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Esporadicamente realizam-se casamentos com dispensa dos proclamas, com fundamento no 
art. 199, numero 1 e 2, do Código Civil Brasileiro e artigos744 parágrafo único, do Código do 
Processo Civil. O art. 199, números 1 e 2 do Código Civil: - "Quando ocorrer motivo urgente 
que justifique a imediata celebração do casamento, etc. 

Na quase unanimidade dos casamentos com dispensa de proclamas recorrem ao inciso desse 
numero, sendo viajem urgente para acudir negócios a principal alegação para obtenção da 
dispensa. 

É uma válvula justa para a realização de casamentos rápidos afim de evitar que futuros casais 
fiquem estigmatizados com a nódoa de sem a formalidade legal do casamento civil por haver o 
nubente abusado da leviandade da sua futura esposa. Consumado esse ato impensado e 
irremediável vem a meditação do futuro casal, a intervenção dos seus progenitores e antes 
que o caso se torne público, sem publicações e veladamente, com urgência realiza-se o ato 
civil evitando a filiação ilegítima, a maledicência, a intervenção policial o que para o futuro 
seria sempre uma arma para a humilhação, posta nas mãos de inimigos. 

Existem inúmeros casos de autoridades oporem obstáculos à realização do casamento com a 
dispensa dos proclamas resultando esse modo de opinar no amancebamento dos 
pretendentes, com fundas magoes aos pais alem de outros gravames. 

De quem é a culpa? 

Também nos casos em que estando concebido o filho e não convindo que isso se torne 
percebido, ou mesmo que já esteja no ultimo mês da gestação, os pais não desejando que o 
filho nasça sem que se estejam casados civicamente, justifica-se plenamente a dispensa da 
publicação. 

Muitas vezes em novas residências, casais havidos como casados, com convivência marital e 
honesta de muitos anos, pretendendo realizar o seu casamento sem a publicação de editais, 
com o intuito de garantir a companheira como meeira dos bens que adquiriram juntos, e que 
venham a adquirir, e para que os filhos possam livremente herdar por serem incontestáveis 
herdeiros, porque opor dificuldades? Qual o inconveniente em atende-los? 

De outra maneira seria concorrer para expor os pretendentes a chacota de perversos, quando 
o fito principal da lei é obrigar a realização do casamento civicamente desta ou daquela 
maneira. E o que acontece em grande parte? Casam-se somente na religião a que pertencem a 
de qualquer forma. 

A própria Corregedoria Geral, nos cartórios, para não tolher esse direito, fez afixar cartazes 
com os emolumentos dos casamentos em tais condições. 



A sociedade ganhará mais atendendo-os, porque sem vexame admitirá em seu seio, um casal 
legalmente unido, os filhos nascerão sem a pecha da ilegitimidade e os seus progenitores com 
a satisfação de vê-los com a situação regularizada. Portanto justifica-se plenamente em 
semelhantes casos o casamento com dispensa de proclamas, pois que são eles tão legais e 
validos como os com publicações. 

Com isso não queremos dizer que todos os casamentos deverão ser realizados com dispensa. 

Os mais previdentes e sensatos, dessa forma não quererão, afim de que não haja sofismas 
nem duvidas do seu estado civil de que o seu casamento não se tenha realizado nos prazos 
devidos e normais, com as formalidades prescritas. 


