
Corregedoria Geral da Justiça 

PROVIMENTOS 

Despachos proferidos: 

N. 8222 - Silvio de Campos Mello - Capital - "Aprovo e confirmo a decisão de fls. 16, mandando 
que se lhe de publicidade, para orientação dos serventuários do Registro Civil das pessoas 
naturais. - S. P. 1-3-52. Marcio Munhós". 

Decisão a que se refere o despacho supra: 

"Não se justifica a exigência do Dr. Curador de Casamentos. O art. 14 do decreto-lei 8200, de 
19-4-1941 proíbe que se mencione nas certidões do registro civil a circunstância de ser 
legítima ou não a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado ou em virtude de 
determinação judicial. 

E a Egrégia Corregedoria Geral, interpretando sabiamente a vontade do legislador e o espírito 
social daquele dispositivo, ampliou a sua aplicação, determinando em provimento não se faça 
tal menção também nos editais de proclamas. Esses editais gozam de publicidade mais 
intensa, justamente pela sua finalidade. Daí a justeza daquela proibição, acorde com o desejo 
do legislador, que é impedir a indiscretos e maldosos o conhecimento de certas situações 
delicadas. 

Assim, nem a lei referida alterou o art. 68, n. 4, do decreto-lei 4857, nem os provimentos da 
Corregedoria podiam fazê-lo. Logo, é de obrigação do oficial do registro fazer constar dos 
assentos de nascimento a declaração de ser legítimo ou ilegítimo o registrando. Isso, porém, a 
aceitar-se a argumentação do Dr. Curador teria o inconveniente de tornar possível a qualquer 
um o conhecimento das situações irregulares, por força da publicidade dos registros, 
recomendada no art. 19 do decreto-lei 4857. 

Mas esse inconveniente, se existe, não quis a lei obviá-lo: criou-o na lei dos registros públicos e 
não o aboliu na de organização e proteção à família. 

Fosse intenção do legislador impedir a declaração da ilegitimidade nos termos de nascimento e 
casamento. teria sido expresso e não se restringiria às certidões. Ao contrário, se, em regra, as 
certidões devem conter tudo quanto exista no ato ou termo de que se extraem; se a lei proíbe 
contenham elas aquelas declarações, implicitamente mostra que dos termos do registro civil  
elas devam obrigatoriamente constar. 

Não se admitirá faça a lei restrições sobre tópicos que não podem existir nos originais. 

Ora, dos termos de casamento deve constar o que tiver sido declarado pelos nubentes nos 
memoriais. Estes, por seu turno, conterão as declarações dos interessados, que devem ser 
verdadeiras, mesmo porque se precisa, no caso de casamento de menores de 21 anos, a quem 
compete o pátrio poder e quem deva dar o assentimento ao ato matrimonial. 

Os editais de proclamas são extraídos à vista desse memorial, com a restrição recomendada 
pelo Egrégia Corregedoria Geral. É o documento ou ato pelo qual se torna público o desejo dos 



nubentes e possibilita a qualquer interessado a oposição de impedimentos. Quem os tenha a 
apresentar não precisará consultar os autos de habilitação, mas lhe será, suficiente a leitura do 
edital, onde se contem tudo quando foi declarado pelos nubentes. Perigo não há, portanto, 
que se torne público o que a lei quer secreto, ou que se burle a finalidade da lei 3.200. O fato 
de serem públicos todos os livros e autos do cartório de registro civil nada significa. Qualquer 
um poderá examinar os, livros e colher conhecimento de fatos que a lei manda fiquem em 
segredo. 

Mas tais situações não se provam com a simples alegação de quem as tenha conhecido pelo 
simples exame dos atos arquivados: provam-se, sim com a certidão dos respectivos 
assentamentos e esta só será extraída com a omissão do que possa criar escândalo. 

Em conseqüência, acolhe a representação de fls. 7, para determinar ao Sr. Oficial continue 
procedendo como até, de acordo com as leis e provimentos ali citados e acatados. 

Dê-se ciência ao Dr. Curador e remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral, para os fins que 
entender de direito, S. Paulo, 16-2-1952, (a) Erix de Castro. 

D. J. 4/3/52. 


