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DO CASAMENTO CIVIL NATUREZA JURISDICIONAL DO CASAMENTO 
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Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1.º Subdistrito de Biriguí - Estado de São Paulo. 

O CASAMENTO, de acordo com a legislação brasileira, é um ato que não tem fôro obrigatório. 
É de jurisdição graciosa, o que equivalente dizer que as partes têm o direito de preparar os 
papeis de habilitação e celebrar o ato, onde bem lhes convier, uma vês que o façam perante a 
autoridade competente. É (Ia mesma opinião o grande processualista italiano Chiovenda, que 
enquadra o casamento como um feito de jurisdição graciosa (Chiovenda - Instituição do 
Processo Civil - Vol. II - Pag. 37). 

Para os atos de jurisdição graciosa, não há fôro obrigatório: podem ser processados onde 
convier aos interessados, desde que, como já dissemos, o façam perante a autoridade 
competente. 

O Código Civil, em seus art. 180 e 182, reproduziu a antiga legislação do casamento civil, (me, 
constava do Decreto n.o 181 de, 21 de Janeiro de 1890. De forma que não houve qualquer 
alteração quer na forma substantiva, como na parte formal para a realização desse contrato 
sui generis que é o casamento civil. Assim, facultativamente, os candidatos ao casamento, 
conforme prescreve o Art. 180 do Código Civil, devem se dirigir a qualquer oficial do registro 
civil, apresentando os documentos exigidos e constantes dos números 1 a V, do referido 
artigo. Ora , não diz o Código Civil que os candidatos devam procurar o oficial do registro civil 
do lugar onde residem, à que, pelo menos, seja a residência de deles. Só exige que procurem 
um oficial do registro civil devidamente investido no seu cargo e que é competente para o 
preparo do casamento civil. Logo, pelos próprios termos da lei, os nubentes têm a faculdade 
de processar a habilitação, ato preliminar do casamento, onde bem lhes convier, o mesmo 
acontecendo quando à celebração. 

O que se tornou obrigatório por disposição expressa em lei, é a publicarão os editais nos 
distritos onde residem os nubentes; e, si residirem em diversas circunscrições do registro civil, 
em urna e outra se publicarão os editais). (Código Civil Art. 181 e seus parágrafos). 

Decorrido o prazo fixado em lei para a publicação dos editais e não aparecendo quem oponha 
impedimento algum, o oficial do registro civil incumbido do processo de habilitação dará uma 
certidão aos pretendentes, declarando que estão habilitados a se casar dentro de três meses 
imediatos. (Cód. Civil, Art. 181 Parágrafo I). 

Depois de ter o oficial do registro civil se desincumbido do preparo dos papéis e feito a entrega 
desse certificado de habilitação, cessa a sua função. Daí em diante, compete aos nubentes, 
verdadeiros e únicos interessados, providenciarem o seu casamento em qualquer parte do 
país. 



O Oficial do Registro Civil que processar a habilitação não tem o direito de impor que os 
nubentes se casem no seu Cartório e nem o de lhes indicar onde devem se casar. Os 
interessados, sim, têm o direito e a liberdade de se dirigirem à autoridade competente do 
lugar onde desejarem se casar, requerendo a celebração do seu casamento ante a 
apresentação do competente certificado de habilitação. 

Para ilustrar nossas considerações, transcrevemos, a seguir, a súmula da Portaria n.o 27 de 
Outubro de 1892, do Ministério da Justiça: 

"Declara que os escrivães de paz podem aceitar documentos, publicar editais de proclamas e 
servir nos casamentos, quando os nubentes residirem em distritos alheios aos de sua 
jurisdição, devendo, em tal caso, remeter ao oficial do distrito onde residirem os contraentes, 
uma cópia dos editais de que trata o art. 2.º do Dec. n.o 191". 

(O Registro Civil da República - Tavares Bastos, pag.191). 

É esta a interpretação autêntica da Lei sobre o casamento civil, por ser emanada do próprio 
Governo que o instituiu entre nós. E que, até este momento, prevalece, por não existir lei ou 
regulamento em contrário. 

Em abono da nossa assertiva, queremos formular um exemplo, mais elucidativo, ou seja: - Em 
uma estação de águas deste Estado, vêm a se encontrar dois jovens. Ele, procedente de um 
Estado do Norte do país, suponhamos Pará. Ela, de um Estado do Sul, como Santa Catarina. 
Ambos solteiros e maiores, amaram-se e resolveram se casar. - Como devem proceder, para 
que, no menor prazo estabelecido pela lei, possam concretizar o seu desejo? Precisam ir ao 
Estado do Pará ou de Santa Catarina para que seja realizado o casamento? Suponhamos, 
ainda, que para eles essa descabida medida se tornasse impraticável por fatores vários, teriam 
que se exporem a imprevistos até que pudessem atender uma tal formalidade? E, se por 
ventura, dirigissem-se eles ao Oficial do Registro Civil da Estação de Águas, exibindo os 
documentos exigidos pelo art. 180 do Código Civil e requeressem perante esse Oficial, a sua 
habilitação, deveria o Oficial atendê-los? E, ainda, se fossem atendidos e o oficial enviasse 
cópia dos editais para os Estados do Pará e Santa Catarina, distritos de residências, 
respectivamente dos nubentes e, decorrido o prazo legal, aqueles; oficiais dos registros civis 
referidos enviassem as competentes certidões de habilitação, ante as quais o oficial do registro 
civil da Estação de Águas, depois de igualmente certificar o que de oficio lhe competia, 
procedesse à celebração do casamento, seria esse casamento legal? Respondemos pela 
afirmativa a vista do disposto nos Arts. 180 e 181 e seus parágrafos do Código Civil, como já 
afirmamos, não diz o Código Civil, que os candidatos ao casamento devam procurar o oficial do 
registro civil do lugar onde residem, ou que, pelo menos, seja a residência de um deles. Só 
exige que procurem um oficial do registro civil devidamente investido no seu cargo e que é o 
competente para o preparo do casamento civil. 

