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Escrevente habilitado do Cartório do Registro Civil do 27.º Subdistrito (Vila Prudente) da 
Capital. 

Dentre as complexas atribuições impostas ao Registro Civil destaca-se sobremaneira a 
"dispensa da publicação de edital para casamento". 

Embora tal faculdade esteja consagrada em um dispositivo legalmente reconhecido e 
comprovado pelo Art. 182 § único do Código Civil Brasileiro, consubstanciado, ainda, no Art. 
744 do Código de Processo Civil e Comercial Brasileiro, ela suscita, frequentemente, em nossos 
meios profissionais, intensa dúvida quanto a interpretação de seu objetivo. Uma vez 
apresentados em cartório os documentos exigidos pelo Art. 180 do Código Civil, e desde que 
seja integralmente comprovada a urgência, justificando-se portanto a imediata celebração do 
matrimônio, estão os nubentes no direito de expor, em recurso os relevantes motivos 
existentes para tal fim, dando, posteriormente, ciência ao poder competente, que deferirá, ou 
não a pretensão formulada. É nesta fase que esporadicamente surgem as mais variadas e 
controvertidas opiniões quanto a objetividade da solicitação. 

Não fosse o leal cumprimento, das normas legais, tão bem desempenhado pela augusta e 
eficaz competência dos nossos dignos órgãos representantes do Ministério Público, e estaria 
completamente esfacelado o organismo que regula e orienta as normas do "casamento civil". 

Todavia, casos há em que se faz mister tal dispensa, produzindo sua recusa grave ou mesmo 
irreparável dano aos contraentes. Aliás, tal prática tem sido seguida desde épocas antigas, pois 
nos termos do Dec. 181 de 24-1-1890, os Juízes Privativos dos casamentos, além das provas 
documentárias, exigiam, em todos os casos, o depoimento de três pessoas maiores. 
Analisando também as recomendações sobre esse fato, aos juízes de paz, nas correições 
efetuadas nas comarcas do interior do Estado, pelo então D. D.Desembargador Dr. Manuel 
Carlos de Figueiredo Ferraz, em 15-6-1935, em que os advertiu sobre a necessária cautela na 
execução dessa particularidade, concluiremos pelo que acima se diz. Em diversos países é 
igualmente adotada essa precaução disciplinar, e isso se comprova pelo Art. 109 do Cód. Nap.; 
pelo Art. 78 do Cód. Ital.; pelo Art. 27 do Cód. Belga; pelo Art. 5 do Cód. Alemão, etc. 

Pelo exposto, deduziremos que não obstante tantas formalidades, e principalmente tantos 
requisitos a serem observados e cumpridos fielmente, cabe ao Serventuário o papel principal 
para solucionar, com decidido acerto, e de maneira expressiva, a questão ora focalizada, que 
afeta tão de perto a vida social. 

Publicaremos em um dos próximos números do nosso boletim, a lei que regula a carreira dos 
servidores da justiça, lei n. 819, de 31 de outubro de 1950, com todas as suas modificações. - 
Na mesma oportunidades, iremos apresentar um trabalho sobre as leis que regulam a 
aposentadoria, reunindo em um único boletim, todas as leis. 


