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Resumo 

A pesquisa é parte de um grupo maior de trabalho vinculado ao Centro de Estudos em 

Direitos e Desigualdades (CEDD), o qual propõe um objeto de exame cujo foco de análise 

resta em processos de reprodução de desigualdade e exclusão associados à praticas políticas e 

jurídicas do Estado. Em tal contexto, o trabalho científico neste resumo exposto visa o 

levantamento de políticas públicas e práticas estatais ou particulares que possuem o objetivo 

de universalizar o Registro Civil de Nascimento e aumentar o acesso à documentação básica 

no município de Ribeirão Preto, de maneira a analisar a eficácia de tais atos e, em fim, 

apresentar propostas visando a universalização dos direitos daí decorrentes. Para tanto, em um 

primeiro momento, realizou-se uma investigação em métodos científicos, doutrinária, 

legislativa e jurisprudencial; após, foi feita uma colheita de dados provenientes de pesquisa de 

campo em órgãos públicos e informações disponibilizadas via sítios eletrônicos. Desta 

maneira, verifica-se que ambos o Registro Civil de Nascimento e a documentação básica, aqui 

considerada como o conjunto dos documentos Registro Geral (R.G.), Certidão de Pessoa 

Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), são instrumentos 

primordiais na concretização da cidadania. Afinal, todos possuem personalidade civil a partir 

do simples fato de nascer com vida, alcançando, assim, a capacidade de direito para, então, 

conseguir a capacidade de fato para o exercício dos atos da vida civil, como inscrição em 

instituições de ensino e casamento, a partir da obtenção dos referidos documentos. A partir 

dos estudos iniciais de conceituação do Registro Civil de Nascimento, da Documentação 

Básica e de Políticas Públicas conforme entendimento doutrinário, legislativo e 

jurisprudencial, é notada uma necessidade fática de que todos possuam o Registro Civil de 

Nascimento e a Documentação Básica de maneira que, concretamente, os brasileiros possam 



exercer sua cidadania. Ademais, contata-se a existência de Políticas Públicas de âmbito 

nacional, como o Plano Nacional de Desenvolvimento Humano III e o Decreto n.6.289 de 6 

de dezembro de 2007, estipulados justamente com a finalidade de universalizar o Registro 

Civil de Nascimento e aumentar o acesso da Documentação Básica à população, além de 

órgãos criados para a efetivação destes mesmos objetivos, como é o caso da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos. Mais, com a finalização do estudo da conjuntura ribeirão-

pretana é perceptível o papel fundamental do posto de atendimento Poupatempo do 

município, dos três Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais e da Secretaria Municipal 

de Assistência Social; afinal, é a partir das diversas ações desta unidade Poupatempo que a 

população da cidade e de municípios vizinhos têm acesso à emissão e renovação de 

documentação básica e às informações acerca dos meios para emitir documentos, da 

importância de cada um e do cuidado com a manutenção dos mesmos; também, com os atos 

realizados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, individualmente como por 

meio do “Projeto Semear” do 1º Cartório e dos convênios firmados pelos 2º e 3º Cartórios 

com Maternidades ou por convites da Prefeitura e outros órgãos, o Registro Civil de 

Nascimento chega à crianças e adultos que ainda não o possuem, além de ser esclarecida a 

importância deste documento à realização de atos básicos da cidadania, como a matricula em 

Escolas Públicas de Educação Infantil e emissão de outros documentos básicos; e, por fim, 

com base na “Ação Cidadania”, sob os cuidados da Assistência de Assistência Social de 

Ribeirão Preto,  a documentação básica e o Registro Civil de Nascimento, devido à 

participação conjunta do Poupatempo, dos Cartórios do Município e eventualmente do 

Cartório Itinerante, são disponibilizados à população carente da cidade, conforme os bairros 

em que tal ato é aplicado em suas diversas edições, sendo importante ressaltar o fato de tal 

ação, apesar de implantada no município apenas no ano de 2011, ser uma sequencia, ou até 

junção, de outros atos realizados pela Prefeitura de Ribeirão Preto e suas Secretarias, como o 

programa “governo no bairro”. Assim, a pesquisa é finalizada em todas as suas etapas, 

revelando um contexto de efetivo aumento no acesso ao Registro Civil de Nascimento e à 

documentação básica no município de Ribeirão Preto, além de um esforço por parte dos entes 

públicos e particulares em informar o cidadão a respeito da suma importância em  possuir tais 

documentos e em mantê-los atualizados e em boas condições a fim de um concreto exercício 

dos direitos da cidadania; enfim, a partir da análise conjunta de todas as informações 

coletadas e estudadas, são realizadas certas propostas em relação ao incremento de certos atos 

já realizados e ao início da participação ativa de órgãos neste movimento que visa a 



universalização do Registro Civil de Nascimento e o aumento do acesso à documentação 

básica.   


