PROJETO DE LEI N.º 1.775, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Mensagem nº 192/2015
Aviso nº 236/2015 - C. Civil
Dispõe sobre o Registro Civil Nacional - RCN e dá outras providências.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Ficam criados o Registro Civil Nacional - RCN e o documento de
RCN, com o objetivo de identificar o brasileiro nato ou naturalizado, desde seu nascimento ou
sua naturalização, em suas relações com a sociedade e com os órgãos e entidades
governamentais e privados.
§ 1º A Justiça Eleitoral atribuirá a cada brasileiro um número de RCN e
fornecerá o correspondente documento.
§ 2º O documento de RCN tem fé pública e validade em todo território
nacional e faz prova de todos os dados nele incluídos, dispensando a apresentação dos
documentos que lhe deram origem ou nele tenham sido mencionados.
§ 3º É gratuita a emissão da primeira via do documento de RCN.
Art. 2º O RCN utilizará:
I - a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral;
II - a base de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - Sirc,
criado pelo Poder Executivo federal em cumprimento ao disposto no art. 41 da Lei nº 11.977, de
7 de julho de 2009; e
III - outras informações, não disponíveis no Sirc, contidas em bases de dados
da Justiça Eleitoral ou disponibilizadas por outros órgãos.
§ 1º A base de dados do RCN será armazenada e gerida pela Justiça Eleitoral,
que a manterá atualizada e adotará as providências necessárias para assegurar a integridade, a
disponibilidade, a autenticidade, a confidencialidade de seu conteúdo e a interoperabilidade
entre os sistemas eletrônicos governamentais.
§ 2º A interoperabilidade de que trata o § 1º observará a legislação aplicável e
as recomendações técnicas da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo
Eletrônico - e-PING.
Art. 3º As serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais que não
disponibilizarem informações atualizadas ao Sirc, na forma do art. 41 da Lei nº 11.977, de
2009, e de sua regulamentação, ficam obrigadas a fornecê-las à Justiça Eleitoral, nos prazos e
nas condições por ela determinados.
Parágrafo único. A falta de fornecimento das informações à Justiça Eleitoral,
nos termos do caput, sujeitará o oficial do registro às penalidades previstas no § 5º do art. 100
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades
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previstas em lei e da fiscalização pelo Poder Judiciário.
Art. 4º A Justiça Eleitoral garantirá ao Poder Executivo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios o acesso à base de dados do RCN, de forma gratuita,
exceto quanto às informações eleitorais.
Parágrafo único. O Poder Executivo dos entes federados poderá integrar aos
seus próprios bancos de dados as informações da base de dados do RCN.
Art. 5º Fica vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do
RCN.
Parágrafo único. O disposto no caput não impede o serviço de conferência de
dados prestado a terceiros.
Art. 6º Fica criado o Comitê do RCN, com a participação paritária do Poder
Executivo federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que o coordenará.
§ 1º Compete ao Comitê do RCN:
I - recomendar:
a) o padrão biométrico do RCN;
b) o padrão do documento de RCN;
c) a regra de formação do número do RCN;
d) os documentos necessários para expedição do documento de RCN; e
e) os parâmetros técnicos e econômico-financeiros da prestação dos serviços de
conferência de dados;
II - orientar a implementação da interoperabilidade entre os sistemas
eletrônicos do Poder Executivo federal e da Justiça Eleitoral; e
III - estabelecer as diretrizes para administração do Fundo do Registro Civil
Nacional - FRCN e gestão de seus recursos.
§ 2º O Comitê do RCN será formado por três representantes indicados pelo
Poder Executivo federal e três representantes indicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º As decisões do Comitê do RCN serão tomadas por consenso.
§ 4º O Comitê do RCN poderá criar grupos técnicos, com a participação
paritária do Poder Executivo federal e do Tribunal Superior Eleitoral, para assessorá-lo em
suas atividades.
§ 5º A participação no Comitê do RCN e em seus grupos técnicos será
considerada serviço público relevante, não remunerada.
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Art. 7º Fica instituído o Fundo do Registro Civil Nacional - FRCN, de
natureza contábil, vinculado ao Tribunal Superior Eleitoral, com a finalidade de constituir
fonte de recursos para o desenvolvimento e a manutenção do RCN e das bases por ele
utilizadas.
§ 1º Constituem recursos do FRCN:
I - os que lhe forem destinados no orçamento da União;
II - os oriundos da aplicação de multas previstas no parágrafo único do art. 3º;
III - o resultado de aplicações financeiras sobre as receitas diretamente
arrecadadas; e
IV - outros recursos que lhe forem destinados, como os decorrentes de
convênios ou outros instrumentos congêneres, doações ou prestação de serviços de
conferência de dados.
