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As imperfeições que se notam na prática do Registro Civil das Pessoas Naturais, não é no que 
diz à sua essência, mas do modo porque vem sendo praticado. Hoje, trataremos do que se 
refere aos esponsais, aliás, a parte mais importante e por isso mesmo onde pesa mais 
responsabilidade. Desde o processo de habilitação até a realização do ato matrimonial, há 
muita coisa que deve ser refundida de acordo com a evolução que se opera em todos os 
setores do meio social. Não seria curial que, no meio de um mundo evolutivo, onde tudo 
progride, só o Registro Civil, a instituição nobilitante da família, se deixasse conservar no seu 
estado primário. O caso que ora passamos a divulgar, se nos antolha que não é destituído de 
fundamento e o que fazemos corno outros casos debatidos aqui nesta seção, sem intuitos 
secundários. Desde logo diremos que uma legislação adequada com o objetivo colimado nesta 
despretensiosa apreciação, se faz mistér. Para que o ato esponsalício esteja à altura de seu 
merecimento e de sua responsabilidade, não basta que os oficiais do Registro Civil, estejam 
bem compenetrados de seu papel, o juiz de casamentos deve ser possuidor de idoneidade 
comprovada e não de uma simples autoridade assessorada pelo escrivão. Com nível cultural 
capaz de bem e fielmente interpretar todos os dispositivos do Código Civil, pertinentes a ato 
de suma importância e que por uma única inobservância pode inquinar nulidade do 
casamento. Nas zonas rurais, onde o elemento para desempenhar essas funções é escasso, é 
que se nota a grande deficiência. De ordinário são sempre escolhidas as pessoas mais 
conceituadas do lugar, o que já vale alguma coisa, mas não vale tudo. Seria mais interessante 
que os atos matrimoniais fossem presididos por juizes togados, a exemplo do que já se faz em 
alguma parte da União, e quando isso de tudo se tornasse impossível, a substituição por 
pessoa de real competência. Para que o Registro Civil atinja à sua justa finalidade, demanda 
mais acurada observância em todos os seus atos e principalmente no que concerne à 
instituição da família. Outro caso importante e que toca à aberração do processo de 
habilitação, é o caso que tange o visto passado pelos adjuntos de casamento. Na sua maioria, 
os adjuntos nada entendem do processo que leva o seu visto. Ora se o adjunto sabe menos do 
que o escrivão, desnecessário seria essa formalidade, unicamente de feição decorativa. 

 

Argumentar-se-á que para isso os processos de habilitação vão ter às mãos do curador. É 
verdade. Mas quando isso se dá? Depois de 6 meses que é o prazo que o escrivão tem para 
levar os processos às mãos do curador de casamentos. E será que alguma irregularidade 
notada pelo curador nos processos de habilitação, poderia ser concertada ou sanada depois 
desse longo prazo? São coisas que devem merecer alguma atenção. Para este último caso o 
remédio que deveria ser aplicado, não há dúvida alguma, é que os processos aludidos, quando 



não fossem vistoriados por adjuntos de comprovada idoneidade, fossem logo ter às mãos do 
curador de casamentos Res non verba. 


