
CASAMENTO DE ESTRANGEIROS 

 

Foi noticiada, nesta seção, uma sentença que, sobre o assunto epigrafado, proferiu o juiz de 
direito então em exercício na 1.ª Vara da Família e Sucessões da Capital. 

O mesmo juiz, voltando a exercer a jurisdição dessa Vara, teve a oportunidade de, como 
corregedor permanente do Cartório do Registro Civil do Subdistrito da Liberdade, apreciar 
novamente a matéria, em processo de habilitação de casamento de contraente estrangeiro, 
refutando as objeções levantadas pelo curador de casamentos oficiante. 

Nesse processo, o contraente Rada Faraj ofereceu, como supletiva da certidão de idade, 
justificação processada nos autos respectivos. 

Pronunciando-se a respeito, o representante do Ministério Publico opôs-se a esse documento, 
dizendo que a lei brasileira não admite justificação para o fim pretendido, tanto que o artigo 
87 do decreto federal n. 4.857, de 9-11-1939, foi revogado pelo artigo 2.º, do decreto 7.270, 
de 29-5-1941. Disse mais que, em se tratando como no caso se trata, de estrangeiro, o único 
documento aceitável, para a celebração do casamento, será a carteira modelo 19. 

Inconformado com essa oposição, o contraente pediu o pronunciamento daquele corregedor 
permanente. 

Da decisão então proferida, deve ser destacado o seguinte: 

O artigo 2.º, do decreto federal 7.270, de 29-5-1941, não foi destinado a revogar o decreto 
4.857 citado, no sentido de abolir as justificações como supletivas das certidões de idade, para 
fins de habilitação de casamento. 

O seu objetivo, aliás de caráter disciplinar, foi simplesmente o de não permitir mais que as 
justificações se fizessem nos próprios autos da habilitação. Nada mais. Tanto assim que aquele 
magistrado, no processo em questão, determinou, à guisa de provimento, na mesma decisão, 
que o oficial do referido subdistrito observasse o Provimento n. 4, de 1948, da Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça, pois, ao contrario do que nele se contém a respeito, a 
justificação em causa processou-se nos próprios autos da habilitação e não em apartado, não 
obstante revogado o disposto na letra "b" do mencionado artigo 87, do decreto 4.857, que 
assim dispunha: "determinará o juiz de casamentos que a justificação se processe, 
independentemente de outras formalidades, nos próprios autos da habilitação". 

No mais, depois de assim esclarecer o objetivo do decreto federal 7.270, adiantou o juiz que as 
justificações para fins de casamento são permitidas. É preciso, neste particular, assinalou s. 
exa., não sair do domínio da lei, para o domínio de meros decretos, quais sejam os invocados 
pelo órgão do Ministério Público. 

De acordo com o artigo 180, inciso I, do Código Civil, as justificações podem ser e sempre 
foram consideradas provas equivalentes ás certidões de idade. Velo depois o Código de 
Processo Civil, que também é lei, e, dispondo sobre a habilitação para casamento, não só 
previu, como regulou o processo das "justificações requeridas" (artigo 743). Essas leis não 



foram, nem poderiam ser revogadas por meros decretos (artigo 1.º, da Lei de Introdução ao 
Código Civil). 

Sobre o mais que constituiu o fundamento da oposição do Dr. curador de casamentos, 
observou, ainda, o magistrado: 

"Quanto à afirmativa de que, sendo o contraente estrangeiro, "o único documento válido para 
o caso em apreço seria a carteira de identidade modelo 19% também não é aceitável. 

Em matéria de casamento, os estrangeiros devem ser tratados como verdadeiros nacionais, ex 
vi do artigo 7.º, da Lei de Introdução ao Código Civil: "A lei do país em que for domiciliada a 
pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e 
os direitos de família". Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira 
quanto aos impedimentos dirimentes e ás formalidades da celebração (parágrafo 1.º). 

Isto quer dizer, sem sombra de duvida, que não se pode exigir de estrangeiros, em processos 
de casamento, mais do que se exige de brasileiros. A regra locus regit actum tem aqui inteira 
aplicação. 

Impossível esquecer, neste passo, o já citado Provimento n. 4, que torna facultativa e não 
obrigatória a exibição de carteira especial para os estrangeiros." 

Com esses fundamentos foi atendido o apelo do contraente Rada Faraj, dispensado de 
satisfazer a exigência do Ministério Público e ordenado que a habilitação se processasse 
normalmente, observadas as formalidades comuns. 


