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O Sistema social na sua essência, estará sempre sujeito as contingências inelutáveis de 
complexidades evolutivas. No vértice das evoluções, fugindo as normas de costumes usuais e 
de tradições antiga, nem por isso algumas vezes deixa de introduzir modalidades que, por 
dissonância  ou ilogismo não corresponde aos fins colimados. Preconcebe-se que a República 
Brasileira, proveio de um movimento revolucionário, e, como era natural trouxe na sua 
seletiva bagagem uma série de modificações impostas pelo regime. E, em virtude dessa 
transformação social, entre outras inovações que vieram a baila teve saliência a instituição do 
casamento civil, introduzido pelo decreto 181 de 1890. Conseqüência lógica e necessária de 
uma nova ordem política estabelecida no país. Campos Sales, sem favor algum um dos maiores 
gênios republicanos, foi o mais autorizado líder da instituição núbil, para cuja a 
obrigatoriedade foi de uma intransigência incomparável. Com o evento do Código Civil em 
1917, o casamento civil passou a ter nova regulamentação, e agora com mais fundadas 
disposições, e melhor definido do que o primitivo decreto que o criou. Para se ter uma idéia 
mais aproximada da responsabilidade que pesa sobre a instituição civil, basta apenas salientar-
se entre outras disposições, os impedimentos constantes do art. 183, acompanhadas de seus 
16 incisos, estabelecido pelo Código Civil e que por uma só inobservância poderá incidir na 
nulidade do ato. E não obstante o casamento civil ter correspondido exuberantemente com 
suas finalidades, e que ninguém  de boa fé poderá contestar, de tempos a esta parte vem 
passando por modificações que, segundo nos parece não está correspondendo com os 
fundamentos de que fora instituído. E vem o caso, então, do casamento religioso ou que a ser 
convocação do ato civil de permeio com ritual religiosos uma liga de ato religioso. - A 
modalidade não é nova; teve ensaios nas priscas eras do império pelo dec. 9.886, de 7 de 
março de 1888. - Ora, é de se imaginar que, se em plena vigência da República o casamento 
civil tem tido inimigos ferrenhos, na monarquia é que nunca encontraria guarida. - O 
estadonovista com a fertilidade de seu postulado, estabeleceu pelo dec. Lei n. 379, de 16.1.37 
preceitos para a mesma espécie de matrimônio e que segundo nos parece não se generalizará; 
pelo menos não registramos um único caso no nosso cartório. A Carta Magna de 1946 
reconhece o casamento civil com efeito religioso, desde que sejam preservadas as disposições 
regidas pelo art. 163 e seus incisos. Volta a tona a mesma criação núbil, que transita nas Altas 
Câmaras do Legislativo. Pelos toques, vem a ser mais, ou menos o que fora traçado pela última 
Constituição e isso depois de passar por algumas emendas. Sem as emendas introduzidas, 
estaria o casamento civil virtualmente comprometido na sua essência. Confessamos  que foge 
à nossa argúcia atinar o motivo que deu ensejo a semelhante transformação. Venâncio Neida, 
da elite cultural carioca, quanto a inovação assim se manifestou e ao ferir-se o desvirtuamento 
da República de Benjamin Constant: " Destaco, principalmente, a substituição  do casamento 
civil pelo religioso, admitida, sob certas condições pela Constituição. Desprestigia-se, assim, a 
consagração do casamento da Pátria. No entanto  essa proteção interesseira ao clero não 
corresponde a qualquer fortalecimento na moral ou nas crenças católicas. O governo, assim 



procedendo dessa maneira, fortalece o desenvolvimento do bolchevismo e de outras 
doutrinas revolucionárias". (Diário de São Paulo, 21 de março de 1950, página 5 ). 


