
FOCALIZANDO 

SILVIO LUCIANO CARUSO 

 

Oficial do Registro Civil de Nuporanga. 

Diz o rifão popular que, da discussão "nasce a luz", nela, os nossos homens públicos, 
democraticamente e com equanimidade procuram solver os problemas da coletividade; dela, 
tiram então, as conclusões da praticabilidade ou não daquilo que originou ou venha a original 
as discussões. 

Trataremos primeiramente em rápidas palavras do palpitante e discutido projeto da 
"Oficialização dos Cartórios", após uma árdua batalha, "é óbvio a existência de dois campos", 
nos quais tomam parte os que combatem-no e os que defendem-no; os que militam, no 
campo "Pró Oficialização" apresentaram argumentos baseados em estudos não só da parte 
financeira, como também da parte prática e, chegaram a conclusão da sua viabilidade. 

O campo contrário alega que, a Oficialização transtornará os serviços cartorários. 

Seria por demais longo e até inútil enumerarmos as razões de uns e de outros, porque são elas 
do conhecimento de todos. 

Acreditamos na vitória final dos que defendem a Oficialização, pois é justa e humana e vem de 
encontro dos justos anseios dessa numerosa e nobre classe dos Servidores de Justiça que 
muito tem dado e pouco recebido; entretanto, mais algum tempo decorrerá para ser 
concretizada, até lá, a classe continuará a se debater angustiosamente, mormente aqueles que 
auferem ínfimas rendas; - é imprescindível, portanto, a reforma do Regimento de Custas, o 
qual de fôrma alguma condiz com o atual custo de vida, devendo ainda, ser simplificado para a 
contagem de custas, com preço fixo para cada ato. 

Passamos a focalizar a presença do Juíz de Casamentos no ato que une o homem e a mulher. 

No sistema vigente, os Juízes de Casamentos são nomeados por indicação dos senhores 
Prefeitos, por tanto escolhidos por estes, acontece porém, que por qualquer razão que não 
nos compete discutir, o Juíz e seu suplente pedem conjunta ou separadamente exoneração, 
surgindo então dificuldades para preenchimento das vagas, mormente nos pequenos 
municípios, porque as pessoas escolhidas se recusam a aceitar os cargos, alegando falta de 
tempo e outros motivos imperiosos; e, quando o suplente se exonera e o Juíz tem que se 
ausentar, ou vice versa, o Oficial é obrigado a correr a sede da comarca sujeitando-se as 
despesas de viagem a pedir ao MM. Juíz de Direito a nomeação de Juíz de Casamentos ad-hoc. 

No caso em foco, para superar essa anomalia, temos duas modalidades a escolher; uma, por 
eleição, quando se processar a de Prefeito e vereadores, aventaríamos ainda a idéia de ao em 
vez de dois, fossem três, os eleitos, um Juíz e dois suplentes, 1.º e 2.º. assim dificilmente 
faltaria um para celebrar os casamentos. 



A outra, mais complexa, pois por certo trará maiores controvérsias, é a extinção do cargo; 
muito embora o C. C. no seu art. 194 diz que o ato, além da presença do Oficial, nubentes e 
testemunhas, realiza-se com a presença do presidente (Juíz de Casamentos) o qual, após ouvir 
dos nubentes a afirmação de persistirem no propósito de se casar por livre e expontânea 
vontade, - proferirá as palavras de praxe. 

A primeira vista poderá parecer um absurdo tal inovação; mas, pesando-se bem, verificaremos 
que, ao Oficial do Registro Civil está afeto o preparo dos papéis, exame meticuloso dos 
documentos apresentados, lavratura do termo com todos os requisitos exigidos por Lei; nas 
correições, tudo é examinado meticulosamente pelos Exmos Srs. Dr. Juíz de Direito e Dr. 
Promotor Público da comarca e, se porventura verificarem alguma irregularidade no 
processamento das habilitações, nos termos e nos demais atos correlatos, o oficial será 
advertido; depreende-se portanto, que o único responsável para um ato de tamanha 
relevância para a sociedade é o Oficial; mesmo porque, os Juízes de Casamentos, cidadãos 
honestos, de conduta inatacável e conceituados, somente proferem as palavras de praxe, 
exaram o despacho e assinam o termo. 

Uma vez que, o Oficial do Registro Civil é o responsável pelo exame de todos os documentos 
apresentados, exigindo outros, conforme determina a Lei para cada caso especial, não seria 
nenhuma incoerência ficar a cargo do próprio Oficial a incumbência de em nome da lei "unir os 
nubentes". 


