de Estatística (CNE) (IBGE, 2017). 

O Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, estabelece que os oficiais de registro 

civil de pessoas naturais devem enviar a cada trimestre os dados de nascimento para a 

Diretoria Geral de Estatística, podendo ter penalidades caso não façam o envio, conforme o 

art. 61. 

Em razão da complexidade político-social, em especial pela Revolução de 1930, não 

houve censo naquela década. Contudo, o censo ocorrido em 1940, o primeiro realizado pelo 

IBGE, levou sete anos entre a coleta e a apresentação dos resultados. Tudo isso por conta da 

Segunda Guerra Mundial, que atrasou a entrega dos equipamentos adquiridos para 

processamento dos dados estatísticos (IBGE, 2019). 

O Decreto-Lei nº 1.000, de 21 de outubro de 1969, mantém a obrigatoriedade do 

envio de dados para o IBGE, assim como as sanções contra seu não cumprimento. O mesmo 

se repete na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que foi alterada pela Lei nº 6.140, de 

28 de novembro de 1974; a redação na Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975, corrobora a 

instrução de envio regular dos dados dos registros civis. 

A Lei nº 5.878, de 11 de maio de 1973, traz no art. 2º que é objetivo do IBGE 

“assegurar informações e estudos de natureza estatística, geográfica, cartográfica e 

demográfica ao conhecimento da realidade física, econômica e social do país, visando 
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especificamente ao planejamento econômico e social e à segurança nacional” (BRASIL, 

1973). 

Em relação ao censo, o primeiro realizado após a promulgação da Constituição de 

1988, teve início em setembro de 1991. O décimo censo abarcou a questão demográfica 

atendendo as determinações da Lei nº 8.184, de 10 de maio de 1991, e recomendações da 

ONU e organismos internacionais no que dizia respeito às pessoas, famílias e domicílios. 

Utilizou pela primeira vez os sistemas informatizados e armazenou dados em mídias 

magnéticas (fitas e disquetes) (IBGE, 2021). 

O censo de 2010 trouxe diversas inovações quanto ao uso de tecnologia e 

processamento informatizado. Também foi criado um grande sítio digital (site) que permitiu a 

utilização de microcomputadores interligados via internet e dispositivos de mão (palmtop) 

para coleta dos dados. De igual modo, os cidadãos podiam, através do site, responder ao 

questionário do censo, sem a presença física de um recenseador do IBGE. Esse censo 

permitiu, além da agilidade no tratamento e divulgação dos resultados, a implementação do 

projeto “Censo Comum Mercosul", que tem o objetivo de estreitar os vínculos entre Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai, Bolívia e Chile, com vistas à padronização de coleta e 

classificação dos dados obtidos e ao fortalecimento das bases de dados comuns (IBGE, 2021). 

O censo de 2020, que não ocorreu por conta da pandemia de covid-19, deveria ter 

sido realizado em 2021, mas “foi suspenso por falta de recursos. O Orçamento 2021 foi 

sancionado, com vetos, nesta quinta-feira (22) pelo presidente Jair Bolsonaro, o que 

sacramentou a suspensão da realização da pesquisa” (SEM ORÇAMENTO [...], 2021).  

 

 

6.2 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

 

O Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, visou 

à unificação dos programas relacionados à ajuda monetária pelo governo federal que são:  

 

 

Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação — Bolsa Escola, 

instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de 

Acesso à Alimentação — PNAA, criado pela Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, 

do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde — Bolsa Alimentação, 

instituído pela Medida Provisória nº 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do 

Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e 
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do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 

24 de julho de 2001. 

 

 

É um programa de assistência do governo federal que se destina às pessoas de 

extrema pobreza, conforme os incisos I e II do art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 

2004, assim redigido: 

 

 

Art. 2º Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em 

regulamento: 

I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação 

de extrema pobreza; 

II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em 

situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, 

nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) 

anos. 

 

 

Vejamos o que observa Escóssia (2018, p. 36, grifos nossos) a respeito:  

 

 

De acordo com minha pesquisa de campo, um motivo frequente para a busca pelo 

registro de nascimento é o acesso a políticas públicas e benefícios sociais. Como já 

explicado anteriormente, o sistema de documentação brasileiro funciona por 

encadeamento, e para obter qualquer documento exige-se um documento anterior, 

sendo que a certidão de nascimento é o documento fundador (DaMatta, 2002). Sem 

a certidão, é impossível obter carteira de identidade e CPF. Assim, o ônibus da 

Praça Onze é procurado continuamente por indivíduos que desejam obter outros 

documentos para, com eles, solicitar acesso a programas e benefícios sociais, 

notadamente o Programa Bolsa Família.  

 

 

A Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, veio substituir o programa Bolsa 

Família e o Programa de Aquisição de Alimentos, além de definir metas relacionadas às taxas 

de pobreza no Brasil, que instituiu o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil, 

ainda constando a exigência da documentação de registro civil para acesso aos benefícios. 

Diante disso, pode-se notar que, sem o registro de nascimento, a pessoa não tem 

acesso aos programas sociais. 

