
RECONHECIMENTO DOS EFEITOS CIVIS AO CASAMENTO RELIGIOSO 

 

LEI N. 1.110, DE 23 DE MAIO DE 1950. 

"Regula o reconhecimento dos efeitos civis ao casamento religioso. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional Decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Artigo 1.º - O casamento religioso eqüivalerá ao civil, se observadas as prescrições desta Lei 
(Constituição Federal, artigo 163,  § § 1.º e 2.º). 

 

HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

Artigo 2.º - Terminada a habilitação para o casamento perante o oficial do registro civil (Código 
Civil, artigo 180 a 182 e seu parágrafo) é facultado aos nubente, para se casarem perante a 
autoridade civil ou ministro religioso, requerer a certidão de que estão habilitados, na forma 
da lei civil, deixando-a obrigatoriamente, em poder da autoridade celebrante, para ser 
arquivada. 

Artigo 3.º - Dentro nos três meses imediatos à entrega da certidão, a que se refere o artigo 
anterior (Código civil, art. 181,  § 1.º), o celebrante do casamento religioso ou qualquer 
interessado poderá requerer a sua inscrição, no registro público. 

Parágrafo 1.º - A prova do ato do casamento religioso, subscrita pelo celebrante, conterá os 
requisitos constantes dos incisos do artigo 81, do decreto número 4.857, de 9 de novembro de 
1939, exceto o de número 5 (Lei dos Registros públicos). 

Parágrafo 2.º - O oficial do registro civil anotará a entrada no prazo do requerimento e, dentro 
em vinte e quatro horas, fará a inscrição. 

 

HABILITAÇÃO POSTERIOR 

 

Artigo 4.º - Os casamentos religiosos, celebrados sem a prévia habilitação perante o oficial do 
registro público, anteriores ou posteriores à presente Lei, poderão ser inscritos, desde que 
apresentados pelos nubentes, com o requerimento de inscrição, a prova do ato religiosos e os 
documentos exigidos pelo artigo 180 (Código Civil). 



Parágrafo Único - Se a certidão do ato do casamento religioso não contiver os requisitos 
constantes dos incisos do artigo 18, do Decreto n. 4.857, de 9 de novembro de 1939, exceto o 
de número 5 (Lei dos registros públicos), os requerentes deverão suprir os que faltarem. 

Artigo 5.º - Processada a habilitação dos requerentes e publicados os editais na forma do 
disposto no Código Civil, o oficial do registro certificará que esta findo o processo  de 
habilitação, sem nada que impeça o registro do casamento religioso já realizado. 

Artigo 6.º - No mesmo dia, o juiz  ordenará a inscrição do casamento religioso, de acordo com 
a prova do ato religioso e  os dados constantes do processo, tendo em vista o disposto no 
artigo 181, do decreto 4.857, de 9 de novembro de 1939 - (Lei de Registros Públicos). 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 7.º -  A inscrição produzirá os efeitos jurídicos a contar do momento da celebração do 
casamento. 

Artigo 8.º - A inscrição no Registro Civil revalida os atos praticados com omissão de qualquer 
das formalidades exigidas, ressalvado o disposto nos artigos 207 e 209, do Código Civil. 

Artigo 9.º - as ações, para invalidar efeitos civis de casamento religioso, obedecerão 
exclusivamente aos preceitos da lei civil. 

Artigo 10.º - São derrogados os artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 3.200, de 19 de abril de 
1941, e revogadas a Lei n. 379, de 16 de janeiro de 1937, e demais disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1950; 

EURICO GASPAR DUTRA 

Honório Monteiro 

(Publicado no Diário Oficial da União em 27 de maio de 1950) 

Artigos a que se refere a lei que equipara o casamento religioso ao civil. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Artigo 163 - A família é constituída pelo casamento de vínculo indissolúvel e terá direito a 
proteção especial do Estado.  

 § 1.º - O casamento será civil, e gratuita sua celebração. O casamento religioso equivalerá ao 
civil,  se, observados os impedimentos e as prescrições  da lei, assim o requerer o celebrante 
ou qualquer interessado, contando que seja o ato inscrito no registro público. 



 § 2.º - O casamento religioso, celebrado sem as formalidades  deste artigo, terá efeitos civis, 
se, a requerimento do casal, for inscrito no registro público, mediante prévia habilitação 
perante a autoridade competente. 

 

CÓDIGO CIVIL 

 

Artigo 180 - A habilitação  para o casamento  faz-se  perante o oficial do registro civil , 
apresentando-se os seguintes documentos: 

I - Certidão de idade ou prova equivalente. 

II - Declaração do Estado, do domicilio e de residência atual dos contraentes e de seus pais se 
forem conhecidos. 

III - Autorização das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra 
(arts. 183, n. XI, 188 e 196) 

IV - Declaração de duas testemunhas maiores parentes, ou estranhos, que atestem conhecê-
los e afirmarem não existir impedimento que o iniba de casar. 

V - Certidão de óbito do conjugue falecido ou da anulação do casamento anterior (Vide art. 
315,  § único). 

§ Único - Se algum dos contraentes houver residido a maior parte do último ano em outro 
estado, apresentará prova de que o deixou sem impedimento para casar, ou de que cessou o 
existente.  

Artigo 181 - Á vista desses documentos apresentados pelos pretendentes ou seus 
procuradores, o oficial do registro lavrará os proclamas de casamento, mediante edital, que se 
fixará durante quinze dias, em lugar ostensivo do edifício, onde se celebrarem os casamentos e 
se publicará pela imprensa, onde houver (art. 182,  § único) (vide art. 227). 

§ 1.º - Se, decorrido esse prazo, não aparecer que oponha impedimento, nem lhe constar 
algum dos que de ofício lhe cumpre declarar, o Oficial de Registro certificará aos pretendentes 
que estão habilitados para casar dentro nos três meses imediatos (art. 192) (Vide art. 227). 

§ 2.º  - Se os nubentes residirem em diversas circunscrições do Registro Civil, em uma e em 
outra se publicarão os editais. 

Artigo 182 - O registro dos editais far-se-á no cartório do oficial que os houver publicado, 
dando se deles certidão a quem pedir. 

§ Único - A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar-lhe a publicação , 
desde que se lhe apresentem os documentos exigidos no art. 180 (Vide art. 199). 

 



LEI DOS REGISTROS PÚBLICOS 

Decreto n. 4.857,  9/11/1939 

 

Artigo 81 - Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado, assento, assinado pelo 
presidente do ato, os conjugues, as testemunhas e o oficial, sendo exarados: 

1.º - os nomes, prenomes, data do nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos 
conjugues; 

2.º - os nomes, prenomes, data de nascimento ou da morte, domicilio e residência atual dos 
pais; 

3.º - os nomes e prenomes do conjugue precedente e a data da dissolução do casamento 
anterior, quando for o caso; 

4.º - a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento; 

5.º - a relação dos documentos apresentados ao oficial de registro; 

6.º - os nomes, prenomes, profissão, domicilio e residência atual das testemunhas; 

7.º - o regime de casamento com declaração da data e do cartório, em cujas notas foi passada 
a escritura  

antenupcial, quando o regime não for da comunhão ou o legal que sendo conhecido, será 
declarado expressamente; 

8.º - o nome que passa a ter a mulher, em virtude do casamento; 

9.º - os nomes e as idades dos filhos havidos de matrimônio anterior ou legitimados pelo 
casamento. 

Parágrafo Único - As testemunhas serão duas , salvo o caso previsto no art. 193, parágrafo 
único do Código Civil. 


