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O Registro Civil foi instituído no país com fundamento no decreto federal n.º 181, de 24 de 
Fevereiro de 1890. Com a implantação do regime republicano, entre outras inovações veio a 
separação da Igreja do Estado e em conseqüência a instituição do casamento civil. Instituição 
que embora correspondido bem com a sua finalidade, de um tempo a esta parte se vem 
desvirtuando de sua legitima codificação. Essa anomalia capitulo especial e o que faremos no 
próximo trabalho. A título provisório o Registro Civil ficou anexado ao cartório de paz durante 
muito tempo. Em obediência a dispositivo legal, cartório de paz e juízo de paz, não existem 
mais, mas sim cartório do Registro Civil com juiz de Casamentos. Com o advento do Código 
Civil em 1º de janeiro de 1917, o Registro Civil consolidou-se com dispositivos expressos bem 
definidos em seus artigos e com o capítulo das pessoas Naturais. Com o decreto Federal n.º 
4.827 de 7 de fevereiro de 1924, ficou estabelecido a autenticidade dos Registros Públicos, que 
também fora instituído pelo Código Civil. O decreto Federal n.º 18.542 de 24 de Dezembro de 
1928, foi como que nova fonte subsidiária melhor plasmando e melhor distribuindo os 
encargos do Registro Civil das pessoas naturais. A Constituição da República promulgada a 10 
de novembro de 1937, só trouxe como maior novidade novos preceitos de proteção à família. 
E, assim, no registro de nascimento, casamento e óbito se circunscreve o âmbito das pessoas 
naturais. Quanto ao registro de nascimento, embora seja o mesmo obrigatório com 
penalidades estabelecidas aos infratores, ainda se apresenta falho porque nem todos os países 
registram o nascimento de seus filhos.  Negligencia que se observa ao ter-se de registrar óbvio 
de menor de um ano de idade. O pior no caso é que as penalidades recaem sobre os ombros 
dos infortunados oficiais do Registro Civil que, em atenção a dispositivos legais e gratuidade, 
se vêm compelidos a fazer o registro de filhos de pais recalcitrantes, gratuitamente. A parte 
mais paradoxal da legislação trabalhista, consiste em que para se beneficiar determinadas 
classes de trabalho, se procede em detrimento de outra classe de trabalho, para a qual não 
existe dia santificado e dia feriado. Dai a razão que impera sobre a necessidade da oficialização 
das serventias de justiça, notadamente do Registro Civil das Pessoas Naturais. Oficializado, 
pratique o Estado o benefício que entender praticar, porem, deixe de sacrificar uma classe já 
sacrificada no seu labor. Não obstante, é intuitivo que algo se sacrifique para fins patrióticos, 
mas tudo deve estar sujeito a favores relativos, sem gravames econômicos a uma classe de 
servidores públicos. Compreende-se a importância do registro de nascimento, porque é a 
fonte cadastral onde repoisa a demonstração existencial da nacionalidade. No casamento é 
onde se deve encontrar a vitalidade de um povo. Infelizmente, as convolações matrimoniais no 
nosso país, em confronto com algumas nações estrangeiras perdem muito pela inferioridade 
de seu coeficiente. Afrânio Peixoto, literado e cientista notável que foi, no seu livro intitulado: 
"Ensinar a ensinar", entre outras apreciações narradas, anotou esta interessante comparação 
núbil: "Das brasileiras casáveis apenas casam 44%: o que é número baixo, em confronto com a 
França, por exemplo se casam 70% de moças pobres e 50% da classe média. Fazemos apenas 
uma das exemplificações por ele feito, para não tomarmos mais espaço. Como se vê, o 
casamento é outro problema seríssimo num país de casta extensão territorial. E muito a 
propósito vem o caso da arenga sobre o espaço vital; ora sob ritual de contrita jaculatória; ora 



sob a inspiração de desabusada durindana. Reflete bem o drama dos Estados superlotados e 
por cujo motivo muito sangue já tem ocorrido. E os nossos lindes que mal agasalham cinco 
habitantes, por k2., provavelmente, não deixará de despertar a cobiça por parte de elementos 
alienígenas que vivem comprimidos por falta de espaço. Exige louvável ponderação que, entre 
governos e governados se identifiquem os deveres para com a Pátria. E se deduza que, Pátria 
não significa apenas um conjunto de circunstancias unicamente por sua terra e sua gente 
senão o espírito de compreensão mais elevado de estrutura político - social. E, assim, teremos 
chegados à conclusão que será precisamente no cômputo do Registro Civil, com trabalho bem 
coordenado, que um povo poderá significar o que representa perante o conceito das nações 
mais civilizadas do globo. 