 

 

6.3 SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL (SIRC) 

 

 

O SIRC é uma base de dados do governo federal que viabiliza a integração e 

uniformização dos lançamentos dos registros civis de pessoas naturais no Brasil, desenvolvida 
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pela DataPrev. Sua finalidade é captar, processar, arquivar e disponibilizar dados relativos a 

registros de nascimento, casamento, óbito e natimorto, produzidos pelos cartórios de registro 

civil das pessoas naturais.  

As principais funções do SIRC são receber, organizar e armazenar todas as 

informações relacionadas aos registros de nascimento, óbito e casamento, e dar efetiva 

segurança aos dados, de modo padronizado e sistematizado, em nível nacional, para garantir a 

consistência e a veracidade das informações apresentadas aos cadastros do governo federal. 

A motivação da criação do sistema SIRC foi a desinformação gerada em decorrência 

da ausência e segurança estatal quanto ao controle dos registros civis de nascimento, óbito e 

casamento. Segundo o documento elaborado pela Secretaria Executiva do Ministério da 

Fazenda,  

 

 

[...] os cartórios operavam sem segurança, devido à falta de uniformidade e 

padronização de procedimentos pela ausência de normatização nacional. Não havia 

interligação entre os estabelecimentos de saúde onde nasciam as crianças e os órgãos 

de registro civil, e tampouco um cadastro nacional único de cartórios. O cenário 

evidenciava armazenamento e acesso precário a registros civis com inexistência de 

fluxo entre cartórios de registro de pessoas naturais e ambientes de governo 

eletrônico, automatizado ou manual (BRASIL, 2004, p. 172). 

 

 

A ideia de implementação do SIRC é evitar fraudes e duplicidade de registros, além 

de facilitar a localização dos documentos produzidos nos registros civis de pessoas naturais e 

que são de extrema relevância para o meio social, principalmente o registro de nascimento. 

 

 

[...] tal situação, considerando-se que a certidão de nascimento é o documento 

originário e o único que tem como público-alvo o conjunto dos brasileiros, 

independentemente da idade, constituía-se em um obstáculo para a obtenção de 

quaisquer outros documentos válidos para o registro nos cadastros sociais, bem 

como impossibilitava a verificação das informações constantes das certidões, a não 

ser presencialmente, o que favorecia a ocorrência de duplicidades de cadastramento 

e o estabelecimento de restrições consideráveis para a correlação desta pessoa em 

diferentes cadastros sociais (BRASIL, 2004, p. 172, grifo nosso). 

 

 

Ademais, segundo o documento produzido no encontro do plano nacional para o 

registro civil de nascimento, ocorrido em Brasília nos dias 6 e 7 de maio de 2004, o IBGE 

asseverou que, em 2002,  

 
[...] mais de oitocentas mil crianças deixaram de ser registradas no prazo legal, a 

maioria situada nas regiões norte e nordeste e oriundas de lares em que os pais se 

encontram em situação de pobreza e analfabetismo. Essas crianças passam a 

engrossar o contingente dos brasileiros em situação de exclusão total. 
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A grave situação de registro civil de nascimento vem causando preocupação à 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que se organizou para superá-la, vez que 

essa documentação é a porta para os direitos da cidadania (BRASIL, 2004, p. 1). 

 

Do referido encontro resultou um pacto para a erradicação do sub-registro de 

nascimento, que teve início em 2006, para o qual houve a convocação de parcerias nacionais e 

internacionais no intuito de gerar uma mobilização nacional para fomentar a realização do 

registro civil de nascimento através de constantes ações sociais, tais como: campanhas, 

mutirões, serviços itinerantes, entre outros. 

Em 26 de junho de 2014 é publicado Decreto nº 8.270, que instituiu o SIRC e seu 

comitê gestor, com as seguintes especificações: 

 

 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Sistema Nacional de Informações de Registro 

Civil – SIRC, que tem a finalidade de captar, processar, arquivar e disponibilizar 

dados relativos a registros de nascimento, de casamento, de óbito e de natimorto 

produzidos pelos cartórios de registro civil das pessoas naturais, e sobre o seu 

comitê gestor (BRASIL, 2014). 

 

 

De igual modo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Recomendação nº 

40, de 2 de julho de 2019, exprime a importância e relevância da alimentação do SIRC pelos 

RCPNs, em especial pela finalidade de apoio às políticas públicas do poder executivo federal, 

nos seguintes termos: 

 

 

[...] SIRC não é uma ferramenta exclusiva do INSS e tem como finalidade o apoio à 

formulação de políticas públicas em diversas áreas de atuação do Poder Executivo 

Federal, devendo ser fornecidas todas as informações constantes do registro civil de 

pessoas naturais, conforme os campos estabelecidos pelo SIRC (BRASIL, 2019).  

 

 

Em 2019, o Decreto nº 8.270/2014 é revogado pelo Decreto nº 9.929, de 22 de julho 

de 2019, que passa a regular o SIRC e seu comitê gestor. Importante ressaltar que a Resolução 

nº 4, de 28 de maio de 2019, do comitê gestor do SIRC, dispõe sobre o compartilhamento de 

dados do sistema com outros órgãos da administração pública, remetendo ao parágrafo único 

do Art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, também conhecida como Lei de 

Acesso. 