§ 2º O FRCN será administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, observadas
as diretrizes estabelecidas pelo Comitê do RCN.
Art. 8º O Tribunal Superior Eleitoral poderá firmar acordo, convênio ou outro
instrumento congênere com entidades governamentais ou privadas, com vistas à consecução
dos objetivos desta Lei, observado o disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011.
Art. 9º
A Justiça Eleitoral estabelecerá cronograma das etapas de
implementação do RCN e de coleta das informações biométricas.
Parágrafo único. O documento do RCN poderá substituir o título de eleitor,
observada a legislação do alistamento eleitoral, na forma regulamentada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
Art. 10. O Poder Executivo federal e o Tribunal Superior Eleitoral editarão, no
âmbito de suas competências, atos complementares para a execução do disposto nesta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Fica revogada a Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997.
Brasília,
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EMI nº 00005/2015 SMPE MJ

Brasília, 28 de Maio de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o
Registro Civil Nacional - RCN e dá outras providências, conforme apresentado a seguir.
2.
Há muitos anos vem se discutindo a criação de um registro civil nacional e de
um documento nacional de identificação, com o objetivo de permitir que o cidadão
possa identificar-se e relacionar-se de modo simples e seguro nos espaços públicos e
privados.
3.
Com esse objetivo em mente, o Governo Federal e o Tribunal Superior Eleitoral
resolveram somar esforços para a criação do Registro Civil Nacional - RCN.
4.
Cumpre ressaltar que a Justiça Eleitoral já vem identificando biometricamente o
eleitorado brasileiro, como forma de tornar mais segura a identificação do cidadão
para o exercício do voto. Por sua vez, o Poder Executivo federal instituiu o Sistema
Nacional de Informações de Registro Civil - Sirc, com a finalidade de sistematizar os
dados produzidos pelas serventias de registro civil em todo território nacional.
5.
Nesse sentido, pretende-se promover a interoperabilidade entre essas bases de
dados, como forma de criar o Registro Civil Nacional - RCN, cujo número, atribuído
pela Justiça Eleitoral, permitirá identificar o cidadão com segurança. Vale destacar que
não se está pretendendo impor um documento único nem criar um documento
novo, pois o documento de RCN poderá futuramente substituir o título de eleitor e
conterá diversas informações e números oriundos de outros órgãos do Poder Público,
com a finalidade de simplificar, com segurança, a identificação do cidadão.
6.
Entre os principais aspectos previstos no Projeto de Lei, cumpre mencionar a
gratuidade na emissão da primeira via do documento de RCN; a criação do Fundo do
RCN, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento e
manutenção do RCN e das bases por ele utilizadas; e a criação de um comitê paritário
entre o Poder Executivo federal e o Tribunal Superior Eleitoral, com competência para
recomendar padrões do RCN e estabelecer diretrizes para administração do Fundo.
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7.
Cabe salientar que o Projeto de Lei deverá ser encaminhado conjuntamente ao
Congresso Nacional pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por meio de
mensagem assinada por ambos.
8.
Por fim, não se pode deixar de mencionar que a Justiça Eleitoral, desde sua
criação em 1932, vem garantindo a lisura das eleições brasileiras, por meio, inclusive,
de uma de suas principais atribuições: identificar inequivocamente o cidadão. Nesse
sentido, o Governo Federal apoia o empenho do Tribunal Superior Eleitoral na criação
e implementação do RCN, pois se trata de parceria vocacionada à simplificação e à
economia de recursos públicos, precisamente no escopo do Programa Bem Mais
Simples Brasil, criado pelo Decreto nº 8.414, de 26 de fevereiro de 2015.
9.
São essas, Senhora Presidenta, as razões que justificam a elaboração da minuta
de Projeto de Lei que ora submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Assinado por: Guilherme Afif Domingos, José Eduardo Martins Cardozo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009
Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida - PMCMV e a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas;
altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, as Leis nºs 4.380, de 21 de agosto de
1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10
de julho de 2001, e a Medida Provisória nº
2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
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CAPÍTULO II
DO REGISTRO ELETRÔNICO E DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS
.......................................................................................................................................................
