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LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973*
Dispõe sobre os registros públicos e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
.....................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE
.....................................................................................................................................................
Art. 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou em relatório,
conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não
podendo ser retardada por mais de cinco dias.
§ 1º A certidão, de inteiro teor, poderá ser extraída por meio datilográfico ou
reprográfico.
§ 2º As certidões de Registro Civil de Pessoas Naturais mencionarão sempre, a
data em que foi lavrado o assento e serão manuscritas ou datilografadas e, no caso de adoção
de papéis impressos, os claros serão preenchidos também em manuscrito ou datilografados.
§ 3º Nas certidões de registro civil, não se mencionará a circunstância de ser
legítima, ou não, a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado, ou em virtude de
determinação judicial.
§ 4º As certidões de nascimento mencionarão, além da data em que foi feito o
assento, a data, por extenso, do nascimento e, ainda, expressamente, o lugar onde o fato
houver ocorrido.
§ 5º As certidões extraídas dos registros públicos deverão ser fornecidas em papel
e mediante escrita que permitam a sua reprodução por fotocópia, ou outro processo
equivalente.
Art. 20. No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o
interessado poderá reclamar à autoridade competente, que aplicará, se for o caso, a pena
disciplinar cabível.
Parágrafo único. Para a verificação do retardamento, o oficial, logo que receber
alguma petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
.......................................................................................................................................................
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CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES
Art. 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão
registradas no lugar de residência do interessado. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Lei nº 11.790, de 2/10/2008)
§ 1º O requerimento de registro será assinado por 2 (duas) testemunhas, sob as
penas da lei. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.790, de 2/10/2008)
§ 2º (Revogado pela Lei nº 10.215, de 6/4/2001)
§ 3º O oficial do Registro Civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá
exigir prova suficiente. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.790, de 2/10/2008)
§ 4º Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juízo competente.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.790, de 2/10/2008)
§ 5º Se o juiz não fixar prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em
cinco dias, sob pena de pagar multa correspondente a um salário-mínimo da região.
Art. 47. Se o oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qualquer registro,
averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as partes prejudicadas poderão
queixar-se à autoridade judiciária, a qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro de cinco dias.
§ 1º Se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o juiz que tomar
conhecimento do fato poderá impor ao oficial multa de um a dez salários-mínimos da região,
ordenando que, no prazo improrrogável de vinte e quatro horas, seja feito o registro, a
averbação, a anotação ou fornecida certidão, sob pena de prisão de cinco a vinte dias.
§ 2º Os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão
obrigatoriamente atendidos pelo oficial do registro civil, satisfeitos os emolumentos devidos,
sob as penas previstas no parágrafo anterior.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO NASCIMENTO
.......................................................................................................................................................
Art. 54
. O assento do nascimento deverá conter:
1°) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível
determiná-la, ou aproximada;
2º) o sexo e a cor do registrando;
3º) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;
4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança;
5º) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo depois do parto;
6º) a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou
tiverem existido;
7º) Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório
onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto,
e o domicílio ou a residência do casal.
8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos;
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9º) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do
assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de
unidade hospitalar ou casa de saúde. (Item com redação dada pela Lei nº 9.997, de 17/8/2000)
10) número de identificação da Declaração de Nascido Vivo - com controle do
dígito verificador, ressalvado na hipótese de registro tardio previsto no art. 46 desta Lei. (Item
acrescido pela Lei nº 12.662, de 5/6/2012)
§ 1º Não constituem motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação
da Declaração de Nascido Vivo por parte do Registrador Civil das Pessoas Naturais:
I - equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe;
II - omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai;
III - divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido constante da
declaração e o escolhido em manifestação perante o registrador no momento do registro de
nascimento, prevalecendo este último;
IV - divergência parcial ou total entre o nome do pai constante da declaração e o
verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalecendo este último;
V - demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam
informações relevantes para o registro de nascimento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.662, de 5/6/2012)
§ 2º O nome do pai constante da Declaração de Nascido Vivo não constitui prova
ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando
verificado nos termos da legislação civil vigente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.662, de
5/6/2012)
§ 3º Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou
parteiras tradicionais, a Declaração de Nascido Vivo será emitida pelos Oficiais de Registro
Civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das Secretarias
Estaduais ou Municipais de Saúde para que realizem tais emissões. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 12.662, de 5/6/2012)
Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará
adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não
o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato.
Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis
de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do
oficial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer
emolumentos, à decisão do juiz competente.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DO CASAMENTO
Art. 70. Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento, assinado
pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial, sendo exarados:
1º) os nomes, prenomes, nacionalidade, data e lugar do nascimento, profissão,
domicílio e residência atual dos cônjuges;
2º) os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou de morte,
domicílio e residência atual dos pais;
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3º) os nomes e prenomes do cônjuge precedente e a data da dissolução do
casamento anterior, quando for o caso;
4°) a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento;
5º) a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro;
6º) os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência atual das
testemunhas;
7º) o regime de casamento, com declaração da data e do cartório em cujas notas
foi tomada a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão ou o legal que,
sendo conhecido, será declarado expressamente;
8º) o nome, que passa a ter a mulher, em virtude do casamento;
9°) os nomes e as idades dos filhos havidos de matrimônio anterior ou legitimados
pelo casamento;
10) à margem do termo, a impressão digital do contraente que não souber assinar
o nome.
Parágrafo único. As testemunhas serão pelo menos, duas, não dispondo a lei de
modo diverso.
CAPÍTULO VII
DO REGISTRO DO CASAMENTO RELIGIOSO PARA EFEITOS CIVIS
Art. 71. Os nubentes habilitados para o casamento poderão pedir ao oficial que
lhes forneça a respectiva certidão, para se casarem perante autoridade ou ministro religioso,
nela mencionando o prazo legal de validade da habilitação.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO XII
DA AVERBAÇÃO
Art. 97. A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à
vista da carta de sentença, de mandado ou de petição acompanhada de certidão ou documento
legal e autêntico, com audiência do Ministério Público.
Art. 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando não houver espaço,
no livro corrente, com as notas e remissões recíprocas, que facilitem a busca.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

