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Entendem, alguns membros do Ministério Público e mesmo alguns colegas, Oficiais do Registro 
Civil, que o prazo de quinze dias para oposição de impedimentos ao casamento, determinado 
no artigo 181 do Código Civil Brasileiro, deve ter início no dia em que o edital for publicado na 
imprensa. A respeito dessa ilógica interpretação é que viemos dar a nossa despretensiosa 
opinião. 

O artigo 181 do Código Civil diz Textualmente: 

" A vista desses documentos apresentados pelos pretendentes ou seus procuradores, o oficial 
do registro lavrará os proclamas de casamento, mediante edital, que se afixará durante quinze 
dias, em lugar onde se celebrarem os casamentos e se publicará pela imprensa, onde a houver. 

§ 1.º - Se, decorrido esse prazo, não aparecer quem oponha impedimento, nem lhe constar 
algum dos que de ofício lhe cumpre declarar, o oficial do registro certificará aos pretendentes 
para casar dentro dos três meses imediatos." 

Não diz a lei que o prazo deve ser contado da data da publicação pela imprensa. Pelo 
contrário, determina que se afixe o edital durante os quinze dias, publicando-se pela imprensa 
onde a houver e findo aquele prazo certifique aos nubentes que estão habilitados. Se 
adotarmos esse critério de contarmos o prazo da publicação pela imprensa, como farão os 
serventuários dos distritos onde não haja imprensa? 

Não encontramos razão para interpretar assim tão cristalino dispositivo.  

O renomado A. Camara Leal, em suas "Reflexões Jurídicas", publicadas no "Correio Paulistano", 
a uma consulta que lhe foi feita respondeu: 

"...A afixação do edital nenhuma dependência tem com a publicação pela imprensa. Pelo 
contrário, o que se presume é que o edital, quando publicado, já esteja afixado. Assim se dá 
com os editais forenses cuja afixação precede sempre a publicação, porque, assim que o edital 
está lavrado, é afixado, ficando a publicação dependendo da redação do jornal. Pelo artigo 181 
do Código Civil o prazo de quinze dias se conta da afixação e não de sua publicação pela 
imprensa. Mesmo porque essa publicação sendo feito em qualquer dos 15 dias da afixação 
está satisfeita a exigência da lei e o oficial pode fornecer a certidão do desimpedimento..." 
Correio Paulistano de 11/05/1943. 

Essa interpretação está alicerçada no próprio Clovis Bevilacqua, "Comentador Máximo" do 
nosso Código, o qual assim se exprime ao comentar o artigo 181:  

"A publicação dos proclamas tem por fim tornar o casamento projetado e verificar se os 
nubentes estão em condições de se casar, ou se há entre eles algum impedimento legal. 
Decorridos quinze dias depois de afixados os editais, nas circunscrições das residências dos 
esposos, presume-se que a divulgação é suficiente, e que não aparece quem oponha 



impedimentos, é porque não os há. Á vista disso, o oficial do registro dará a certidão de que os 
pretendentes estão habilitados a se casar." 

E se procedermos de outra forma estaremos contribuindo para a realização de casamentos 
com vícios de nulidade, uma vez efetuados quando o prazo de três meses de validade da 
habilitação já estiver esgotado. 

Nas instruções referentes ao casamento civil, expedidas pela Corregedoria Geral da Justiça, 
publicadas no Diário Oficial de 19 de agosto de 1942, determinava o Egrégio Desembargador 
Bernardes Junior, então Corregedor Geral da Justiça: 

"O prazo dos proclamas se contará da data em que a fixação do edital for certificada nos autos 
em conformidade com a regra do artigo 125 do Código Civil, excluir-se-á, na sua contagem, o 
dia do começo, incluindo o do vencimento." 

Evidentemente não poderia ser de outra forma. Não poderiam estar os nubentes a mercê das 
redações dos jornais para a publicação dos editais de seu casamento, demoradas as vezes por 
três, quatro ou mais dias como pode acontecer, nos lugares onde não há jornais hedomários 
ou quinzenais, esperando tão dilatado prazo. 

Está fatalmente demonstrado que essa prática é errônea, não atende ao preceito legal e não 
encontra eco no nosso mundo jurídico. 


