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Imperativo de magna importância e que em absoluto não deve permanecer na obscuridade 
que tem permanecido desde o seu evento, é, sem duvida, o que se refere ao registro civil das 
pessoas naturais. - A modelar instituição que começou por um simples decreto, corporificou-se 
e se concretizou com os dispositivos estabelecidos pelo Código Civil. Regras e deveres 
passaram a regularizar a vida civil brasileira, revestindo de preceitos que a elevaram ao seu 
justo merecimento e posição social. - No caso ora ventilado, pouco importa que a oficialização 
global de todas as serventias de justiça que, chegou a movimentar toda uma Assembléia 
Legislativa; que chegou a movimentar a gregos e a troianos, se tivesse desmoronada como um 
edifício de vulnerável consistência, edificado num terreno movediço. Pouco importa isso no 
caso vertente, desde que haja oportunidade de se reparar uma grande falta. Está em causa um 
ato de suma importância, de alta significação social, qual seja a oficialização das serventias que 
se destinam ao cômputo demográfico da nacionalidade. - Toca à vista, ao próprio raciocínio, a 
razão direta e insofismável desse amparo leal. É certo que, enquanto perdurar o sistema 
antiquado dessa instituição, com todas as suas lacunas imperdoáveis, jamais poderemos obter 
uma estatística, perfeita, condensada em dados perfeitos, e isso tanto no que tange ao 
registro de nascimento, quanto ao que se refere ao registro de casamento. - Ha uma série de 
ocorrências em torno desses registros e que por esse motivo não exprimem o verdadeiro 
censo demográfico da nação. Acontece que por incúria ou mesmo pobreza muitos pais deixam 
de registrar o nascimento de seus filhos na época oportuna, assim como muitos namorados 
menosprezando os - deveres conjugais, se unem, livremente, pelos laços do amor pecaminoso. 
Neste Estado, o número de indiferentes aos preceitos legais ainda não é tão desalentador 
como em algumas unidades da federação, de onde partem muitos casais, casados só 
religiosamente e que aqui vêem regularizar civicamente os seus esponsais. Oficializada esta 
categoria de serventia, com legislação bem adequada, onde se estabeleceria regalias e 
deveres, com penalidades aos infratores, tudo se modificaria sem relutância, sensivelmente, 
aos interesses da nacionalidade. Tabela de custas para o Estado, acondicionada sob ás 
exigências do trabalho, cobrado em selos adesivos e com celebração de atos gratuitos ás 
pessoas legitimamente pobres e estaria de vez resolvido esse magno problema, que nem por 
isso o é complexo. Com serventuários estipendiados pelo Estado, à altura de seus legítimos 
vencimentos, tudo se nivelaria a um plano clarividente e necessário e que requer essa 
instituição modelar. Nos casos de ofícios. de registro civil com anexo de funções tabelioas 
ficaria a oficialização apenas adstrita ao registro civil. - A inovação seria tão grandiosa ao 
interesse coletivo, mesmo que acarretasse algum ônus para o Estado. 


