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Recomendação nº 04/2020 
  
  
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da Defensora 

Pública ao final subscrita, com arrimo no art.4º, incisos X e XI da Lei Complementar Federal nº 80/94, 

vem expor e recomendar o que segue: 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição essencial à justiça, à promoção dos 

direitos humanos e à defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita a todos os necessitados, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal e da Lei Complementar Federal nº 80/1994; 

CONSIDERANDO que é objetivo da Defensoria Pública promover a dignidade da pessoa 

humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito e a 

prevalência e efetividade dos direitos humanos, conforme art.3º-A da Lei Complementar Federal nº 

80/1994; 
  
CONSIDERANDO que todo indivíduo tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica, 

conforme o disposto no artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos do Homem; 

  

  
CONSIDERANDO que o registro civil de nascimento é um direito fundamental do ser humano e é crucial 

para o exercício da sua cidadania, sendo garantido pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil, que define 

a personalidade civil desde o seu nascimento (art. 2º), além do direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o 

sobrenome (art. 16 do CC); 
  

CONSIDERANDO a necessidade de garantir às pessoas em situação de maior vulnerabilidade acesso à obtenção 

de documentos civis, nos termos da alínea “b”, inciso XXXIV do artigo 5º da Constituição Federal; 
  

CONSIDERANDO o compromisso nacional de ampliação do acesso à documentação civil básica, mediante 

colaboração e articulação dos entes públicos (art. 1º do Decreto nº 6.289, de 6 de dezembro de 2007); 
  

CONSIDERANDO que as pessoas em situação de vulnerabilidade social não têm condições socioeconômicas 

de obter os dados registrais para o exercício de direitos fundamentais; 
  

CONSIDERANDO que a ausência dos dados registrais tem impedido o fornecimento dos demais documentos 

civis das pessoas em situação de vulnerabilidade, atingindo o exercício da cidadania, o que, por questão humanitária 

e escopo do Estado Democrático de Direito, exige esforços das instituições para sua superação; 
  

CONSIDERANDO o Provimento CNJ nº 104, de 09 de junho de 2020, que dispõe sobre o envio de dados 

registrais, das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica, pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, diretamente ou por intermédio da Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais – CRC, 

aos Institutos de Identificação dos Estados, para fins exclusivos de emissão de registro geral de identidade; 



  
CONSIDERANDO que a situação de vulnerabilidade, prevista no Provimento supracitado, será atestada 

pelos órgãos públicos do Estados e Municípios; 
  

  
CONSIDERANDO que a cópia da certidão de nascimento possui as informações pertinentes para a emissão 

de RG, bem como a autenticidade do documento pode ser verificada junto à CRC; 

  

RECOMENDA que, a fim de garantir efetividade ao Provimento CNJ nº 104/2020 e seus propósitos, 

sejam aceitas, para emissão de REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, as informações constantes na Central de Informações de Registro Civil de Pessoas 

Naturais (CRC), ou as informações fornecidas pelos Cartórios Registrais, as quais deverão ser fornecidas no 

prazo de 48h (quarenta e oito horas). 

  

RECOMENDA, também, que seja dado amplo conhecimento do Provimento CNJ nº 104/2020 a todas 

as Centrais do Cidadão com posto de atendimento do ITEP, no Estado do Rio Grande do Norte. 

  

Solicitamos que a resposta à presente recomendação seja encaminhada à Defensoria Pública Estadual via e-

mail (annapaulacavalcante@dpe.rn.def.br), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento eletrônico deste 

ofício. 

  

Desde logo, agradecemos a atenção dispensada, colocando-nos à disposição para o que se fizer necessário à 

salvaguarda dos direitos fundamentais das pessoas em situação de vulnerabilidade. 

  

Atenciosamente, 

  

ANNA PAULA PINTO CAVALCANTE 

Defensora Pública 

Coordenadora do NUDEV 

  
  
  
 

 
 

 

 

 


