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Já nos ocupamos desse assunto no "Boletim" n.º 16 de 6-1-950. As inovações ciclópicas; que se 
processam num mundo agitado pelo desentendimento das camadas sociais, constantemente 
em conflito, é intuitivo que alguma coisa se apresente desajustada da máquina estatal. - No 
caso presente, se nos antolha que a inovação introduzida no sistema do casamento civil, não 
consulta os interesses da justiça social e do direito civil. - Se se visou com isso acomodar os 
interesses religiosos, notadamente o católico, não se vê vantagem alguma, como se 
depreenderá pelo que sucintamente passamos a expor, que o fazemos como católico 
praticante e com todo o desprendimento da razão de nosso oficio. Vejamos o que transparece 
no texto da Lei n.º 379 de 16-1-1937 e na Lei n.º 1.110 de 23-5-50. Os dispositivos, 
principalmente, desta última são falhos e com pontos omissos, e sobretudo em conflito com as 
leis que regem a instituição neste Estado. - Sendo certo que a primeira não logrou 
sobrevivência e pelo que se observa, outro não será o destino da última. - São Paulo tem 
organizado um serviço modelar no que concerne o registro civil, notadamente no tocante a 
habilitação e celebração do casamento, e o mesmo não acontecendo com as citadas leis de 
cunho federal. - Termos incompletos, omissos e que não expressam com precisão pontos 
básicos e por isso desnaturalizando a verdadeira essência do que seja o registro civil do 
casamento. - E digamos sem rebuços - o casamento civil só se revestirá de sua legitima 
finalidade pela escrituração e os preceitos contidos pelos cartórios do registro civil. - O 
casamento foi elevado pelo cristianismo à dignidade de sacramento, assim comenta Carvalho 
Santos, Ora como se pode conceber um entrelaçamento de atos dispares, com efeitos 
diferentes na sua essência? Caldeando-se um ato eminentemente de direito civil como um ato 
expressamente religioso? - Por aí começa a deturpação de ambos os atos e sem proveito ás 
partes interessadas nesse conubio sui generis. - Diz Pontes de Miranda: - "O Código Civil foi 
omisso mas a sua omissão, diante do dec. 773 de 20 de setembro de 1890, dá-lhe nova 
vigência, pois trata da matéria de direito civil não regulada pelo Cód. e deixado em aberto, 
pressuposto e referido em vários pontos de lei. Tanto a habilitação quanto a celebração do 
casamento civil, demanda conhecimentos profundos da matéria, que por seu turno deve ser 
colocada no lugar para que foi instituída. Será essencial a presença do oficial do registro civil? - 
Diz Carvalho Santos: "Preliminarmente, posso responder com acerto a esta indagação, é 
preciso esclarecer que função desempenha o oficial do registro civil no ato do casamento. A 
sua função única, podemos afirmar sem receio de erro, é lavrar o termo de casamento. - A 
celebração do casamento onde deve realizar-se, diz C. Santos: na casa das audiências, 
determina este artigo, como regra, porque aí é o lugar onde normalmente se administra a 
justiça, na expressão de Clovis Bevilaqua, e onde a realização do ato parece ter toda a 
sociedade por testemunha. (Cód. Civil art. 193). O mesmo Código em casos especiais permite a 
celebração do ato em casa de residência particular, com todas as cautelas de que o ato se 
reveste. - Ensina Spinola que será a mesma autoridade judicial, se for competente, para o 
casamento; não sendo ela competente, remeterá os autos ao juiz competente para decidir, 



como expressamente dispunha o dec. 181 e se depreende dos termos do art. 200 § 2.º (obr. 
cit. por Carvalho Santos). - Isso importa dizer não sendo competente rationae materiae ou 
rationae personae, remeterá o processo a quem o for para que decida. - Campos Sales se 
manifestou sempre austére quanto a fiel execução do casamento civil. Pela guarda e dignidade 
de um ato de exclusividade de direito civil. - Venancio Neiva, sociólogo de grande reputação, 
abordando com precisão o assunto teve desta manifestação pública: - destaco principalmente 
a substituição do casamento civil pelo religioso, admitido, sob certas condições pela 
Constituição. Desprestigia-se, assim, a consagração do casamento da Pátria. No entanto essa 
proteção interesseira do clero não corresponde qualquer fortalecimento na moral ou nas 
crenças católicas. O governo assim procedendo dessa maneira. fortalece o desenvolvimento 
do bolchevismo e de outras doutrinas revolucionárias". - Parece desnecessário aduzir mais 
pontos divergentes e obsoletos sobre a causa em questão, mas a Lei n.º 1.110, já aludida 
prescinde do mais comecinho princípio de coordenação nos seus dispositivos e no 
entrelaçamento de dois atos dispares nas suas legítimas finalidades. A citada lei embora de 
caracter facultativo, não deixa sempre de estabelecer uma dúvida, quando não urna confusão. 
- Depois por que esse caldeamento quando é certo que as pessoas católicas não deixam de 
casar religiosamente, cujo ato, ás vezes, celebrados com toda a pompa? - As pessoas 
pertencentes a outros credos religiosos que não o católico e as pessoas que para celebração 
dos esponsais tiverem tido especial interferência da justiça, só o poderão fazer por processo 
todo especial estabelecido pela justiça. - Ruy Barbosa, Clovis Bevilaqua, Pontes de Miranda, 
Laudo de Camargo, João Luiz Alves, enfim todos os comentadores do Cód. Civil desenvolveram 
matéria longa sobre todos os preceitos e pelos quais se deve reger a habilitação e a celebração 
do casamento civil. 

Santa Adelia, 26 de abril de 1954 

Antonino Cintra 


