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1.º Tabelião do Pacaembu e ex-Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais. 

A justificação de idade para casamento instituída pelo decreto federal n. 773, de 30 de 
Setembro de 1890, vinha sendo processada no Brasil, sem restrições, até o aparecimento do 
decreto n. 7.270, de 29 de Maio de 1941, que revogou pelo o seu art. 2.º, o art. 87 do decreto 
n. 4857 , e de Novembro de 1939. - Pelo artigo revogado, lavrava-se o registro de nascimento 
de acordo com a justificação. Hoje, raramente se processa justificação desta natureza, porém, 
em casos especialíssimos, ela é admissível. Vejamos o seguinte extrato do Provimento n. 1, de 
1950, do desembargador João Batista Leme da Silva, nas funções de Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de S. Paulo. 

"- Para o casamento de pessoas nascidas neste Estado ou Estados vizinhos, não devem os 
oficiais lançar mão de justificações de idade, recurso somente utilizável quando for difícil a 
obtenção do assento de nascimento, não havendo, pois, motivo para se recorrer às 
justificações de idade". 

A respeitável recomendação da Egrégia Corregedoria da Justiça do Estado de S. Paulo, 
interpreta perfeitamente o decreto federal n. 773, de 30 de Setembro de 1890, que não tendo 
sido revogado, conforme opinião de PONTES MIRANDA citando J. RIBEIRO, não é de ser 
aplicado em toda a sua extensão, diante das facilidades concedidas pelas leis vigentes, para 
obtenção da certidão do registro de nascimento. 

A revogação do art. 87, do decreto n. 4.957, operada pelo decreto n. 7.270, não extinguiu o 
estatuto da justificação de idade para fins matrimoniais, mas, mui acertadamente, fez cessar 
as lavraturas de registro de nascimento com base no processo de justificação. - De fato, o 
registro de pessoas adultas ou fora do prazo legal, só deve ser feito mediante o pagamento da 
multa de Cr$ 10,00 em selos federais, ou sem multa e selos, ex-vi dos itens da lei n. 765, de 14 
de Julho de 1949. 

É do provimento n. 4, de 1948, do ilustre desembargador paulista João Marcelino Gonzaga: " - 
Somente é admissível a justificação de idade, quando houver impossibilidade de obtenção da 
certidão de nascimento. Como prova equivalente da certidão de idade, pôde ser aceito, por 
exemplo, o titulo de eleitor, o certificado militar, diploma de escola superior, ou qualquer 
outro documento, para cuja obtenção, o interessado tenha sido obrigado a apresentar a sua 
certidão de idade". 

Concluí-se afinal, que a justificação de idade nos processos matrimoniais, não caiu, mas 
somente com muita cautela e escrúpulo, deve ser processada nos Juízos de Paz, com audiência 
do representante do Ministério Público, nos seguintes casos: - a) quando não for possível ao 
interessado. obter a prova de idade dentro de um prazo, cujo prolongamento possa acarretar 
prejuízos ou danos materiais, morais ou sentimentais irreparáveis, e obstar a realização do 
casamento, e especialmente nos casos urgentes em que a lei permite a dispensa da publicação 



do edital de proclamas, etc.: - h) e somente quando o interessado já tenha sido registrado com 
absoluta certeza, fato este que deve ser objeto dê prova nas peças principais do respectivo 
processo, com todas as minúcias indicativas, inclusive da data e do nome, o cartório e lugar 
onde foi feito, não só para fins de perfeita averiguação dos fatos alegados, como também, 
para que não fique prejudicado o serviço de comunicações obrigatórias, por insuficiência de 
dados. 

Pacaembu, 2 de Maio de 1954 
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