
Colaboração 
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A importância do "REGISTRO CIVIL", foi bem conceituada pelo Exmo. Desembargador H. da 
Silva Lima: 

"O registro civil, confiado aos escrivães de paz e o mais importante dos registros instituídos 
pelo Cod. Civil, é destinado a perpetuar e publicar os atos e fatos a que a lei dá grande 
importância na vida social. Consigna as situações decisivas da vida do indivíduo, como sejam, o 
nascimento, o casamento, a declaração de ausência, a emancipação e a morte. O Estado 
confere ao registro um valor extremo, pois alem desses fins, tem nele uma fonte de estatística 
da sua população, sugerindo medidas administrativas, econômicas, políticas, e dele utilizando-
se para o serviço militar obrigatório. 

"Entretanto, o casamento, criando a familia-legítima, gerando direitos e obrigações entre os 
cônjuges e em relação à prole que deles vier, a sua importância no ramo do REGISTRO CIVIL, 
ressalta, e é proclamada por todos os Mestres do nosso Direito. Embora, muitos teimem em 
conceitua-lo corno um "simples contrato", ele, - mesmo sendo um contrato - não deixa de ser 
um contrato "sui-generis", por, - (alem de outras particularidades que o difere dos demais), - 
não poder ser estabelecido entre pessoas do mesmo sexo, embora capazes, e ser no Direito 
brasileiro indissolúvel. Ora, podendo os demais contratos serem desfeitos por vontade das 
partes, é claro que essa indissolubilidade do casamento, no Direito pátrio, empresta ao 
mesmo, um valor e importância que o torna mais do que um "simples contrato". O casamento, 
entretanto, pode ser desfeito - (alem de outros motivos) - em conseqüência de irregularidades 
existentes em sua habilitação e celebração perante autoridade não competente, - (Art., 208 do 
Cod. Civil) - necessitando para esse fim, a manifestação de uma das partes ou do Ministério 
Publico, se uma delas já houver falecido, dentro em dois anos da celebração. 

Não cogitaremos aqui do casamento nulo de pleno direito. Nada traremos de nosso sobre o 
assunto, e sim opiniões de Mestres que servem para alertar-nos rio exercício de nossas 
funções, evitando que um ato, de tão grande importância como é o CASAMENTO, - realizado 
por força de nossa funções possa ser anulado amanhã, com graves conseqüências para os 
cônjuges, para seus descendentes e para a sociedade. No casamento, existem duas fases que 
se completam e estão intimamente ligadas. A primeira é a habilitação e a segunda, como 
conseqüência daquela, é a realização do ato, presidida por um Juiz - (rio Estado de S. Paulo, 
Afiz de Casamentos) - funcionando como Escrivão o OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DA 
RESIDÊNCIA DOS CONTRAENTES, e que serve perante àquele Juiz. A competência das 
autoridades, para a HABILITAÇÃO e REALIZAÇÃO do casamento, decorre do Domicilio E DA 
RESIDÊNCIA ATUAL DOS CONTRAENTES Essa é a regra NUNCA CONTESTADA, depois da 
vigência do Código Civil. Em abono a essa nossa afirmativa, citemos algumas opiniões de 
abalizadas autoridades sobre o assunto. 



"A habilitação para o casamento deve ser feita no cartório da residência dos contraentes, 
podendo ser escolhido o cartório da residência de um deles quando não for a mesma a de 
ambos. Essa a regra , que nunca sofreu contestação. E a ordem administrativa deve ser 
respeitada, sob pena de balbúrdia, eis que, no caso contrário, se estabeleceria a concorrência 
entre os cartórios dos diversos distritos, com prejuízos incalculáveis. (Parecer do Dr. Mário 
Amaral Vicira, quando Promotor-Público da Comarca de Pompéia, atualmente exercendo igual 
cargo na Comarca da Capital). 

Quanto a competência para a habilitação e celebração do casamento, opina Brantes de Castro; 
a autoridade, deverá ser sempre do cartório do distrito da residência de um ou de ambos 
nubentes. . . " (Manual dos Ofícios do Registro Civil - Pags. 54 e 55 2a. Edição). 

Outra não é a opinião de Mario de Assis Moura; 

"A habilitação dos nubentes processa-se no cartório do distrito de paz em que residem os 
nubentes, ou, residindo em distritos diferentes, no cartório de qualquer um deles, praticando-
se, porem, sempre, em ambos os distritos, as formalidades de publicação de proclamas. . . " 
(Instituto das Correições. Pag. 386). 