 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no 

§ 2º do art. 216 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: 

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, 

Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A72
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II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2011). 

 

 

Segundo os arts. 3º e 4º do Decreto nº 9.929, de 22 de julho de 2019, sua gestão 

administrativa está a cargo de um Comitê Gestor, composto por representantes do Ministério 

da Justiça e Cidadania, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério 

da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Ministério da Saúde, Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, INSS, IBGE, CNJ, entre outras entidades de 

representação nacional dos registradores civis de pessoas naturais. É esse comitê que define as 

políticas de disseminação, funcionamento, monitoramento dos dados, entre outros (BRASIL, 

2019).  

Importante frisar que a portaria DIRBEN/INSS nº 901, de 20 de maio de 2021, 

dispõe sobre as normas de conduta para acesso ao SIRC com relação aos titulares e substitutos 

de cartório de registro civil e quanto à segurança de acesso e sigilo das informações.  

Depois de apresentar algumas das possíveis interligações que o registro de 

nascimento proporciona através da certidão de nascimento, serão verificados os efeitos sociais 

do referido documento no meio social brasileiro. 
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7 OS EFEITOS SOCIAIS DO REGISTRO DE NASCIMENTO NA REPÚBLICA 

 

 

Na primeira fase da República, o registro de batismo produziu efeitos, visto que os 

assentamentos produzidos antes de 1889 eram válidos. Isso porque a lei não obrigou que 

todos fizessem um novo registro de nascimento laico. Contudo, tais efeitos vão cessando ao 

longo do tempo de maneira natural, uma vez que, ao morrer, se casar ou até mesmo solicitar 

um registro de nascimento faz com que o registro de batismo perca os efeitos civis, passando 

a ter somente efeitos na esfera católica. 

Os enunciados que faziam referência à escravidão nos registros de batismo antes da 

abolição deixam de ser mencionados depois da Lei Áurea e, consequentemente, não aparecem 

nos registros de nascimento no período da República.  

Ao longo dos anos, as expressões de cunho religioso vão sendo retiradas dos 

documentos de registro de nascimento produzidos nos cartórios de registro civil de pessoas 

naturais.   

Camargo Neto e Oliveira (2014, [n.p.]) assim expressam a relevância do primeiro 

registro da pessoa natural: 

 

 

O exercício da cidadania depende do registro de nascimento e da documentação 

básica, pois em um Estado democrático, tal exercício se manifesta pela participação 

do cidadão, o que não seria possível na situação de exclusão e até de “inexistência” 

causada pela falta de documentação e de registro. 

 

 

O IBGE reforça essa visão de documento base para começo da existência do 

indivíduo no contexto social brasileiro com esta afirmação: 

 

 

O registro civil é o primeiro documento que oficializa, para o Estado e a sociedade, a 

existência de um novo indivíduo natural e, por isso, funciona como a identidade 

formal do cidadão, constituindo, assim, um primeiro passo para o exercício pleno da 

cidadania no País. Além disso, esse documento também é pré-requisito não só para a 

retirada de outros, como também para a garantia de acesso a serviços sociais básicos 

e para o recebimento das primeiras vacinas e a matrícula em escola. Cumpre, 

portanto, papel fundamental sob o ponto de vista dos direitos humanos (IBGE, 2008, 

[n.p.]). 

 

 

Como “resultado de uma parceria entre dois projetos do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), a Justiça Itinerante e o Sepec (Serviço de Promoção e 

Erradicação do Sub-registro de Nascimento e a Busca de Certidões), Escóssia (2019, p. 1) fez 
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uma pesquisa etnográfica envolvendo as pessoas sem registro de nascimento que buscavam os 

serviços do Projeto “Ônibus da Praça Onze””.  Essa pesquisa se baseou na entrevista realizada 

com cerca de 80 pessoas entre os usuários do Projeto, os funcionários, juízes, defensores e 

promotores que nele trabalharam no período de 2016 e 2019. As expressões dos usuários 

entrevistados traduzem o sentimento de sua inexistência para o Estado. 

 

 

Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se 

definem: “zero à esquerda”, “cachorro”, “um nada”, ‘pessoa que não existe”, entre 

outras, todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem 

registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência 

nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado – uma pessoa, portanto, que até 

àquela altura da vida não se constitui em sujeito de direitos. Ao verbalizar o fato de 

“não ser ninguém”, ou não existir, embora, naturalmente, seja alguém, a pessoa sem 

documentos explicita o modo como se vê diante do Estado  (ESCOSSIA, 2019, p. 

28-29, grifo nosso). 

 

 

Uma informante, com 32 anos no momento da entevista, demonstrou também a 

dificuldade encontrada para fazer o registro tardio:  

 

 

Rita vai reconstituindo sua trajetória e me dando entrevista, sentada nas cadeiras 

dispostas no pátio do Juizado da Infância e da Juventude. Conta que nunca teve 

documentos, foi à escola ou votou. Segundo ela, a busca pelos documentos começou 

por volta dos 14 anos, quando foi com a mãe ao cartório da região onde a família 

vivia para tentar tirar o registro, mas a tentativa acabou esbarrando nas dificuldades 

que a lei prevê para registrar alguém com mais de 12 anos de idade. Aquela era sua 

segunda passagem pelo Ônibus: na primeira, cerca de dois meses antes, passou pela 

triagem, foi entrevistada pela assistente social e teve a primeira audiência judicial. 

