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N. 10.112 - Antonio Ignacio Sobrinho - Alto Porã "Indaga o Oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Alto Porã: a) se pretendentes habilitados pelo Cartório de Registro Civil, da residência 
de ambos ou de um deles, na forma do artigo 181, §§ 1.º e 2.º, do Código Civil, estão impedidos de 
se casar em outro Distrito, que não seja o da sua residência? - h) em caso afirmativo qual a 
interpretação a ser dada ao artigo 192 e 199, § único do Código Civil e à Lei n. 379, de 16 de janeiro 
de 1937, que regulam a celebração do casamento civil e religioso?  

A representação, de fls. 2, sob a forma consulta envolve assunto de interesse geral e essa 
circunstância justifica seu conhecimento.  

A lei não estabelece a obrigatoriedade da realização do casamento, no distrito da residência dos 
nubentes. "Para tanto ensina Serpa Lopes - necessário se tornava preceito expresso do Código Civil, 
pois a validade de um ato solene não pode ficar à mercê de deduções, mais ou menos ambíguas 
("Tratado dos Registros Públicos", 2.º ed. vol. 1, pag. 227). Macedo Soares manifestou igual opinião, 
invocando até Avisos do Governo da República assim redigidos: "não sendo os nubentes obrigados a 
realizar o casamento perante o Juíz do seu domicilio, qualquer Juíz de casamentos tem 
competência, no seu distrito, para presidir o ato, uma vez que os contraentes, residentes em outro 
exibam certidão de conformidade com artigo 3.º da Lei n. 181, de 1890 provando acharem-se 
habitados nos termos do artigo 1.º, observando o caso do artigo 4.º" ("Casamento Civil" 4.i ed., pag. 
12).  

Acontece, entretanto, que motivos de ordem legal aconselham ser conhecido o distrito em que se 
vai celebrar o casamento, como salientou a Corregedoria, em despacho proferido pelo eminente 
Desembargador, J. Marcelino Conzaga, então Corregedor Geral, (no processo n. 9134, da Capital) 
mostrando que "a lei concede a faculdade para a oposição de impedimento até no ato da 
celebração do casamento, permitindo, também, que até aquele momento, os pais, autores e 
curadores retratem seu consentimento - "artigos 187 e 198 do Código Civil).  

Torna-se, portanto, necessário conciliar a falta de proibição legal com a vantagem de se acautelar, 
em todos os momentos, o eventual oferecimento de impugnação nos casos acima mencionados.  

Para se chegar a esse resultado conciliatório considero admissível o casamento fora do distrito 
residencial dos contraentes, mas sujeito às seguintes providências complementares: a) a publicação 
dos editais de proclamas far-se-á nos termos do artigo 181 e seu § 2.º do citado Código Civil, 
conforme a hipótese; b) se os nubentes, entretanto, pretenderem contrair núpcias, em distrito 
diferente do seu domicilio, manifestarão esse desejo, mediante petição dirigida ao Juíz de 
Casamentos, a fim de que o pedido conste dos autos de habilitação; c) - no edital de proclamas 
designar-se-á o distrito eleito para o casamento, encaminhando-se uma copia ao Cartório do 
respectivo Registro Civil, para ser, ali, publicado e fixado, no prazo legal.  

Publique-se como instrução de ordem geral.  

São Paulo, 12 de novembro de 1953.  

(a) Mareio Munhós".  

D. G. J. 17/11/53.  


