
INOVAÇÕES NO SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL 

 

PROJETO DE LEI ENCAMINHADO AO CONGRESSO PELO CHEFE DO EXECUTIVO - COMISSÃO 
TÉCNICA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  

Em mensagem enviada pelo presidente Café Filho ao, Congresso Nacional, acompanha do 
respectivo projeto de lei, adota-se novo processo auxiliar de registro civil, denominado 
"numero pessoal" que consiste em atribuir a cada indivíduo registrado em cartório um numero 
único e exclusivo, intransferível e imutável, de maneira a distingui-lo de qualquer outro. Além 
disso cria-se no Ministério da Justiça e Negócios Interiores a Comissão Técnica do Registro Civil 
das Pessoas Naturais, com o objetivo de orientar o sistema, aperfeiçoá-lo e promover o 
entrosamento com os serviços de identificação existentes no País. 

O trabalho teve origem numa sugestão do coronel aviador Antonio Alves Cabral, adido 
aeronáutico em Buenos Aires, tendo sido estudado por uma comissão especial da qual faziam 
parte diretores e representantes de serviços de identificação, do Registro de Estrangeiros, do 
IBGE, da Vara de Registros Públicos do Tribunal de Justiça e outros órgãos militares. O ministro 
Prado Kelly encaminhou ao chefe do Executivo os resultados dos estudos procedidos, 
manifestando-se favorável à adoção do novo sistema. 

 

O TEXTO DA LEI 

Tem a seguinte redação o projeto de lei: 

"Artigo 1.º - Além dos requisitos exigidos pelas leis e regulamentos em vigor para o registro 
civil de nascimento da pessoa natural, dele constará obrigatoriamente a identificação, por 
meio de uma numeração composta nos termos da presente lei, que se consignará ao 
respectivo assento de nascimento e nos demais livros que forem criados para esse fim. 

§ único, - O número pessoal não exclui a exigibilidade do nome como atributo da 
personalidade e condição indispensável para a validade da realização de todo e qualquer ato 
jurídico. 

Artigo 2.º - O "numero pessoal" referido no artigo ,antecedente será constituído de duas 
ordens, com os seguintes elementos: 

a) - a primeira ordem compõe-se de cinco índices referentes ao "ano", "mês", "dia", "sexo" e 
numero de ordem no cartório de registro civil. O "ano" será representado pelos três ultimes 
algarismos do ano. O "mês" será representado por dois algarismos. O "dia" será representado 
por dois algarismos. O "sexo" será representado pelas letras M ou F. O "numero de ordem" 
será representado pela serie natural dos numeres inteiros correspondentes à sequência de 
inscrição no cartório no dia em que o cidadão é registrado; 

b) - a segunda ordem compõe-se de seis índices, referentes ás coordenadas geográficas do 
cartório de registro, com aproximação de segundos. 



§ único - No caso de existir mais de um cartório em cada localidade, as suas posições serão 
definidas em se, aumentando ou diminuindo de uma unidade os minutos das coordenadas 
geograficas da respectiva localidade. 

Artigo 3.º - O numero pessoal terá uma versão alfabética em código que estabelecerá a 
correspondência dos algarismos arábicos, com as letras do alfabeto latino, desta forma: a - 1, e 
- 2, e - 3, d - 4, e - 5, f - 6, g - 7, h - 8, i - 9, o - 0. 

§ único - A regulamentação da presente lei disporá sobre o uso do numero pessoal e da versão 
alfabética a que se refere o presente artigo. 

Artigo 4.º - Os atuais livros de registro civil das pessoas naturais serão adaptados aos requisitos 
da presente lei nos termos da respectiva regulamentação. 

Artigo 5.º - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística providenciará sobre a determinação 
das coordenadas geográficas das localidades onde existam cartório de registro civil e, à medida 
que as for obtendo, fará publicá-las. 

Artigo 6.º- O ministro da Justiça e Negócios Interiores publicará, zelando pela sua atualização, 
a lista dos cartórios de registro indicando de cada um as coordenadas geográficas, endereço e 
nome do serventuário responsável. 

Artigo 7.º - No ato do registro de nascimento é fornecido pelo respectivo cartório ao 
declarante uma carteira contendo a numeração prescrita no artigo 1.º, e sendo de uso 
obrigatório pelas pessoas maiores de 18 anos até que seja substituída pela carteira de 
identidade. 

Artigo 8.º - As certidões de registro civil e todo e qualquer documento pessoal de identificação 
conterão obrigatoriamente o numero pessoal do registrando ou identificando. 

Artigo 9.º - Fica criada no Ministério da Justiça e Negócios Interiores a Comissão Técnica do 
Registro Civil das Pessoas Naturais a qual terá por finalidade: 1) elaborar o anteprojeto de 
regulamentação da presente lei; 2) orientar a implantação das medidas e princípios nela 
consagrados; 3) sugerir medidas em proveito da eficácia dos serviços do registro civil, das 
pessoas naturais; .4) sugerir normas e provimento dos serviços de registro civil das pessoas 
naturais e os de identificação pessoal. 

Artigo 10.º - O órgão a que se refere o artigo anterior será composto, mediante designação do 
presidente da Republica por oito membros a saber: dois juristas, uma pessoa notoriamente 
conhecedora de assuntos relativos ao registro civil das pessoas naturais e representantes dos 
serviços militares de identificação, do Instituto Felix Pacheco e do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 

Artigo 11.º - O presidente da Comissão Técnica do Registro Civil das Pessoas Naturais será 
designado pelo presidente da Republica dentre os juristas que a compõem. 

Artigo 12.º - O Poder Executivo proporcionará à Comissão a que se refere o artigo 9.º, os meios 
indispensáveis ao seu funcionamento e aprovará o respectivo regimento dentro, de 90 dias a 
partir da aprovação desta lei. 



Artigo 13.º - Revogam-se as disposições em contrario". 


