


Reconhecimento de paternidade

reconhecimentos de paternidades já foram realizados desde a publicação do provimento nº 16/2012 do 
Conselho Nacional de Justiça que permitiu que este ato fosse realizado diretamente nos cartórios de re-
gistro civil.

*Dados computados até março de 2019
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de atos e atos gratuitos de nascimentos e óbitos e suas respectivas certidões foram emitidas pelos  
Cartórios brasileiros desde 1998, quando entrou em vigor a Lei Federal nº 9.534/1997.

Registros de nascimentos realizados no Brasil de 1998 
até 2019* separados por unidade federativa

Registros de óbitos realizados no Brasil de 2003 a 
2019* separados por unidade federativa

Gratuidade*

160
milhões

*Dados computados até março de 2019
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6.348.228 de CPFs emitidos no registro

82.029.693 é o total de registros de nascimentos

23.301.079 é o total de registros de casamentos

24.502.749 é o total de registros de óbitos

190.479 é o número de certidões eletrônicas emitidas 
entre cartórios desde 2015

1.657.054 de registros de nascimentos diretamente 
em maternidades

211.818
é o número de certidões digitais emitidas por email aos 
usuários desde 2015 – superando as emissões de certidões 
em papel pelo portal de serviços eletrônicos

165.976 é o número de certidões em papel emitidas por meio do 
portal registrocivil.org.br desde 2015

318.171 é o número de consultas do Poder Judiciário à 
Central de Informações do Registro Civil

CRC em Números

*Dados computados até março de 2019
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2015 32.711

2016 1.307.206

2017 1.950.163

2018 3.058.148

Total geral 6.348.228

Com a publicação do Provimento nº 63/2017, que instituiu modelos únicos 
de certidão de nascimento, de casamento e de óbito; os cartórios de Regis-
tro Civil passaram a emitir diretamente na certidão de nascimento o CPF.

Desde a publicação 
da normativa, já foram 
emitidos por meio do 
Registro Civil mais de

Fonte: CRC Nacional

Emissão de CPF

6.348
milhões de CPFs

*Dados computados até março de 2019



Ano Qtde

2015 40.784

2016 41.700

2017 51.464

2018 77.870

Total geral 211.818

é o número de certidões digitais emitidas por email aos usuários desde 2015 – superando as emissões de  
certidões em papel pelo portal de serviços eletrônicos
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2015 42.132

2016 41.700

2017 43.072

2018 39.072

Total geral 165.976

é o número de certidões em papel emitidas por meio do portal registrocivil.org.br desde 2015.

Certidões em papel

165.976



Ano Qtde

2012 212.208

2013 224.922
2014 232.927

2015 243.524

2016 241.811

2017 250.805

2018 250.857

Total geral 165.7054

A Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) publicou em setembro de 
2010 o Provimento nº 10, regulamentando a emissão de certidões de 
nascimento em maternidades brasileiras. A medida visou ajudar na 
erradicação do subregistro.

de registros de nascimentos direta-
mente em maternidades desde 2012
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