Após as buscas em cartórios e no sistema do DETRAN, a equipe do Sepec concluiu 

que ela nunca fora registrada e convocou-a para audiência final, que aconteceu no 

dia em que ela me concedeu entrevista. 

Quando pergunto a Rita como é viver sem documento, ela responde: “A pessoa (sem 

documento) não é nada na vida, é um palito de fósforo que você amassa e joga fora, 

um papel em branco. Sem documento a gente não é nada.” (ESCÓSSIA, 2019, p. 

31, grifo nosso) 

 

 

Nesse breve relato constata-se que a certidão de nascimento é de suma relevância 

simbólica e concreta em nosso meio social por ter na sua estrutura informações que são 

originárias para comprovar dados pessoais do indivíduo, tendo, portanto, uma característica 

de permanência, uma vez que não podem ser descartados documentos com informações 

comprobatórias. 

Além da forma como as pessoas se veem, Escóssia (2019) demonstra também o que 

ela chama de “síndrome do balcão”, ou seja, a “burocracia é exercida numa instância estatal 

específica, a da documentação” (2019, p. 47). Exemplificando, a autora traz a fala da juíza 
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Dra. Sylvia, da Vara de Família em São João de Meriti, que analisa a problemática do sub-

registro e o que a pessoa enfrenta diante da burocracia, para conseguir tirar um registro tardio: 

 

 

Eu estava chegando para uma audiência na Vara de Família em São João de Meriti, 

quando vi no cartório da Vara um homem fora de si. Eu disse que ele não poderia 

agir daquela forma e indaguei do que se tratava. Ele tinha na mão uma folha de 

ofícios com vários carimbos. Disse que não tinha registro de nascimento e tentara 

tirar um na minha Vara. O cartório tinha então dado a ele uma lista de cartórios aos 

quais ele deveria ir, para saber se não fora previamente registrado em nenhum deles. 

Em cada cartório ele deveria obter um carimbo, uma espécie de nada consta, dizendo 

que não fora registrado. Ele já estava naquela busca fazia 5 anos, e não tinha 

metade de folha preenchida. 

A juíza relatou seu espanto diante da solução imposta: 

Como uma pessoa pobre vai ter tempo e dinheiro para percorrer dezenas de cartórios 

em busca de um carimbo atestando que ele não fora registrado ali? Enquanto isso, a 

pessoa continuava sem registro. Aquilo me chocou muito, porque eu esperava ver tal 

situação no Nordeste, não no Rio de Janeiro. Para uma pessoa conseguir um 

registro tardio levava mais de dez anos (ESCOSSIA, 2019, p. 50-51, grifo nosso). 

 

 

Diante do relato anterior, percebe-se a dificuldade encontrada por cidadãos na busca 

de um documento essencial para suas vidas. Há, ainda, aqueles que passam por igual 

problema mesmo já tendo sido registrado, que por algum motivo perderam a certidão de 

nascimento e acabam tendo de percorrer a mesma via crucis. Por isso, são classificados como 

sub-registros todos os que nunca foram registrados e todos os que não conseguem tal 

comprovação. Essas dificuldades para obter os “nada consta” dos cartórios podem ocorrer por 

diversos motivos. Entre os principais, estão: a pobreza extrema e os problemas de locomoção. 

Isso porque os mais pobres são, em regra, aqueles mais desprovidos de informação, 

habilidade para a pesquisa e dinheiro para, sozinhos, fazerem todo esse percurso e pagar do 

seu próprio bolso passagens e taxas cartorárias. Outros podem ter dificuldade de locomoção 

por questões de saúde, idade ou até mesmo deficiências congênitas ou adquiridas ao longo da 

vida. Tudo isso só demonstra como as condições para o alcance de direitos são severamente 

agravadas quando se trata dos menos favorecidos socialmente.  

Considera-se que a falta do registro de nascimento para comprovação de existência 

faz com que o indivíduo formalmente desapareça no Estado, até em sua morte.  Ele não tem 

nem o direito a ter seu nome na declaração de óbito, o que não permite individualizá-lo pelo 

nome que ficou conhecido. Pode-se comprovar isso com o caso de Pamela, mulher com 

aproximadamente 30 anos, que estava hospitalizada e morreu no Hospital Estadual Azevedo 

Lima, no município de Niterói, sem nenhum documento que comprovasse sua identificação. 

O hospital emitiu o ofício ISG/HEAL, no 224/2021, no dia 25 de fevereiro de 2021, para o 

Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran/RJ), que, através do 
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prontuário no 591-01692/2021, encaminhou o documento para Instituto Médico Legal (IML), 

que foi ao hospital coletar as impressões digitais, para verificar nos arquivos civis do Estado 

do Rio de Janeiro a possibilidade da existência de alguém com aquela identificação digital. O 

resultado da busca constatou que não havia ninguém com aquela fórmula datiloscópica nem 

documentação comprobatória. O laudo foi expedido no dia 1º. de março de 2021 (IIFP-RJ-

LPN-002610/2021). O óbito da Pamela ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2021 e, como 

consequência, a certidão de óbito saiu com “pessoa não identificada” na parte destinada ao 

nome, colocando-se apenas o sexo feminino e a cor negra como identificação, além da hora, 

data, local e causa da morte - apagando o nome, a idade, filiação, naturalidade, além dos 

outros documentos que se interligam como CPF, Carteira de Identidade, conforme anexo H. 

