
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGISTRO DE NASCIMENTO
(Art. 50 e ss. da Lei 6015/73, arts. 2º, 9º I, e 16 do CC e art. 541 e ss. CN-Circular 37/2016 – CGJ/SC).

PAIS CASADOS NO CIVIL 

1. Declaração de Nascido Vivo DNV, via amarela original (devidamente preenchida e sem 
rasura), que ficará arquivada em cartório (Lei 12.662/2012).
2. RG ou outro documento de identificação com foto que comprove a naturalidade de 
ambos os pais. Na falta de documento de identificação, apresentar Certidão de nascimento 
ou casamento (Requisitos: Lei 6015/73, Art. 54, 7º e CNCGJ/SC Art. 597, VI.); 
3. Contrato, Escritura ou título judicial de reconhecimento de UNIÃO ESTÁVEL, ou 
escritura pública/instrumento particular de reconhecimento de paternidade assinada por firma 
reconhecida por autenticidade pela genitora -art.547 CN/CGJ/SC.
4. Comprovante de residência ATUAL (90 dias).
5. Devem comparecer no Cartório: o pai OU a mãe com a certidão de Casamento.

OBS: Mãe menor de 16 anos deve vir acompanhada de um dos pais (art. 5º, I, do CC) para 
representá-la; 

PAIS SOLTEIROS 

1. Declaração de Nascido Vivo DNV, via amarela original (devidamente preenchida e sem 
rasura), que ficará arquivada em cartório (Lei 12.662/2012).
2. RG ou outro documento de identificação com foto que comprove a naturalidade de 
ambos os pais. Na falta de documento de identificação, apresentar Certidão de nascimento 
ou casamento (Requisitos: Lei 6015/73, Art. 54, 7º e CNCGJ/SC Art. 597, VI.); 
3. Comprovante de residência ATUAL (90 dias).
4. Devem Comparecer no Cartório: o pai E A mãe da criança. 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

-O recém-nascido DEVERÁ ser registrado no Registro Civil da cidade de residência dos 
pais ou na cidade de onde ocorreu o parto. 

- Prazo: de até 15 dias da data do nascimento (Pais casados). Fora do prazo, o registro deverá
ser efetuado no local de residência dos pais. 

- Se os pais forem casados, PODERÁ comparecer apenas um deles para registrar com a 
certidão de casamento. 

- Escolha do nome: (art. 546 do CN) – O nome não poderá expor a criança ao ridículo e evitar 
a inserção de letras que prejudiquem as regras ortográficas vigentes. Ex: letras duplas: LL, CC,
NN...). No caso de nome estrangeiro deverá obedecer a grafia de origem.

REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO PROVIMENTO 28/2013 CNJ 

O registro  de nascimento,  após o prazo  legal  previsto  no art.  50 da Lei  nº  6.015/73,  será
realizado no lugar de residência dos pais, e poderá ser requerido por um dos pais (casados) ou
por ambos os pais se não forem casados, se a criança tiver  até (12) doze anos de idade
incompletos, apresentando, além dos documentos acima listados, o seguinte:
- Certidão negativa do registro civil do local de nascimento do registrando;
- Certidão negativa do registro civil do local de residência dos pais na época do nascimento;
- Declaração dos pais do motivo de não terem promovido o registro. 

ACIMA DE 12 ANOS ou menor de 12 anos sem DNV: Além dos requisitos acima, apresentar
requerimento assinado pelos pais e duas testemunhas, que preencha os requisitos do art. 2º,
3º e 4º do Provimento 28/2013/CNJ, anexando os documentos lá elencados.


