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O art. 114 do Dec. n.º 4.857,, de 9 de novembro de 1939, dispõe o seguinte: Sempre que fizer 
o Oficial algum registro ou averbação. deverá obrigatoriamente, anotá-lo nos atos anteriores, 
se lançados em seu cartório; em caso contrário, fará comunicação com o resumo do assento 
ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo-se sempre a forma 
prescrita no art 107. 

 

O art. 116, do mesmo Decreto, diz: Os oficiais, além das penas disciplinares em que 
incorrerem, serão responsabilizados civil e criminalmente nos termos dos arts. 207, n.º 4, e 
210, do Código Penal, pela omissão ou atraso da remessa das comunicações a outros cartórios. 

 

Não é necessário dizer-se das consequências que advirão do atraso ou a não remessa das 
comunicações. Entretanto, para demonstrar a importância na regularidade do cumprimento 
do que dispõe o art. 114 do citado Decreto, relatarei um fato que há tempos ouvi num 
programa radiofônico, Salvo engano, intitulava-se "Encontro com a Justiça", e em resumo é o 
seguinte: 

Um cidadão perdeu a certidão de nascimento. Meses depois dirigiu-se ao Cartório onde havia 
sido registrado afim de obter outra, necessitado que estava desse documento, para se casar; 
qual porém, não foi seu espanto ao ouvir a informação do Oficial de que à margem do termo 
constava ser casado. Isto, o deixou aturdido. Casado?! Mas, como! 

 ... Se era solteiro e, só agora pretendia contrair matrimônio. Suspeitou, então, de que outro se 
servira de sua certidão e contraíra matrimônio, o que na verdade acontecera, conforme 
confirmação posterior. 

 

Este fato vem provar a grande importância das comunicações e anotações. Em virtude delas, 
descobriu-se um crime. Se houvesse atraso ou omissão na remessa da mesma, o fato ficaria 
encoberto, mesmo porque, outra certidão teria sido extraída sem a anotação, e duas pessoas 
estariam casadas com uma mesma certidão, o que vale dizer, com o mesmo nome - idade - 
filiação - naturalidade - data de nascimento, - registradas sob o mesmo número, livro e folhas, 
o que seria um absurdo, mesmo sendo gêmeas. 

 

As remessas das comunicações, não só à outros cartórios, como também ao Departamento do 
Arquivo do Estado devem ser feitas logo após o ato, e, não meses depois, conforme as vezes 



acontece. Para completar-se é de toda conveniência que se faça constar à margem dos termos 
que deram origem as comunicações e anotações, o seguinte: Comunicado ao Oficial do R. Civil 
para anotação no livro às filhas .... termo .... a realização do casamento de F. com A. (ou o 
falecimento de D.). Comunicado ao Departamento do Arquivo do Estado de . . . para anotação 
no talão etc.. . . Comunicações números .... Ou então, quando for o caso", anotado neste 
cartório no livro tal, as filhas ... termo ... a realização do casamento de F. com F., etc. 
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