Além da existência, pode-se pensar em outros aspectos do registro de nascimento, 

visto que comprova nome, nacionalidade, idade, sexo, capacidade, grau de parentesco.   

Nesse contexto de importância do nome para o indivíduo, temos o Decreto nº 8.727, 

de 28 de abril de 2016, que entrou em vigor em 2017 e dispõe sobre o nome social e o 

reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais na administração 

pública. O nome social, segundo o decreto, é a “designação pela qual a pessoa travesti ou 

transexual se identifica e é socialmente reconhecida”. A identidade de gênero, de acordo com 

a normativa, é a “dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se 

relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como se traduz em sua 

prática social, sem guardar relação necessária com sexo atribuído no nascimento” (BRASIL, 

2016). 

Dentro dessa perspectiva, é vedada qualquer forma de discriminação às pessoas 

travestis ou transexuais, que, caso desejem, também podem por direito fazer constar nos 

documentos oficiais dos órgãos públicos e nos registros dos sistemas de informação e 

cadastros de qualquer natureza, seu nome social, que, entretanto, deve vir acompanhado do 

nome civil (BRASIL, 2017). 

Conforme a Resolução nº 11, de 18 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais, os boletins emitidos pelas autoridades policiais no âmbito do Brasil precisam 

estabelecer parâmetros para inclusão da orientação sexual, identidade de gênero e nome 

social. No caso da orientação sexual ou identidade de gênero, a pessoa poderá declará-la ou 

não quando estiver preenchendo o boletim. 

O Conselho Federal de Medicina, conforme as Resoluções nº 1.655/2002 e 

1.955/2010, autoriza a mudança de sexo através de cirurgia de transgenitalização. A Justiça 
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ratificou esse direito através do julgamento do Recurso Especial nº 1.008.398-SP 

assegurando, com isso, o direito ao registro, por meio de averbação. 

A nacionalidade é outro efeito que também pode ser conferida com o registro de 

nascimento, vinculando a pessoa ao país em que foi registrada, atribuindo com isso direitos 

inerentes aos cidadãos brasileiros. Contudo, há casos previstos em lei da perda da 

nacionalidade, conforme se vê no art. 12, parágrafo 4º, inciso II, da Constituição Federal.  

 

 

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:    

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; 

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;  (BRASIL, 1988). 

 

 

No caso de perda da nacionalidade brasileira, isso deve constar no assentamento de 

registro de nascimento da pessoa. Percebe-se que nesse caso está se apagando a nacionalidade 

da pessoa, mas, caso cessem os impedimentos, ela poderá readquirir a nacionalidade, como se 

observa no art. 76 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017: 

 

 

O brasileiro que, em razão do previsto no inciso II do § 4º do art. 12 da Constituição 

Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-

la ou ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão 

competente do Poder Executivo (BRASIL, 2017). 

 

 

Importante registrar que a nacionalidade originariamente brasileira é exigida para a 

ocupação de alguns cargos na esfera pública, não podendo estes ser exercidos por estrangeiros 

que se naturalizaram brasileiros, conforme previsto no parágrafo 3º, do art. 12 da Constituição 

Federal. 

 

 

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos: 

I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 

II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - de Presidente do Senado Federal; 

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

V - da carreira diplomática; 

VI - de oficial das Forças Armadas. 

VII - de Ministro de Estado da Defesa (BRASIL, 1988). 

 

 

Outra informação que pode ser extraída do registro de nascimento é a idade da 

pessoa. Isto interfere em diversas relações jurídico-sociais, porque a pessoa pode ser 

enquadrada na condição de criança, adolescente ou maioridade civil e penal, idoso, idade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art12%C2%A74ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art12%C2%A74ii


101 

 

núbil (para se casar), idade para votar e ser votado, idade para obter carteira de habilitação e 

idade para se aposentar, além de determinar plena capacidade civil, com a maior idade (18 

anos).  

A primeira condição que a idade traz é a capacidade jurídica, que significa a 

capacidade de contrair deveres e obrigações em seu nome, ou seja, de praticar atos no meio 

social. Quanto a isso, o Código Civil traz a seguinte redação: 

 

 

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 

menores de 16 (dezesseis) anos. 

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:  

I - Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica 

habilitada à prática de todos os atos da vida civil (BRASIL, 2002). 

 

 

Há outras formas de cessar a incapacidade como se casando, exercendo um serviço 

público, através da emancipação, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em 

ensino superior e pelo estabelecimento comercial ou civil desde que tenha condições de se 

manter economicamente e tenha dezesseis anos completos (BRASIL, 2002). 

