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A exatidão das declarações prestadas por ocasião da lavratura de um assentamento de nascimento 
é de muita importância para o futuro do registrando. Dele, serão extraídas certidões para obtenção 
de inúmeros documentos, tais como: certificado de reservista, título eleitoral, etc., e, em várias 
outras ocasiões é reclamada para prova de naturalidade, idade, filiação etc... É portanto, a fonte, a 
base dos demais, depreendendo-se que é indispensável a todos; mas, no que concerne a clareza e 
correção dos nomes dos pais e avós declarados ao Oficial, deixam muito a desejar, em virtude do 
declarante confiar somente na sua memória, acontecendo muitas vezes declararem o seu próprio 
nome e o da esposa erradamente e, raramente, se recordam corno a esposa passou a assinar, não 
tem assim, o Oficial, elementos seguros, baseando-se somente, no que diz o declarante; quando o 
movimento é pouco e o casamento se realizou no Cartório onde se procede ao assentamento, o 
Oficial poderá verificar e dele extrair com exatidão os nomes dos pais e avós, mas isso, nem sempre 
é possível.  

Poderíamos citar inúmeros casos em que filhos do mesmo casal, os nomes dos pais não conferem 
entre si, surgindo muitas vezes, sérios embaraços e pedidos de retificações; todo esse mal advêm do 
mau hábito de, em diferentes ocasiões, declararem os nomes diversamente, ora dizendo que se 
assinam: por exemplo João da Silva, ora João da Silva Souza e a esposa Maria dos Anjos de Jesus ou 
Maria da Silva; isto, entretanto, não é feito com má fé, mas, tão unicamente, por julgarem que não 
tem nenhuma importância, conforme temos oportunidade de constatar na nossa labuta diária; 
alertemos, pois, os nossos patrícios menos esclarecidos, habituando-os a trazerem a certidão do 
casamento toda vez que vier registrar um filho.  


