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A lei data de vinte e tantos anos. Há vinte passados, tudo se orientava mediante legislações ao 
sabor de interesses subalternos e que jamais consultavam interesses coletivos. Com a 
evolução operada nos domínios sociais, as imposições de obrigatoriedade muito vieram a 
perder nas suas preponderâncias, por falta de apoio consistente. Nulificaram-se mesmo frente 
a uma nova ordem imposta pelas reivindicações de um socialismo reformador. Porque outros 
são hoje os cânones que regem os direitos individuais e coletivos. A conquista é do homem 
que trabalha em alguma coisa e onde, naturalmente, se não  distinguem  matizes , nas classes 
laboriosas que produzem. E como pode acontecer em todos os setores de atividade 
influenciados pela maré montante do meio evolutivo, o serviço militar não poderia escapar a 
progressão de uma modelar e bem organizada ordem distributiva de encargos. Daí o motivo 
porque afanoso é todo trabalho afeto ao secretário de uma junta de Alistamento Militar. 
Função de antiga obrigatoriedade e atribuída aos Oficiais do Registro Civil das sedes de 
municípios e comarcas. Pois o trabalho de alistamento militar, bem como o movimento de 
correspondências trocadas entre as Regiões Militares e os Presidentes das J. A. M., é feito 
durante todo o ano. E, ainda e sob o império da lei, os oficiais do Registro Civil, Secretários de 
Juntas Militares, são obrigados a atenderem com a máxima presteza a todas as solicitações de 
certidões para fins eleitorais. Serviço que se extende a todos os oficiais do Registro Civil do 
território nacional e que deverá ter preferência aos demais serviços do cartório. São trabalhos 
que se acumulam nas fases eleitorais, ante as solicitações que defluem de toda a parte do país, 
pelo fornecimento de certidões. O nosso digno colega Odilon Negrão de Itápolis, foi claro e 
preciso ao apresentar a louvável sugestão quanto as criações de encargos afetos aos serviços 
militares e eleitorais. Está na alçada do Congresso Nacional, não só o de revogar a 
obrigatoriedade que até aqui tem pesado sobre os ombros dos Oficiais do Registro Civil, 
quanto as secretarias do serviço militar, mas no que diz respeito aos trabalhos eleitorais, 
criando-se cartórios  privativos para essas duas instituições. É uma medida que se impõem por 
todos os títulos e requisitos de organizações mais eficientes e que não podem mais estar a 
mercê de escora. Com referência ao serviço militar, não deixa de ser bastante significativo o 
ato do Ministério da Guerra ao baixar o aviso que bem traduz o apelo que estamos 
levantando: - " Aviso 967-A de 12 de Setembro de 1947. Considerando que os encargos 
atribuídos aos oficiais do Registro Civil, acham-se acrescidos pela Lei Eleitoral e tendo em vista 
que as funções de secretários das Juntas de Alistamento Militar podem ser exercidas de 
acordo com o Decreto n.º 15.932 de 22 de abril de 1923, por pessoa idônea quando não 
poderem ser por aqueles serventuários, encareço aos Comandantes de Regiões Militares e 
Chefes de Circunscrição de Recrutamento, a conveniência de darem preferência a nomeação 
para aqueles cargos a funcionários das Prefeituras. (Bol. Reg. N. 215 e que foi reforçado com o 
documentos n.º 7 de 3 de agosto de 1949). Em vista do que contêm o presente aviso, 
impossível pronunciamento mais claro e incontestável, quanto a necessidade que há na 
substituição dos oficiais do Registro Civil, por quem for designado pelas Prefeituras. Como se 



há notado, a decisão do Ministério da Guerra, no caso vertente, foi parentória, não cabendo 
dedução em contrário, mas mesmo assim urge que o Legislativo Federal, pela sua colenda 
representação, concretize em lei não só a justa aspiração de uma classe, mas sobretudo na 
necessidade que há de se imprimir melhor ordem de trabalho as duas  instituições que devem 
merecer mais justo apreço por partes dos responsáveis pelos bons destinos da nacionalidade. 
Realmente são duas organizações de trabalho que não podem mais estar sujeitas a 
funcionários sobrecarregados de outras ocupações: o serviço militar e o eleitoral. Cria, pois, os 
cartórios privativos do serviço militar e do serviço eleitoral, se concorrerá aos ditames 
imperiosos e por que se devem processar duas instituições patrióticas e que corporificam na 
sua substância: - poder e civismo. 

Para a transcrição de uma escritura no Registro de Imóveis, de o oficial proceder a exame 
retrospectivo nas escrituras dos antecessores do adquirente, de modo que o registro se efetue 
em nome do verdadeiro titular do direito. Deve por conseguinte, recusar a transcrição dos 
títulos que não lhe pareçam regulares. 