Importante ressaltar que não há condições de abordar todos os tipos de efeitos 

possíveis relacionados com a idade e, por essa razão, serão apresentados a seguir somente 

alguns exemplos, com objetivo de demonstrar os efeitos daí decorrentes, como proibição, 

permissão, entre outros.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 81, demonstra que o menor é 

proibido de adquirir alguns produtos e serviços: 

 

 

É proibida a venda à criança ou adolescente de: 

I – armas, munições e explosivos; 

II – bebidas alcoólicas; 

III – produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica 

ainda que por utilização indevida; 

IV – fogos de estampido e de artifícios, exceto aqueles que pelo seu reduzido 

potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização 

indevida; 

V – revistas e publicações a que alude o art. 78; 

VI – bilhetes lotéricos e equivalentes (BRASIL, 1990). 

 

 

Os incisos do EAC acima mencionados demonstram um exemplo de proibição para 

incapazes devido à idade.  

Ainda com relação à idade, é possível observar que o alistamento eleitoral e direito à 

escolha de seus representantes através do voto é obrigatório para todos os maiores de dezoito 
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anos e facultativos para os maiores de setenta anos e maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos. No caso dos relativamente incapazes, é permitindo exercer o direito de voto, 

tornando válidas suas escolhas de representantes políticos.  

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência social, aborda um exemplo de diferença de sexo e idade para aposentadoria 

depois de preenchidos outros requisitos: 

 

 

Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de 

contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de 

sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de 

contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for. 

I - Igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo 

mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; ou 

II - Igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo 

mínimo de contribuição de trinta anos  (BRASIL, 1991, grifos nossos). 

 

 

O registro de nascimento também traz as relações de graus de parentesco carreando 

mais efeitos sociais. O Código Civil, no art. 1.634 e incisos, traz a responsabilidade dos pais 

ou qualquer um em exercício de poder familiar com relação aos filhos: 

 

 

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 

pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: 

I - dirigir-lhes a criação e a educação; 

II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584;  

III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;  

IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior;  

V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 

permanente para outro Município;  

VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais 

não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;  

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos 

da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-

lhes o consentimento;  

VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;  

IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 

e condição (BRASIL, 2002). 

 

 

Caso haja de perda ou suspensão do poder familiar, de acordo com os art. 1.635 a 

1.638 do Código Civil (2002), há necessidade da averbação dessa condição no registro de 

nascimento para que se possa dar publicidade ao fato.  

As expressões de legitimidade e ilegitimidade contidas nos registros de nascimento 

anteriormente impactavam nos direitos de herança, como visto.   
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A estrutura de família patriarcal refletiu-se na legislação do período Colonial, 

Imperial e até a Constituição Federal de 1988, que foi um marco na luta pelo reconhecimento 

de outras estruturas familiares.  

O regramento constitucional de 1988 viabilizou que outras modificações fossem 

feitas nos assentamentos e registros de nascimento para se adequar às novas concepções de 

família existentes. Para resguardar os direitos e garantias individuais fundamentais e 

principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, passou a ser admitido na 

sociedade brasileira, através de lutas e decisões da justiça, o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo e adoção por casais homoafetivos, entre outros direitos relacionados às minorias.  

Foi possível a coexistência das seguintes formas de família: tradicional, homoafetiva, 

paralela, simultânea, monoparental, entre outras. Há efetivo rompimento dos efeitos 

decorrentes da família parental. 

 

 

O fato – a família homoafetiva, a parentalidade socioafetiva e a reprodução assistida 

– já era uma realidade para muitos indivíduos. O que o CNJ sinalizou é que é da 

vontade da justiça que este “fato” fosse reconhecido juridicamente e, por conta 

disso, dá origem ao ato de promover jurisprudência favorável e de produzir formas 

documentais de acordo com ela (MEIRELLES, 2018, p. 142). 

 

 

Quadro 4 – Mudanças dos elementos extrínsecos e intrínsecos nas certidões de nascimento 

após o Provimento no 63 do CNJ 

 

Elemento extrínseco Linguagem Vocabulário Supressão dos termos: “pais”, “mãe”, “avô 

materno, avô paterno, “avó materna”, avó paterna. 

Dissertação São abolidos os binarismos pai e mãe, avô e avó, 

admitindo-se composição homoparental e 

socioafetiva 

Elemento intrínseco Texto Disposição O campo destinado à oposição binária pai e mãe, 

avô e avó, deixa de existir. Unificam-se os campos 

sob o termo “filiação” e “avós”, admitindo-se 

composição não binária. 

Fonte: Meirelles (2019) 

 

Segundo Meirelles (2019), a análise dos elementos intrínsecos e extrínsecos é 

permitida em razão da abordagem diplomática, que permite verificá-los e analisar as 

alterações para adequar à ação que os gerou. No quadro, podem-se perceber as mudanças no 

âmbito da linguagem (vocabulário e dissertação), assim como a disposição do texto.  

É interessante notar, conforme exemplificado no Anexo G deste trabalho, que no 

processo de habilitação para casamento no início da República era aceita tanto a certidão de 
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batismo quanto a de nascimento como prova de existência. No caso de apresentação do 

primeiro documento, era necessária a presença de testemunhas. Hoje, sem o documento 

certidão de nascimento não há possibilidade de se iniciar o processo de habilitação para o 

casamento.  

