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São assim denominados os requisitos indispensáveis à boa ordem dos trabalhos operados nos 
registros das pessoas naturais. Nisso se cingem as cautelas de ofício no Registro Civil. Preceitos 
simples na sua generalidade, mas que demandam bastante atenção dos encarregados desse 
serviço, e que uma só inobservância redunda em falta insanável. Vem ao caso um reparo, que 
merece ser tomado em consideração. Diremos de antemão que, não é nosso fito molestarmos 
quem quer que seja, com esta insignificante nota, e que longe de nós está lobrigar 
glorificações que alguns colegas do interior e mesmo alguns da Capital, eximem-se de dar a 
filiação, quando das comunicações de casamentos e na conformidade do que preceitua o art. 
114 do Decreto n. 4.857 de 9 de novembro de 1939. De ordinário indicam o número do livro, 
da folha e do termo do registro dos contraentes quando de seu nascimento. Impõe-se como 
circunstância imperiosa que, em tais comunicações sejam mencionados os nomes dos pais dos 
contraentes, para a maior clareza da averbação. É sabido que, primeiramente e antes da 
remodelação porque passou o Registro Civil das Pessoas Naturais, o registrando só levava o 
prenome, e salvo raríssimas exceções prenome e nome. E, com a agravante que, nem sempre 
as lavraturas dos termos de registro se apresentavam perfeitos. Alguns até inquinados de 
falhas que exigem retificações, para se completarem. As certidões extraídas no ato, até 
pareciam que se afinavam pelo mesmo diapasão, isto é, sem o menor cuidado com o próprio 
livro onde era lavrado o assentamento. Porque não raras vezes o número indicado na certidão 
pertencia a outro livro do mesmo gênero. Em tal emergência, com indicação de livro errado, 
não deixa de causar embaraço ao escrivão que tem de proceder a averbação em seu cartório. 
Pressupõe-se, pelas indicações fornecidas que o registro foi feito em outro livro, porque 
confere o número da folha do livro e do termo. Mas o caso em apreço não comporta suposição 
porém, demonstração concreta. E, por aí se poderá aJuízar a falta que faz a filiação não 
mencionada na comunicação. Temos, outrossim, notado que alguns colegas, poucos, aliás, são 
muito retardatários em fazerem as comunicações de casamentos. Seria de bom aviso que tais 
comunicações nunca excedessem o prazo que, embora para outro caso, fora estipulado no 
parágrafo 4.º, art. 108 do referido Decreto. O inconveniente da delonga está que continue em 
estado de solteiro ou de viuvo quem já convolou nupciais ou novas nupciais. E o fornecimento 
de certidão de nascimento sem a observação do casamento já celebrado, não há dúvida, abrirá 
clareira àqueles que não sabendo prezar a moralidade de seu estado civil, pouco se 
incomodam de se tornar bígamos. Como se vê, esta cautela, tanto para quem faz a 
comunicação, quanto para quem a recebe é muito importante. É escusado dizer que, o mesmo 
cuidado deve haver com as comunicações de registros de óbitos, principalmente em se 
tratando de adultos. 


