
 
 

           
 
 
 

NOTA TÉCNICA Nº 04/2021 

                                                            

ASSUNTO: OBRIGATORIEDADE DE 
INSTALAÇÃO DE UNIDADES 
INTERLIGADA DO SERVIÇO DE 
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 
NATURAIS. PROVIMENTO 7/2021 
CCG/MA. 

 

Cuida-se de nota técnica referente à necessidade e importância de 
instalação de unidades interligadas de registro civil de nascimento e óbito no 
âmbito dos Municípios do Estado do Maranhão. 

Com efeito, o direito de existir, presente no artigo 5º da Constituição 
Federal de 1988 (CF), é garantido por lei e concretiza-se quando a criança 
recém-nascida é registrada no cartório, sendo a certidão de nascimento o 
primeiro passo para o exercício da cidadania. Por isso, é fundamental realizar o 
registro do bebê logo após o nascimento. 

A ausência de registro é definida pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) como sub-registro, consistindo no conjunto de 
nascimentos não registrados no próprio ano de nascimento ou no 1º trimestre 
do ano subsequente. Contudo, tal definição não abrange todos os casos de 
pessoas ainda não registradas, ou os que não têm em seu poder sua certidão, 
sendo que o sub-registro e o registro de nascimento tardio ainda são grandes 
desafios para este século. 

As populações em situação de vulnerabilidade são as mais afetadas 
pela ausência de registro civil. O desconhecimento sobre os benefícios da 
cidadania e as dificuldades enfrentadas pelos pais, para registrarem o 
nascimento de seus filhos, configuram uma realidade de exclusão social e 
causam implicações que vão desde o acesso negado a direitos presentes na CF, 
até a garantia de serviços básicos garantidos pelo Estado. 

 Algumas estratégias vêm sendo adotadas no Brasil para mudar essa 
realidade, e uma delas é a implantação nas maternidades de unidades interligadas 
com os cartórios (registradores), de modo a realizar o registro do bebê ainda no 
hospital, rapidamente e sem burocracia.   



 
 

           
 
 
 

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou, em 
03 de setembro de 2010, o Provimento nº 13, estabelecendo unidades 
interligadas nas maternidades, responsáveis pela emissão de certidão de 
nascimento nos estabelecimentos que realizam partos, vejamos: 

Art. 1º A emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde 
que realizam partos será feita por meio da utilização de sistema informatizado 
que, via rede mundial de computadores, os interligue às 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. § 1º O posto de remessa, recepção de dados e 
impressão de certidão de nascimento que funciona em estabelecimentos de 
saúde que realizam partos e que está conectado pela rede mundial de 
computadores às serventias de registro civil das pessoas naturais é 
denominado "Unidade Interligada". § 2º A Unidade Interligada que conecta 
estabelecimento de saúde aos serviços de registro civil não é considerada 
sucursal, pois relaciona-se com diversos cartórios. § 3º Todo processo de 
comunicação de dados entre a Unidade Interligada e os cartórios de registro 
civil das pessoas naturais, via rede mundial de computadores, deverá ser feito 
com o uso de certificação digital, desde que atenda aos requisitos da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP. [grifo nosso] 

Além disso, essa obrigatoriedade também é prevista na Lei 
6.015/1973, de registros públicos, em seu art. 50, no qual determina o registro 
de todo nascimento que ocorrer em território nacional: 

Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser 
dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da 
residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até 
três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do 
cartório. 

Cita-se, dentre estas essencialidades, a Convenção sobre direitos da 
criança, ratificada pelo Estado Brasileiro e promulgada pelo Decreto nº 99.710, 
de 21 de novembro de 1990, em seu artigo 7, estabelece que a criança será 
registrada, imediatamente, após seu nascimento, sendo este um dever do 
Estado: 

1. A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá 
direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, 
na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles. 

2. Os Estados Partes zelarão pela aplicação desses direitos de acordo com sua 
legislação nacional e com as obrigações que tenham assumido em virtude dos 
instrumentos internacionais pertinentes, sobretudo se, de outro modo, a 
criança se tornaria apátrida. 



 
 

           
 
 
 

O assento do nascimento se revela, destarte, de grande importância 
para a vida civil, haja vista os diversos efeitos jurídicos deste registro emanados, 
aptos, inclusive, a servirem de orientação para que os entes estatais pautem a 
instituição de políticas públicas visando o reconhecimento de direitos 
fundamentais sociais individuais. 

