
I Semana Cearense de Mobilização pela Erradicação do Sub-registro Civil de
Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica

De 06 a 09 de Julho

Sobre o Evento

O Plano Plurianual do Governo do Estado do Ceará divide o Estado em sete eixos.
Dentro dele, temos o Ceará Acolhedor, eixo que tem como Resultado Estratégico a
inclusão social, direitos humanos e civis e reconhecimento assegurados para a
população no Ceará, respeitando a diversidade e priorizando os segmentos
vulneráveis e suas potencialidades.

É nessa perspectiva de proteção à vida e acesso à justiça social e Cidadania e de
promoção e defesa dos Direitos Humanos que o Governo do Ceará, por meio da
Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos
(SPS), assinou, em 2019, o Compromisso Nacional pela Erradicação do
Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica,
reafirmando o seu compromisso com as referidas pautas.

Assim, este evento tem o objetivo de promover a integração entre o poder
executivo, o poder judiciário, as serventias extrajudiciais de registro civil de pessoas
naturais, as organizações da sociedade civil, os organismos internacionais, a
iniciativa privada, a comunidade e as famílias na luta pela erradicação do
sub-registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica.



Programação

Dia 06/07

14h30 - Mesa de Abertura
Abertura Cultural: Instituto Beatriz e Lauro Fiuza - IBLF
Lia Ferreira Gomes - Secretária Executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
da SPS
Francisco de Castro Menezes Júnior (Júnior Castro) - Prefeito de Chorozinho e
presidente da APRECE
Des Paulo Velten Pereira - Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão
Des. Paulo Airton Albuquerque Filho - Corregedor-Geral da Justiça do Ceará
Dra. Socorro França - Secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e
Direitos Humanos do Ceará

15h - Palestra de Abertura “O papel do Judiciário no enfrentamento ao sub-registro
civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica”
Compreendendo o importante papel que o Poder Judiciário assume dentro da rede
de enfrentamento ao sub-registro civil de nascimento, esta palestra tem por objetivo
abordar as experiências, ações e estratégias das Corregedorias de Justiça para
superar tal problema público.

Palestrante: Des Paulo Velten Pereira - Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão
Debatedor: Des. Paulo Airton Albuquerque Filho - Corregedor-Geral da Justiça do
Ceará
Moderadora: Lia - Secretária Executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
Duração: 2h

Dia 07/07

13h - Mesa 1 “O município como protagonista na luta pela erradicação do
sub-registro civil de nascimento  e ampliação do acesso à documentação básica”
O município é o ente federado que no dia a dia está mais próximo do cidadão e por
isso tem maior conhecimento das particularidades e necessidades locais. Dessa
forma, esta mesa visa promover o debate sobre o como o município pode e deve
atuar como protagonista na luta pela erradicação do sub-registro civil de nascimento
e ampliação do acesso à documentação básica.

Palestrante: Iraguassu Filho - Presidente da Fundação da Criança e Família
Cidadã-FUNCI
Palestrante: Manoel Santana - educador social
Palestrante: Tula Vieira Brasileiro - MPRJ/COESUB
Palestrante: Luciana Marinho - Assistente social da APDMCE e consultora do
UNICEF



Moderador: João Tadeu Lustosa de Brito Júnior, Coordenador da Cidadania da
Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do
Estado do Ceará
Duração: 2h

15h - Mesa 2 “Os desafios para superação do registro civil de nascimento tardio e
acesso à documentação básica”
Ainda encontramos uma parcela da população sem registro civil de nascimento e/ou
sem documentos básicos com RG, CPF, Título de Eleitor e/ou Carteira de Trabalho.
Tal fato, acarreta com que muitos cidadãos tenham dificuldades para acessar
políticas públicas e direitos fundamentais. Dessa forma, esta mesa tem por objetivo
problematizar os principais desafios a serem superados para que se reduza os
números de registro civil de nascimento tardio e/ou de cidadãos sem acesso à
documentação básica.

Palestrante: Dra. Samia Costa Farias Maia - Subdefensora Pública do Estado do
Ceará
Palestrante: Julio Torres - PEFOCE
Palestrante: Dra Raquel - juíza de direito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro
Moderador: João Tadeu Lustosa de Brito Júnior, Coordenador da Cidadania da
Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do
Estado do Ceará
Duração: 2h

Dia 08/07

13h - Mesa 3 “Unidades Interligadas na retaguarda da erradicação do sub-registro
civil de nascimento”
O registro civil de nascimento é o primeiro documento formal a conferir cidadania
aos nossos cidadãos e permitir que ele tenha acesso tanto à emissão de toda a
documentação básica, quanto às políticas públicas. No entanto, muitas crianças
chegam ao primeiro ano de vida, ou tornam-se adultas, sem ter tal documento. É
com vistas a superar esta problemática que foram criadas as Unidades Interligadas
(UI’s). Dessa forma, esta mesa tem por objetivo debater sobre como as UI’s podem
e devem atuar na retaguarda da erradicação do sub-registro civil de nascimento.

Palestrante: Guilherme Augusto de Alencar Araripe - Diretor de Novas Tecnologias
da Arpen CE
Palestrante: Priscilla Machado Soares Milhomem - Registradora Civil do 4º Registro
Civil de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro e Vice-Presidente de Políticas Sociais
da ARPEN-RJ
Palestrante: Juliana Sampaio de Araújo - juíza auxiliar da corregedoria geral da
justiça do Estado do Ceará do serviço extrajudicial.
Palestrante: João da Silva Nunes - Aux. Administrativo da Secretaria da Saúde do



Estado do Ceará.
Moderador: Márcio Rubens de Oliveira (Mobilizador Flacso Brasil)
Duração: 2h

15h - Palestra “Sub-registro civil de nascimento em números: um panorama dos
municípios cearenses”
A construção de políticas públicas socialmente transformadoras perpassa por
baseá-las em evidências. Dessa forma, esta palestra tem o objetivo de apresentar o
panorama dos índices de sub-registro civil de nascimento em todos os 184
municípios cearenses como forma de qualificar e orientar as ações de erradicação
do sub-registro civil de nascimento.

Palestrante: Francisco José Moreira Lopes - Chefe da Unidade Estadual do IBGE no
Ceará
Debatedor: Julio Alfredo Racchumi Romero - Professor efetivo do Departamento de
Estudos Interdisciplinar (DEINTER) da Universidade Federal do Ceará
Moderador: Bárbara Oliveira - Coordenadora de Políticas Públicas dos Direitos
Humanos da SPS
Duração: 1h

Dia 09/07

14h - Posse do Comitê Estadual de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento
do Ceará.