A finalidade da habilitação do casamento processar-se no distrito da residência dos Nubentes, 
foi precisamente delineada no parecer de Aniziu de Abreu, quando da discussão do nosso 
Código Civil: 

"O que se procura verificar é si entre os contraentes existe algum impedimento, é dar ao ato 
do casamento a maior publicidade, e evitar questões sobre a identidade dos nubentes, e são, 
em regra, as pessoas entre as quais eles vivem atualmente, isto é, as da residência - que 
melhor podem informar. (Parecer transcrito pelo Desembargador A. Ferreira Coelho, em sua 
obra "CÓDIGO CIVIL." Comparado, Comentado e Analisado." - Vol. XII - Pag. 90) 

Sobre o assunto em tela, já em 4 de dezembro de 1.922, o CONSELHO SUPREMO DA CORTE DE 
APELAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, por provimento, determinava: 

"I - que os editais dos proclamas não sejam lavrados e publicados, nos termos do art. 181, 
senão à vista dos documentos neles enumerados; e NOS LIMITES DAS CIRCUNSCRIÇÕES DOS 
OFÍCIOS DO REGISTRO CIVIL, EXERCENDO OS RESPECTIVOS OFICIAIS AS FUNÇÕES QUE LHES 
SÃO INERENTES (Decreto n. 9263 de 1911, art. 174), ESTABILIDADE É A COMPETÊNCIA PAPA 0 
PROCESSO DA HABILITAÇÃO, pela declaração Mo domicílio e da residência aos contraentes. 
(citado art. 180, n.º II). - (O grifo é nosso). - (Provimento transcrito na integra pelo 
Desembargador A. Ferreira Coelho, em sua obra citada - Vol. XII -Pag. 108). 

Vê-se assim que é de suma importância a prova que os contraentes devem fazer de sua 
residência. Tanto essa prova deve ser convincente e representar a expressão da verdade, que 
o art. 743 do Código de Processo Civil, atribuindo ao órgão do Ministério Publico, o 
acompanhamento dos processos de habilitação de casamento, permite ao mesmo, alem de 
requerer o que for conveniente à sua regularidade, exigir, se julgar conveniente, atestado de 
residência firmado pela autoridade policial. (Art. 742 do C.P.C.). - Ora, se fosse licito aos 
nubentes promoverem a habilitação em qualquer distrito, inoportuno seria esse dispositivo 
legal que permite ao órgão do Ministério Publico, exigir atestado de residência firmado pela 



autoridade policial, quando a prova dos autos não o convencer da verdadeira e real residência 
dos nubentes. 

Duvida, portanto, não padece, que o cartório competente paia habilitar os nubentes a casar, é 
o da residência de ambos ou de um deles quando residirem em distritos diversos. 

Entramos agora, em outra indagação. 

Dispõe, o art., 208 do Cod. Civil 

É também nulo o casamento contraído perante autoridade incompetente (Arts. 192, 194, 195 
é 198). Mas esta nulidade se considerará sanada, se, não se alegar dentro em dois anos da 
celebração. 

Qual a autoridade competente para a celebração do casamento? Em face do rigorismo do 
dispositivo citado, a pergunta é perfeitamente justificável; e, para responde-la, satisfaz a 
transcrição de pareceres de dois mestres do Direito-Nacional - CLOVIS BEVILÁQUA e PONTES 
DE MIRANDA - citados por Adolpho Corrêa de Barros, em sua magnífica obra O CASAMENTO 
SEGUNDO O CÓDIGO CIVIL, obra essa, que pela sua perfeição e acuidade com que trata do 
assunto, tem merecido dos Doutos os mais francos elogios: 

"A autoridade competente para presidir à celebração do casamento é a que for designada na 
Lei de cada Estado da Republica. Se a autoridade for incompetente, de modo absoluto, ratione 
materiae, ou relativamente, por não se estender a sua jurisdição ao legar onde o casamento 
foi celebrado, o ato é nulo por defeito de forma. Se a autoridade civil é incompetente, e, por 
erro de oficio de sua parte, por ignorância dos nubentes, ou por outra razão, funcionou no seta 
da celebração, como se a Lei o tivesse investido desse poder, o art. 208 considera o casamento 
nulo, mas declara sanada a nulidade, se não se alegar, dentro em dois anos". 