Outros efeitos são verificados quando a certidão de nascimento autoriza a obtenção 

de outros documentos. Há, para tanto, a consolidação de determinados enunciados gerados a 

partir dos dados extraídos da certidão de nascimento, produzindo efeitos nesses outros 

documentos. Aqui serão citados, a título de exemplo, aqueles que são considerados básicos na 

esfera civil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Carteira de Identidade ou Registro Geral 

(RG) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

No caso da informação quanto à cor/raça, é necessário ressaltar que, depois de 

promulgada a lei do registro de nascimento civil laico, não se exigia seu lançamento no 

documento. Desse modo, alguns escrivães informavam a cor/raça e outros não. Entretanto, em 

1928, com o regulamento dos registros civis, esse enunciado retorna aos documentos.  

 

 

A grande virada na reformulação dos registros civis veio após o ano de 1928. 

Aparentemente, as inovações foram poucas e, na maior parte, restringiam-se a 

multas dadas aos cartórios pela demora no envio do resumo anual. Todavia, houve 

um reforço à inclusão da categoria “cor” nos registros, até então não mencionada 

nos decretos anteriores. Mesmo sendo uma novidade, em questão de decreto, esta 

prática já vinha sendo realizada por diversos cartórios. A inclusão da categoria 

“cor”, mesmo que tardia para alguns cartórios, pode colaborar para estudos do pós-

abolição, uma vez que, na maior parte dos registros eclesiásticos, pelos por mim 

pesquisados, a categoria desaparece nos anos seguintes da abolição (COSTA, 2016, 

p. 123). 

 

 

A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, no art. 54, não exige em nenhum dos 

seus parágrafos, a menção à cor. Contudo, a Portaria nº 344, de 1º de fevereiro de 2017, do 

Ministério da Saúde demonstra que o critério utilizado atualmente é da autodeclaração, ou 

seja, como a pessoa se vê com relação à sua cor/raça.   

 

 

Art. 1° A coleta do quesito cor e o preenchimento do campo denominado raça/cor 

serão obrigatórios aos profissionais atuantes nos serviços de saúde, de forma a 

respeitar o critério de autodeclaração do usuário de saúde, dentro dos padrões 

utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que constam 

nos formulários dos sistemas de informações da saúde como branca, preta, amarela, 

parda ou indígena. 

Art. 2° Nos casos de recém-nascidos, óbitos ou diante de situações em que o usuário 

estiver impossibilitado para a autodeclaração, caberá aos familiares ou responsáveis 

a declaração de sua cor ou pertencimento étnico-racial (BRASIL. 2017, grifos 

nossos). 
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Ainda quanto à questão da cor da pele, o art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal de 

1988 afirma que são objetivos fundamentais da República brasileira “promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (BRASIL, 1988). 

A Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, nos art. 3º e 5º, regulamentada pelo 

Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, dispõe sobre a forma de ingresso nas 

universidades públicas federais, instituições federais de ensino técnico de nível médio, 

reservando um percentual de vagas para o ingresso para pessoas que se autodeclarem pretas, 

pardas e indígenas, dentro do percentual cinquenta por cento destinado aos estudantes que 

cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

 

 

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º 

desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao 

total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a 

instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE 

Art. 5º Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que 

trata o art. 4º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados 

pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, 

em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, 

pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação 

onde está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE (BRASIL, 2012). 

 

 

Por intermédio dessas articulações, ao lado de outras mencionadas nas seções 

anteriores, ressalta-se a importância e significado social do documento enfocado nesta 

pesquisa. A seguir, apresentaremos nossas considerações finais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como considerações finais, optou-se por indicar o alcance dos objetivos buscados 

pela pesquisa, sua organização pelas seções, o grau e as condições — obstáculos ou 

instrumentos — para seu alcance. 

Na trajetória da produção e dos efeitos sociais do registro de nascimento, 

confirmamos a suposição de que o documento, ao longo da história do Brasil e das lutas 

sociais, decorreu de processos complexos ligados aos jogos de poder e valores existentes em 

cada momento histórico — confirmando-se a historicidade apontada por Frohmann. O 

“registro de nascimento” tornou-se indispensável à estrutura burocrática para que o Estado 

pudesse conhecer a população no território brasileiro e através disso tomar decisões e planejar 

ações político-sociais.  

A segunda seção teve o propósito de compreender a relação entre a escrita, o 

documento e o Estado, e serviu de base para o alcance dos demais objetivos da pesquisa.  

Nessa construção, verificou-se que havia necessidade de escolha de teóricos mais 

relacionados à área da Ciência da Informação e que pudessem auxiliar a compreensão do 

objeto da pesquisa, pois existem vários entendimentos com relação à visão da escrita, do 

Estado, do documento e de suas relações. No caso da escrita, por exemplo, priorizaram-se 

autores que, a desnaturalizando, sugerem que há um processo social de lutas e poder sobre a 

memória e os saberes — uma visão não evolucionista da cultura; quanto ao Estado, priorizou-

se uma visão da burocratização das atividades administrativas que geram documentos que 

permitem conhecer a população para fins de controle e tomada de decisões políticas, 

econômicas e sociais. 

