
AS ATRIBUIÇÕES E CAUTELAS DE OFÍCIO 

 

Múltiplo, pode-se dizer, são as atribuições e cautelas de ofícios públicos e que por isso 
demandam açucarada atenção dos titulares de justiça. Motivo porque o serventuário não deve 
unicamente se cingir pelas leis constituídas, porém, sobretudo pelo que lhe está afeto em 
razão de seu cargo. Pois, nem sempre as leis são precisas e algumas vezes, até omissas. 
Portanto, atirada e perseverante deve sempre manter-se a atenção do serventuário para com 
todos os trabalhos de seu ofício, bem como prestar colaboração assídua aos demais servidores 
de justiça, sem indagar qual seja o setor, por que sempre haverá alguma coisa a reparar ou 
melhorar. É inquestionável que o Registro Civil das pessoas naturais, se apresenta hoje como 
uma instituição modelo capaz de satisfazer plenamente o seu objetivo. E, mesmo assim, 
sempre haverá alguma coisa a aperfeiçoar. E é de um desses casos que hoje iremos focalizar e 
que o fazemos sempre com desprendimento de ser pequeno e imperfeito. Como é sabido, o 
decreto n. 18.542, de 24 de dezembro de 1928, enfeixou todos os decretos anteriores 
pertinentes aos registros de nascimento, casamento e óbito. Posteriormente foram 
introduzidas novas disposições legais referentes aos mesmos registros. De sorte que, nada 
como as observações cotidianas num longo tirocínio de oficio, para bem se aquilatar dos 
reparos necessários a se fazer. E será baseado nessa circunstância que iremos tratar neste 
modesto trabalho, de um caso que se nos depara objeto de consideração. Temos observado 
que o livro destinado aos registros de nascimentos, contendo termos impressos em meia 
página, não corresponde as exigências de assentamentos perfeitos, dado a exiguidade da parte 
designada a esse assentamento. Para o caso ora ventilado requer espaço que possa comportar 
o lançamento perfeito do registro. Na conformidade de que dispõem o artigo 68, do referido 
decreto, 10 são as referências que devem ser feitas no ato do registro, sem contar com a idade 
do pai e da mãe do registrando, que não está incluído nesse artigo. Ora , por mais que o 
escrivão procure comprimir o mais que puder as letras, mesmo assim não poderá encaixar 
todas as referências, aliás indispensáveis a um termo completo. Acresce ainda outra 
circunstância com gravame a essa irregularidade, qual seja a coluna destinada as averbações e 
anotações, que em espaço tão reduzido, dificilmente poderá dar vazão a matéria que deverá 
ser lançada obrigatoriamente. É verdade que a lei sempre previdente, faculta o direito de se 
abrir novo assentamento para ser completado o trabalho, ma é uma duplicidade de assentos 
que bem pode ser evitado. Para o caso em apreço reponta como meio imprescindível, que seja 
destinada uma página completa e não meia página como acontece atualmente com os livros 
em serviço. Pela mesma razão que se destinam duas páginas para a lavratura dos termos de 
casamento e uma para o registro de óbito, pode-se estabelecer o mesmo critério de uma 
página para os registros de nascimentos. Cumpre notar que é de suma importância os livros de 
registros contendo termos impressos, não só porque uniformizam melhor o serviço, como 
também porque abreviam mais os trabalhos, porém, desde que correspondam com o fim a 
que são destinados. Ou isso ou então usar livros em branco onde os espaços são ilimitados e 
assim comportam lançamentos com todos os requisitos da lei. As casas editoras ou 
simplesmente impressoras estamos certos, desde que fique estabelecido o critério 
sugestionado, prontificar-se-ão satisfazer as exigências que se lhes forem impostas, mesmo 
porque a ampliação lhes auferirá melhor rendimento nas impressões. Não é ainda econômica 



para o serventuário, mas em compensação ele praticará trabalho mais desembaraçado e com 
produção que corresponderá a todos os requisitos da lei. 


