
ORIGEM E PRÁTICA DO REGISTRO CIVIL 

ANTONINO CINTRA 

Sta. Adélia 

 

Foi pelo efeito do decreto-Federal n.º 181 de 24 de fevereiro de 1890, que se instituiu no Brasil 
o Registro Civil das Pessoas Naturais, do qual já nos ocupamos em longo relato aqui neste 
Boletim em 1.º de maio de 1950. Neste Estado o Registro Civil está regulamentado de maneira 
a bem corresponder com os requisitos fundamentais da instituição no que concerne à sua 
legitima finalidade. E porque está adstrito ás leis do Estado, a sua função está amparada pelos 
três poderes: - legislativo, executivo e judicial, que são órgãos harmônicos na marcha 
processualistica dessa instituição. De maneira que embora a lei seja de origem Federal, ela por 
fás ou por faz se amoldou, se afeiçoou o se consolidou mediante as leis estaduais. Para 
comparação mais exata desta digressão, basta se dizer que desde a criação dos distritos de paz 
até o seu provimento, com sua organização de funcionamento, tudo está obedecendo a 
regulamentação das leis estaduais. O Registro Civil, por muito tempo esteve anexado a titulo 
provisório aos cartórios de paz e somente mais tarde se corporificou e tomou vida própria, 
neste Estado, mediante leis e regulamentações de que se acha revestido. Hoje, pode se dizer, 
o Registro Civil se apresenta como uma modelar instituição digna do papél que está 
representando perante, o conceito publico. Para tanto basta se ter em conta as ultimas leis 
criadas e todas elas em pleno Vigor. A Lei n.º 819 de 31 de outubro de 1950, traz em seu bojo 
um acervo de medidas tão importantes, que chegou a imprimir uma feição moderna e 
utilitária em o seu funcionamento. Nela estão estabelecidas condições e deveres, desde a 
criação de ofícios públicos até o meio do seus provimentos, tendo sempre em vista solucionar 
os interesses do Estado, do público e possibilitando aos servidores de justiça vantagens e 
regalias que até então não gozavam. A própria lei da, aposentadoria dos servidores da justiça, 
foi, não há duvida alguma uma grande conquista dos servidores da justiça e uma alta 
compreensão dos deveres sociais, patenteados pela clarividência legislativa de nossa digna 
representação estadual. É óbvio que ela ainda se ressente de alguma coisa., como per exemplo 
o amparo da família do servidor de justiça falecido, mas isso virá a seu tempo. Roma não se fez 
em um dia. Sejamos mais razoáveis e mais justos para com aqueles que hoje estão fazendo o 
que podem a uma classe que vivem sempre relegada de sua própria sorte. Os postulados não 
se improvisam, criam-se com adatações de medidas obtidas através do observações 
cuidadosas, de longas experiências. A redação do art. 180 do Código Civil tem dado margem 
para se tirar dedução, que se não harmoniza, não coaduna com o modo porque é processada a 
habilitação e a realização do casamento civil. A habilitação deve ser processada na residência 
dos contraentes, se habitarem num só distrito ou em um dos distritos de residência de um 
deles, sendo evidente que em ambos os distritos deverão ser publicados os editais, § 2.º do 
art. 181. Só a celebração não tem foro obrigatório, não obstante na generalidade o casamento 
sempre se efetua na residência dos contraentes ou na de um deles. A residência e o domicilio 
dos contraentes é de suma importância, e tanto é assim que o contraente que houver residido 
a maior parte do tempo em outro Estado, deverá apresentar prova (de autoridade 
competente, não diz o Código) de que deixou sem impedimento algum para casar, art. 180 - V 



- § único. Ora se fosse se cingir pela Portaria n.º 27 de outubro de 1892, do Ministro da Justiça, 
estabelecer-se-ia uma babel de tão extensa dimensão que redundaria num pandemonium 
entre os oficiais do Registro Civil, devido a não observância das divisas distritais para 'to mais 
importante do Registro Civil e que é com o a o casamento. Pela idade avantajada da tal 
Portaria e por não estar em consonância com a regularização estabelecida neste Estado, é 
prudente que se evite inovação que não corresponda com a marcha do serviço conforme aqui 
se pratica. 

Este é o nosso ponto de vista e que o expomos sem o intuito de molestar quem quer que seja, 
sujeitando-nos à critica a que estejamos passível. 

SERVENTUÁRIO, colabore conosco para a confecção de nosso Boletim, que é o orientador da 
classe. 