No caso do documento, buscaram-se os teóricos que o relacionam e compreendem 

através da análise dos processos históricos de institucionalização desses jogos de poder e 

lutas, indo além de um simples meio de transmissão de informação, tendo como base a 

conceituação de Frohmann. 

A terceira seção teve como objetivo entender os processos histórico, institucional e 

político que antecederam a efetivação do registro de nascimento. Para tal, foi necessário 

abordar o surgimento do registro de batismo pela Igreja Católica. Foi preciso também 

entender a relação de padroado da Igreja Católica com o Estado português. Nesse processo, a 

dificuldade encontrada foi a de condensar informações coletadas para que se pudesse 
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compreender o registro de batismo e a produção de seus efeitos na sociedade, uma vez que 

não era o foco principal do trabalho.  

No processo de estudo foram localizados vários trabalhos na área de história 

relacionados à escravidão, que serviam de base para compreender a relação do registro de 

batismo com o contexto social, bem como a relação do Estado com a Igreja Católica, e suas 

relações com as pessoas livres. A análise das relações entre escravidão, senhores e Estado 

permitiu compreender a complexidade para a implementação do registro civil de nascimento 

em sua primeira tentativa, assim como o período da vigência do “duplo registro”, no qual 

conviveram o registro religioso e o laico. 

A quarta seção teve como objetivo entender a fase do duplo do registro de 

nascimento, localizando informações dispersas que precisaram ser estruturadas para poder 

construir o entendimento desse momento histórico. 

A quinta seção volta-se para a compreensão do momento em que o registro de 

nascimento se torna laico para todos os brasileiros, relacionando e analisando as normas 

vigentes à época e a estrutura burocrática do Estado, que foi sendo desenvolvida ao longo da 

República. Buscou-se relatar de maneira lógica e encadeada os acontecimentos histórico 

sociais relacionados aos registros de nascimento, sua legislação e a forma burocrática de 

administração do Estado. 

A sexta seção teve o propósito de demonstrar a complexidade da utilização do 

documento expedido e entregue ao cidadão com base no assentamento do registro de 

nascimento – a certidão de nascimento – pelos registros civis de pessoas naturais. A estrutura 

administrativa e burocrática brasileira com relação à prova de existência da pessoa humana 

passa pelo encadeamento da documentação, sendo certo que o registro de nascimento, através 

da certidão entregue ao cidadão, é o documento base para que se possam obter outros – e 

capacidades – no meio social brasileiro.   

A sétima seção buscou demonstrar o poder que o documento registro de nascimento 

tem em causar efeitos e suas articulações no contexto social brasileiro, ou seja, a agência 

documental – que é um aspecto da documentalidade de Frohmann. Alguns exemplos foram 

colocados visando a demonstrar os efeitos produzidos, priorizando-se o enunciado da prova 

da existência da pessoa humana, que é a principal função desse documento. 

Segundo Frohmann, a análise da materialidade documental envolve compreender 

suas funcionalidades, historicidade, complexidade e agência. Assim, acompanhamos nesta 

pesquisa como o documento registro de nascimento foi produzido e institucionalizado no seio 

da sociedade brasileira, observando sua história, suas características e efeitos. 
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Sua agência documental, que são os efeitos sociais produzidos pelos registros de 

nascimento, é demonstrada ao longo do presente estudo, evidenciando que a ausência do 

documento impede que a pessoa comprove sua existência, apagando-a formalmente na 

estrutura burocrática e administrativa, apagando sua individualidade até no momento de ser 

sepultada, não tendo direito nem ao nome pelo qual foi conhecida enquanto vivia.  

A partir dos dados coletados e de sua análise, considera-se importante indicar 

temáticas relacionadas que se abrem para futuras pesquisas, tanto pelo campo informacional 

quanto por outras áreas de conhecimento: compreender a estrutura organizacional do duplo 

registro em cada município, igrejas e juízes de paz no período imperial; mapear a relação da 

família ao longo da história — do patriarcado representado nos documentos, às conquistas 

formais de direitos civis antes negados; analisar os obstáculos ao acesso de registros de 

nascimento e a efetividade das medidas para saná-los; entender as redes relacionadas ao 

registro de nascimento com outras estruturas administrativas públicas e privadas, por 

exemplo: órgãos emissores de identidade, IBGE, SIRC e outros; entender as políticas 

adotadas para a erradicação dos sub-registros e avaliar seu êxito.  
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ANEXO E – EXEMPLO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE NASCIMENTO 

 

 



138 

 

 

 



139 

 

 

ANEXO F – EXEMPLO DE REGISTRO DE FETO NAS CERTIDÕES DE 

NASCIMENTO 
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ANEXO G – EXEMPLO DE EFEITOS DE CERTIDÃO DE BATISMO E CERTIDÃO 

DE NASCIMENTO NA PRIMEIRA FASE DA REPÚBLICA EM UMA 

HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO 
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ANEXO H – EXEMPLO DE EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DE 

NASCIMENTO PARA CONFECÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO 

 

 
 


