
HORAS DE LAZER 

 

É de se crer que a urucubaca de fato existe. 

Ainda meio tonto nós serventuários de Justiça, com o veto do Ex.mo Sr. Governador do Estado 
à nossa ambicionada e justíssima aposentadoria, eis que o congresso Federal surge um 
relatório da Extinta Comissão Especial de Proteção à natalidade (desprotegendo os oficiais do 
Registro Civil que teriam de viver de brisas) apresentado pelo ilustrado deputado Dr. Nelson 
Carneiro, pleiteando a gratuidade dos registros de nascimento e respectivas certidões. 

O muito digno deputado deve ser bisonho na matéria, ignorando os relevantes serviços 
gratuitos que os oficiais do Registro Civil prestam à Justiça, à sociedade e aos 
reconhecidamente pobres que o são em grande número. 

Sua excelência talvez não saiba que gratuitamente em tais cartórios são realizados os 
casamentos de pessoas pobres, idem de registros de nascimentos, idem de óbito, das Santas 
Casas, Isolamentos e em domicilio, de Hospitais. Que são fornecidas gratuitamente todas as 
certidões para fins eleitorais, criminais e militares, à Assembléia Judiciária, às Delegacias de 
Estrangeiros, Consulado Português, Ministério Público, Delegados de polícia, Juizes de Direito 
para nomeação de tutores, às Repartições do Fisco, quando ficam bens, mapas às Repartições 
de Estatística Demografo Sanitárias Federais e Estaduais, serviços estafantes e cheios de 
responsabilidade. O material caríssimo do cartório, auxiliares, luz e salão, etc., etc. etc. etc., 
tudo isso pelos cartórios do Registro Civil unicamente. 

São esses cartórios procurados pelas classes pobres, em 90% e nunca poderiam ser máquinas 
de ganhar dinheiro como alegou aquele deputado, pois que neles não são praticados atos ou 
transações que demandem capital, por onde poderia haver margem de grandes lucros. 

Quanto a validade, sem formalidades do casamento religioso o deputado mande verificar 
como por lá são processados, sem nenhuma exigência, pois que por suas leis canônicas são 
sumários, ao passo que nos cartórios do Registro Civil além do cuidado do serventuário, os 
Corregedores exercem severa fiscalização no sentido de não faltar documentação e que sejam 
satisfeitas todas as prescrições legais. 

Ao casamento religioso não somos contrários, católicos somos, é uma questão de crença que 
com ela fomos criados desde o berço. 

Existe a lei dando-lhe validade civil há muitos anos e em todo o brasil possivelmente 50 com as 
formalidades exigidas, rigorosamente ainda não se realizaram, mas milhares sumariamente 
sim. 

O casamento religioso é um ato pomposo e belo que não deve desaparecer, tem sua influência 
no espírito do povo, para que não dizer, do próprio rabiscador destas linhas, mas deve ser 
valido civicamente na forma da lei que o reconhece, mas não devem ser realizados sem o 
cumprimento da lei, com a apresentação da certidão de sua já realização no Juízo de 
Casamentos ou que seja previamente processada a habilitação no cartório do Registro Civil 



que expedirá a devida certidão com a sua responsabilidade civil e criminal, da habilitação, para 
ser somente realizado no religioso, depois do que será feito no cartório o competente registro. 

A Justiça deveria exercer fiscalização nesse sentido. 

A ilustrada Assembléia Federal, não acatará o relatório do referido deputado estamos certos, 
atendendo as razões neste apontadas, do contrário seria anarquizar um serviço perfeito e 
organizado, que tantos benefícios proporciona à coletividade, cujas funções são mistas, pois os 
oficiais do Registro Civil são serventuários do Estado, por onde são nomeados da Federação, 
ou então oficializar esses cartórios em todo o Brasil se for possível. 

Há outra coisa de maior importância ao país. Que se duvide delas. 

Não toquem para piorar o que está tão bem organizado, sem despesas aos cofres públicos e 
prestando os mais importantes serviços à coletividade. 