A certidão de nascimento é um direito de todo brasileiro e comprova 
o registro civil de nascimento no livro do Cartório de Registro Civil de pessoas 
naturais. Portanto, por sua vez, confere, de certa forma, existência jurídica à 
pessoa natural, pois é através dele, geralmente, que se possibilita o acesso à 
saúde, à justiça, à educação, cadastro em programas sociais. 

E visando dar efetivo cumprimento as normas acima, 
especificamente no nosso estado, a Federação dos Munícipios do Estado do 
Maranhão (FAMEM) firmou parceria com Tribunal de Justiça, para incentivar 
a instalação de unidades interligadas em maternidades (unidades interligadas) e 
hospitais, fomentando a implementação de registros civis ou - naquelas que já 
existiram- a reativação de unidades desativadas nos Municípios do Maranhão. 

Para tanto, a CGJ-MA regulamentou a instalação das unidades 
interligadas em casas de saúde, através do provimento n.º 07/2021, em 
atendimento ao Decreto nº 10.63/2019, que estabeleceu o Compromisso 
Nacional pela Erradicação do Sub-registro e a Ampliação do Acesso à 
Documentação Básica, e à Lei nº 13.257/2016, dispondo sobre as políticas 
públicas para a primeira infância e determinou o prazo de um ano para que os 
estabelecimentos de saúde que realizem partos se interliguem às serventias de 
registro civil. 

Para efetivar a interligação, deverá ser formalizado termo de 
cooperação técnica entre o serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais 
(RCPN) e a unidade hospitalar, que deverá ser encaminhado ao juiz corregedor 
da comarca e à Corregedoria Geral da Justiça. O Provimento traz em seu Anexo 
I o modelo do termo de cooperação técnica e no Anexo II o modelo do termo 
de opção para escolha do domicílio da criança. 

A Unidade Interligada fará parte do serviço de Registro Civil de 
Pessoas Naturais da área geográfica em que se encontrar instalada a entidade 
hospitalar. No caso de não haver divisão quanto às circunscrições das serventias 
de registro civil no mesmo município, o corregedor-geral da Justiça designará a 
serventia que ficará responsável pelo atendimento. 

No caso de a mãe do recém-nascido ser relativa ou absolutamente 
incapaz, o registro será feito mediante apresentação da Declaração de Nascido 



 
 

           
 
 
 

Vivo (DNV) ou declaração médica que confirme a maternidade, com firma 
reconhecida.     

Os serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais a que estiverem 
vinculadas as unidades interligadas deverão encaminhar ao Núcleo de Registro 
Civil da CGJ-MA, até o dia 10 do mês seguinte, relatório mensal contendo 
informações da quantidade de nascimentos ocorridos e de registros feitos, para 
análise e fiscalização dos índices de cobertura, sob pena de responsabilização 
administrativa, enquanto não estiver disponível o respectivo relatório por meio 
da CRC-Jud. 

Vale ressaltar que a instalação e o funcionamento de Unidade 
Interligada (U.I.) do Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) em 
estabelecimentos de saúde do Estado do Maranhão foram disciplinados pela 
CGJ-MA no Provimento nº 20/2013, diante da indispensabilidade do registro 
de nascimento à aquisição da condição de cidadão e ao pleno exercício dos 
direitos fundamentais da pessoa humana. 

CONCLUSÃO 

Portanto, recomendamos aos Municípios do Estado do Maranhão 
que formalizem acordos de cooperação técnica com as serventias extrajudiciais 
de ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, objetivando possibilitar o 
funcionamento do Posto Avançado de Registro Civil de Nascimento – na 
modalidade Unidade Interligada, mediante Termo de Cooperação Técnica e de 
Opção, elaboradas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 

Para maiores informações, contatar departamento Jurídico da 
FAMEM pelo telefone (98) 2109-5417 ou e-mail: juridico@famem.org.br 

São Luís (MA), 13 de setembro de 2021. 

                                                            Departamento Jurídico da FAMEM 

 
 

 

https://novogerenciador.tjma.jus.br/storage/portalweb/provimento_no_202013_04122013_1052.pdf
mailto:juridico@famem.org.br