Mais claro entretanto, é o parecer de PONTES DE MIRANDA, que focalizando o assunto - para 
maior e melhor compreensão - cita exemplos práticos, 

"A esses impedimentos dirimentes absolutos deve se juntar, para o efeito da nulidade absoluta 
(embora sanável, se não for alegado dentro de dois anos contados da celebração) o casamento 
contraído perante autoridade incompetente (Art, 208). - É preciso, entretanto, diferir o 
casamento nulo e inexistente. O casamento nulo por incompetência do presidente do ato deve 
ter sido feito, todavia, por autoridade ou juiz de casamentos; se o presidente, porém, não era 
autoridade competente ratione materiae, o casamento não é nulo, não pode ser sanada a 
nulidade, com os dois anos da Lei (artigo 208), nem gozar dos efeitos civis do casamento 
putativo. que só se concede ao casamento nulo ou anulável. É inexistente. Nulo é o casamento 
celebrado por autoridade incompetente ratione loci ou ratione personarum, mas competente 
ratione materiae. (O grifo é nosso). 

Continua Pontes de Miranda, 

"Pensamos que a expressão autoridade incompetente, a que se refere o Código Civil, artigo 
208, SE RESTRINGE À AUTORIDADE TERRITORIAL INCOMPETENTE, isto é, à incompetência 
relativa e não à absoluta. No Distrito Federal são os pretores do cível que presidem à 



celebração do matrimonio, ordinariamente: se um casal contraiu nupciais perante o juiz de 
casamentos de Nietheroy, e não perante a segunda preteria da Capital Federal, como devera, 
esse casamento é nulo, mas passados dois anos, estará sanada a nulidade; se esse casal, 
porém, contraiu núpcias perante o juiz de uma das varas criminais ou dos Feitos da Fazenda 
Municipal, 11 esse casamento não é nulo: não pôde ser válido no fim de dois anos. É 
absolutamente inexistente." 

Para mais compreensão do assunto, o MESTRE cita o, seguinte exemplo: 

"- A. e 13, são residentes em distritos diferentes; contratam casamento e no distrito da 
residência da segunda promovem a habilitação legal, havendo a publicação devida nas 
residências de um e outro; concluído o prazo legal, retiram as certidões respectivas, mas, por 
conveniências particulares, resolvem celebrar o casamento em um outro distrito e juntando as 
duas certidões, requerem a celebração perante o juízo de casamentos; este juízo é 
competente em relação à matéria (ratione materiae), mas são autoridades incompetentes em 
relação ao lugar (ratione loci) e em relação ás pessoas (ratione personarum); portanto, o 
CASAMENTO É NULO, porquê a jurisdição destas autoridades não se estende ao legar da 
residência de qualquer dos contraentes, nem sobre suas pessoas; entretanto, se dentro de 
dois armes, contados da data da celebração, não for intentada a ação competente, o 
casamento é `valido, produzindo todos os efeitos jurídicos e de Direito. (PARECERES 
reproduzidos na Obra citada de Adolpho Corres de Barros - Pags. 161 162 e 163). 

Respondendo também a pergunta que formulamos em relação à competência da autoridade 
celebrante do casamento, temos mais a opinião do Prof. Dr. Almachio Diniz: 

"É claro que, não se dando a substituição da autoridade celebrante na fôrma da lei, em virtude 
da qual resulte a sua competência, - incompetente o pretor do cível de uma dada circunscrição 
territorial para celebrar o casamento de nubentes domiciliados ou residentes e habilitados 
noutra circunscrição territorial". 

"Deste modo é que se caracteriza a incompetência ela autoridade celebrante. (Institutas de 
Direito Civil Brasileiro. - Tomo 19.º - Nulidade e anulações do casamento. - Pag. 30). 

Não podemos deixar de transcrever - pela sua importância - e também por focalizar o assunto 
que ora analisamos, dois despachos da CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA o primeiro 
subscrito pelo Desembargador Amorim, Lima e o segundo pelo Desembargador J. M. Gonzaga, 
que, tendo valor normativo, ou seja, valem como provimentos para todo o Estado - devem ser 
observados por todos os Oficiais do Registro Civil. 

1.º - DESPACHO: 

"Proferido em processo n. 4.510, da comarca de Bananal: Somente a justiça ordinária, com 
jurisdição contenciosa, poderá dizer da nulidade do casamento, cujo assento foi tomado nos 
livros de escrivão de paz de outro distrito, onde os contraentes não residiam. Todavia, 
constitui o fato grave irregularidade, que deve ser evitada cautelosamente. S. Paulo, 9-X-47 - 
(a.) Amorim Lima - (O grifo é nosso) - (Diário Oficial do dia 10 de outubro de 1.947). 