Em reforço da nossa argumentação e das nossas conclusões, queremos considerar aqui o 
disposto no Art. 163 da Constituição Brasileira que, em seu parágrafo primeiro reconhece ao 
casamento religioso efeitos equivalentes ao civil, desde que, se, observados os impedimentos 
e prescrições da Lei (art. 180 e 181 do Código Civil) assim o requerer o celebrante (Ministro 
Religioso) ou qualquer interessado, contanto que seja o ato inscrito no registro público. Ora, 



sabemos que o casamento religioso é celebrado independente da formalidade da competência 
por força de distrito de residência, isto é, podem duas pessoas se casar religiosamente onde e 
bem lhes aprouver, tanto assim que, inúmeras são as pessoas que residindo em municípios 
diversos, vão se casar na Aparecida do Norte, alegando cumprimento de promessa. 

Outrossim, são os inúmeros os casos de uma só paróquia, ou melhor, um só pároco responder 
pela vida religiosa de dois e até mais municípios, não se contando o número de distritos. Se 
atendermos que a Constituição e nem qualquer outra lei posterior determina que a inscrição 
no registo público do casamento religioso, para equivalência ao civil, seja feito no distrito de 
residência de um dos contraentes, concluísse que, pôde essa inscrição ser feita no registo civil 
do distrito sede da paroquia onde foi celebrado o casamento religioso, como ainda, não 
estabelece a Constituição o prazo para essa inscrição e nem impõe às mesmas condições que 
viesse a predeterminação por distrito de residência de um dos contraentes, para efeitos quer 
da habilitação como da celebração do casamento religioso. 

Ante o exposto, aceitando-se a obrigatoriedade do distrito de residência de um dos 
contraentes como determinante da competência do oficial respectivo como único a proceder a 
habilitação e a celebração do casamento civil, será reconhecer uma situação vantajosa ao 
casamento religioso para posterior inscrição Do registo público, o que eqüivale a prever o 
descaso que de futuro será dado ao casamento civil propriamente dito 

Outras circunstancias e fatores que vem em desabono ao Art. 163 da Constituição Federal 
são:- a) para o casamento religioso, segundo os cânones da igreja católica, a idade mínima 
para a mulher é de catorze anos, o que implica na possibilidade de, casando-se uma menor 
com catorze anos, ao atingir a idade de dezessete anos, poderá ter seu casamento inscrito no 
registo público, ao invés de ser reconhecido como nulo; b) para o casamento religioso, o 
comprovante da idade é a certidão de batismo, o que corresponde a um menos caso ao registo 
civil de nascimento; e, c) o conhecimento dos editais de habilitação do casamento religioso, 
somente alcançam aqueles assíduos praticantes e aos familiares e pessoas de relação dos 
contraentes, - por isso que, não são publicados pela imprensa. 

Justo e acertado seria que a Constituição Brasileira, ao invés de reconhecer equivalência no 
casamento religioso, determinasse obrigatoriamente que o mesmo casamento religioso 
somente poderia ser celebrado ante a exibição da certidão do casamento civil, pondo cobro 
assim a muitos abusos que se vêm praticando, em que indivíduos impedidos para se casar, 
procuram justificar a sua união, casando-se religiosamente. 

O reconhecimento de efeitos civis ao casamento religioso, teve sua primeira tentativa com a 
lei n.o 379 de 16-1-1937, alterado em parte pelo Decreto n.º 3.200 de 19 de Abril de 1941. 
Contudo não chegaram a ser aproveitados os dispositivos correspondentes. Atualmente, pela 
Constituição Federal, nova tentativa foi iniciada e, parece-nos, terá idêntico resultado que as 
primeiras. Temos esperanças de que, brevemente, seja modificado o art. 163 da Constituição 
Federal, visando ressalvar o instituto civil. 

Quando estávamos com esse nosso modesto trabalho pronto para ser publicado, deparamo-
nos com a Lei n.º 1.110, de 23 de Maio de 1950, que regula o reconhecimento dos efeitos civis 
ao casamento religioso, publicada no "Boletim da Associação dos Serventuários da Justiça 



deste Estado, a qual achamos de grande utilidade transcrevê-la aqui, em seu inteiro teor, 
devido que, no seu artigo 2.º diz que, a habilitação é processada perante o oficial do registro 
civil, de acordo com os artigos 180 a 182 do Código, coincidindo com o nosso ponto de vista e 
com as nossas argumentações que a lei citada, isto é, o Código Civil, não diz que a habilitação 
do casamento é processada perante o oficial do registro civil do distrito da residência dos 
nubentes, ou pelo menos de um deles, assim sendo, deve-se concluir que, o oficial 
competente é todo aquele que estiver investido no cargo legalmente. Os editais esses sim, é 
que devem ser obrigatoriamente por força de lei, publicados no distrito de residência dos 
nubentes. 