Art. 41. A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o
art. 37, os serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder
Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes de
seus bancos de dados, conforme regulamento. (“Caput” com redação dada pela Medida
Provisória nº 656, de 7/10/2014, convertida na Lei nº 13.097, de 19/1/2015, publicada no
DOU de 20/1/2015, em vigor 30 dias após sua publicação)
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput ensejará a aplicação das
penas previstas nos incisos II a IV do caput art. 32 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de
1994. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 656, de 7/10/2014, convertida na Lei
nº 13.097, de 19/1/2015, publicada no DOU de 20/1/2015, em vigor trinta dias após sua
publicação)
Art. 42. Os emolumentos devidos pelos atos de abertura de matrícula, registro de
incorporação, parcelamento do solo, averbação de construção, instituição de condomínio,
averbação da carta de "habite-se" e demais atos referentes à construção de empreendimentos
no âmbito do PMCMV serão reduzidos em: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei
nº 12.424, de 16/6/2011)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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 II
DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO XII
DA AVERBAÇÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 100. No livro de casamento, será feita averbação da sentença de nulidade e
anulação de casamento, bem como do desquite, declarando-se a data em que o juiz a proferiu,
a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado.
§ 1º Antes de averbação, as sentenças não produzirão efeito contra terceiros.
§ 2º As sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas
enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito.
§ 3º A averbação a que se refere o parágrafo anterior será feita à vista da carta de
sentença, subscrita pelo presidente ou outro juiz do Tribunal que julgar a ação em grau de
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recurso, da qual constem os requisitos mencionados neste artigo e, ainda, certidão do trânsito
em julgado do acórdão.
§ 4º O oficial do registro comunicará, dentro de quarenta e oito horas, o
lançamento da averbação respectiva ao juiz que houver subscrito a carta de sentença mediante
ofício sob registro postal.
§ 5º Ao oficial, que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos parágrafos
anteriores, será imposta a multa de cinco salários-mínimos da região e a suspensão do cargo
até seis meses; em caso de reincidência ser-lhe-á aplicada, em dobro, a pena pecuniária,
ficando sujeito à perda do cargo.
Art. 101. Será também averbado, com as mesmas indicações e efeitos, o ato de
restabelecimento de sociedade conjugal.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011
Regula o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º
do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de
5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO
.......................................................................................................................................................
Seção V
Das Informações Pessoais
Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem
como às liberdades e garantias individuais.
§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade,
vida privada, honra e imagem:
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo
prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de
previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será
responsabilizado por seu uso indevido.
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§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as
informações forem necessárias:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente
incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público
ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se
referirem;
III - ao cumprimento de ordem judicial;
IV - à defesa de direitos humanos; ou
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem
de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de
irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações
voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.
§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação
pessoal.
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente
público ou militar:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.454, DE 7 DE ABRIL DE 1997
Institui o número único de Registro de
Identidade Civil e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É instituído o número único de Registro de Identidade Civil, pelo qual
cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será identificado em suas relações com a
sociedade e com os organismos governamentais e privados. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009)
Parágrafo único. (VETADO)
I - (VETADO)
II - (VETADO)
III - (VETADO)
Art. 2º É instituído o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil,
destinado a conter o número único de Registro de Identidade Civil, acompanhado dos dados
de identificação de cada cidadão. (Artigo com redação dada pela Lei nº 12.058, de
13/10/2009)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO Nº 8.414, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015
Institui o Programa Bem Mais Simples Brasil
e cria o Conselho Deliberativo e o Comitê
Gestor do Programa.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Programa Bem Mais Simples Brasil, com a finalidade de
simplificar e agilizar a prestação dos serviços públicos e de melhorar o ambiente de negócios
e a eficiência da gestão pública.
Art. 2º São objetivos do Programa Bem Mais Simples Brasil:
I - simplificar e agilizar o acesso do cidadão, das empresas e das entidades sem
fins lucrativos aos serviços e informações públicos;
II - promover a prestação de informações e serviços públicos por meio eletrônico;
III - reduzir formalidades e exigências na prestação de serviços públicos;
IV - promover a integração dos sistemas de informação pelos órgãos públicos para
oferta de serviços públicos;
V - celebrar o "Pacto Bem Mais Simples Brasil" com os demais Poderes da União
e com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e
VI - modernizar a gestão interna da administração pública.
§ 1º O Programa Bem Mais Simples Brasil deverá contemplar a atuação integrada
e sistêmica na prestação de serviços públicos, com a aplicação de soluções tecnológicas que
visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão, às empresas e às
entidades sem fins lucrativos, mediante a utilização de linguagem simples e compreensível.
§ 2º O Programa observará as diretrizes previstas no art. 1º do Decreto nº 6.932,
de 11 de agosto de 2009.
§ 3º O Programa será implementado de forma a garantir a integração com outras
ações e programas desenvolvidos no âmbito do Poder Executivo federal.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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