2.º - DESPACHO: 



"Processo n.º. 5.518. - Interessado o Dr. Promotor Público de Casa Branca - Pergunta o zeloso 
Dr. Promotor Público da Comarca de Casa Branca se os nubentes, obtida a certidão de 
habilitação, podem casar-se, livremente, em qualquer distrito, fora do lugar da sua residência. 

Parece-me que não. A razão, a meu ver, está com aqueles que, argumentando com os 
preceitos dos arts. 181 e 182 do Código Civil, concluem que o casamento só pode ser 
celebrado nos circunscrições do Registro civil em que um ou outro dos noivos residir. (Cfr. 
Carvalho Santos, nota 1 ao art. 192 do Cod. Civil; Ferreira Coelho, nota ao art. 208 do Cit. 
Co(ligo; Serpa Lopes, Registros Públicos, Vol. I n. 76; Lidio Mariano, coment. - à lei do 
casamento civil). Acresce ponderar que a lei faculta a oposição de impedimentos até no ato da 
celebração do matrimonio e também permite que os pais, tutores e curadores, até esse 
instante. retratem o seu consentimento - (Cod. Civil, arts. 187 e 189. Se fosse licito aos 
nubentes escolher arbitrariamente e em segredo a localidade da celebração, com facilidade 
poderiam eles, nos casos de dúvida, burlar essas faculdades. S. Paulo, 20-448 - (A.) J. M. 
Gonzaga (Diário da Justiça - do dia 24-4-1.948.) 

Achamos útil a transcrição aqui, de um tópico do PARECER de Ferreira Coelho, citado no 
despacho supra: 

"O casamento, cujo processo de habilitação é preparado perante o oficial do registro do 
domicilio de ambos os nubentes ou de um deles, será presidido vela autoridade declarada na 
lei para exercer tal função na circunscrição judiciária que compreender o cartório do referido 
oficial de registro, isto é, respeitando as competências ratione materiae et loci. 0 presidente 
do ato e o oficial do registro são os do domicilio dos nubentes; porque lhes incumbe também. 
opor impedimentos (art. 189) e para opor impedimento é preciso bem conhecer os noivos. 
(Cod. Civil. Volume XIV, Pag. 116)." 

Firma igual conceito, o despacho do atual Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Márcio 
Munhós, proferido no processo n.o 8.319, da Comarca de Pederneiras: 

" ... Esta Corregedoria já estabeleceu que na hipótese dos nubentes não residirem rio mesmo 
distrito ou comarca, o casamento terá de realizar-se no distrito em que residir um deles. Só 
excepcionalmente deixará de prevalecer essa regra. . . " (Publicado no Diário Oficial de 12 de 
janeiro de 1.952). 

À esses motivos de ordem jurídica, para os Oficiais do Registro Civil, juntam-se mais dois; um 
de ordem econômica. e outro de ordem moral. O Oficial do Registro Civil percebe custas pelos 
atos que pratica e que lhe são privativos. Não pode ele, por mais benevolente e liberal que 
seja nesse assunto, assistir impassivelmente uma evasão de rendas de seu cartório, com 
graves danos materiais e morais para si. Materiais, porque deixa de receber importâncias a 
que tinha direito; morais, porque, ante aos olhos de seus concidadãos e principalmente no 
meio em que reside, patenteia-se um relaxamento de sua autoridade com danos para o 
INSTITUTO DO REGISTRO CIVIL, cuja importância foi proclamada por digna autoridade no 
assunto e citada no inicio deste artigo. Acresce ainda, que conhecedor das graves 
conseqüências que possam advir aos nubentes que se habilitam e casam fora do distrito de 
sua residência, não estará o Oficial, - com o seu silencio, se for conhecedor dessa 
irregularidade - praticando um ato incompatível com o cargo que ocupa e que prometeu 



exerce-lo sem dolo e nem malícia? Cumpre-lhe o dever funcional, preservar os atos jurídicos 
que pratica, das contendas judiciarias e com especialidade no que toca à organização da 
família-legítima. Recusando a promover a habilitação e celebração de casamento de pessoas 
residentes fora de seu distrito, está o oficial, fortalecendo o prestigio da classe e do cargo que 
ocupa, e ao mesmo tempo, fazendo sentir às partes, com essa recusa legal e fraterna - que 
acima de emolumentos - indevidos por falecer-lhe competência para esse fim, deve pairar a 
existência do ato jurídico perfeito. 


