
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS 

Carmem de Almeida Sampaio Escrevente do Registro Civil de Itú. 

 

Reportando-me à importância dos atos do Estado Civil e ao comentário feito pelo eminente 
tratadista Serpa Lopes em a pag. 103 e seguintes do seu importante tratado "Registros 
Públicos" sobre a necessidade de ampliação e aperfeiçoamento dos serviços pertinentes ao 
registro civil das pessoas naturais, afoitei-me a este comentário, dando estas sugestões 
despretensiosas mercê dalguma prática e observação no exercício do meu cargo. 

Fala o renomado tratadista mencionado da necessidade duma aplicação e aperfeiçoamento no 
sentido de dar aos assentos do registro civil uma forma concêntrica capaz de facilitar a 
identificação das pessoas neles diretamente envolvidas, referindo-se até ao "Livro Família" 
usado na França. 

Seria, a meu ver, um passo nesse sentido se, pelo casamento, tivessem os contraentes direito 
a duas certidões para prova do ato; uma já em uso conforme art. 53 do dec. 4.857 e outra 
exclusivamente para "anotações futuras", cuja conservação fosse obrigatória, bem assim sua 
apresentação quando do casamento decorresse qualquer fato. O chefe de cada família que se 
fosse instituído, ficaria com a obrigação de conservar aquela certidão, apresentando-a ao 
oficial do distrito onde tivesse de registrar um filho que lhe nascesse, que casasse, assim como 
qualquer óbito referente à pessoas de sua família. 

Refiro-me a uma certidão porquanto a caderneta acarretaria despesas, a não ser que, de 
maneira razoável, fosse determinado seu fornecimento gratuito ou com pequena 
remuneração. 

Para melhor alcance deste processo mister se faz que, à margem do termo de casamento, na 
coluna das averbações, se fizessem obrigatoriamente as anotações, embora abreviadas e 
resumidas em consonância com as feitas na certidão: todo filho que fosse nascendo, à margem 
se faria a anotação, deixando-se umas duas ou três linhas quando se anotasse o segundo 
nascimento, para qualquer outra anotação advinda de fato posterior relativo àquele primeiro 
filho. Do mesmo modo, fosse o oficial obrigado a fazer comunicação ao cartório respectivo, 
para as devidas anotações, quando não tivesse realizado o casamento no seu distrito. 

Outra finalidade seria alcançada, e de grande importância à perfeição dos registros de 
nascimento. Pela apresentação da certidão referida, o oficial copiaria no registro a fazer, os 
nomes nela consignados dos pais e avós, extinguindo, no decorrer do tempo, com essa 
disparidade muito comum que se nota quando se confrontam certidões de vários irmãos, 
entre os nomes nelas consignados. 

A principal causa desse deplorável fato é ficar o oficial, as mais das vezes, à mercê unicamente 
do declarante, cuja má pronuncia, grau de cultura e defeito de memória levam-no muitas 
vezes involuntariamente a erros graves. 



Dispondo o oficial de tempo, em se tratando de registro de nascimento de pais que se casaram 
no cartório a seu cargo, com certo trabalho, conta com o recurso de uma consulta ao termo do 
casamento extraindo dele os nomes; mas nem sempre isto se dá, e assim sendo, os nomes são 
escritos como bem pode ele ouvir e entender. 

Se a certidão de casamento, primeira via, pudesse ser conservada, esta pelo menos, em face 
dos registros de nascimento, auxiliaria neste ponto, mas é raro aquele que a pode conservar, 
dada a necessidade de envia-la a um instituto ou repartição qualquer e haver despesa para a 
aquisição de outra. Com o fornecimento de duas, como sugiro, e não podendo a de "anotações 
futuras" ser aceita por repartição alguma, seria fácil, cabível e humana a exigência e 
obrigatoriedade da conservação e apresentação da mesma por ocasião de qualquer ato ou 
fato a registrar, relativo à mesma família. 

Assim sendo, quem sabe lograríamos alguma coisa em favor da concentração e maior 
perfeição dos atos do Estado Civil dando ao "REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS" uma 
forma mais concêntrica, a par do importante problema relativo aos nomes. 


