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A competência do lugar para a realização do ato do casamento tem sido sempre uma questão 
curiosa de indagação jurídica. 

Nossa legislação é omissa a respeito, havendo, porém, renomeados tratadistas que apontam 
como competente o lugar da residência dos noivos, ou de um deles. 

O provimento baixado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado em 24/04/48 inclina-se 
para esse critério. 

Em face disso seria injustificável o comentário que data vênia aqui faço, se não me animasse 
unicamente o espírito de boa vontade, nunca porém o de insurgência. 

Exponho leal e francamente meu ponto de vista em face de certas circunstâncias 
especialíssimas, dignas de ponderação, e que só na prática nos é dado observar. 

Não é raro hoje, pelos imperativos da vida moderna, uma filha se deslocar do seio de sua 
família para atender, num outro distrito, uma nomeação para cargo público, e onde pode 
acontecer ficar noiva. O distrito em que exerce o referido cargo será por lei, considerado o de 
sua residência. 

Dado que haja promovido, conforme prescrição legal, a habilitação no distrito que se tornou 
acidentalmente o de sua residência, nada devia obstar que, pela apresentação da certidão de 
habilitação, assecuratória da regularidade do processamento da mesma, pudesse casar onde 
lhe fosse mais cômodo e grato às inclinações sentimentais, isto é, no distrito da residência dos 
seus pais, com assistência dos mesmos, conforme nosso costume, nossa tradição. 

O serventuário é obrigado acompanhar, com o Órgão do Ministério Público, a marcha da 
habilitação, examinar os documentos que a instruem, afixar, publicar e registrar os editais de 
proclamas, cumprir enfim as formalidades que condensam as condições impostas às pessoas 
que desejam mudar de estado civil contraindo matrimonio.  

A habilitação é indiscutivelmente de suma importância, dela dimanando inteira a aptidão dos 
noivos para o casamento; daí o espírito claro da lei obrigando-a no distrito de residência 
destes onde presume serem os mesmos mais conhecidos. 

Ultimada esta com o decurso do prazo legal, sem que sejam impostas impedimentos de 
qualquer natureza, estão os noivos considerados aptos para o casamento, e como tal, com 
direito a uma certidão, assinada pelo serventuário que a processou, comprovadora da 
habilitação e cuja fé pública é indenegavel e de incontestável força de efeito dentro do período 
de sua validade. 

O ato do casamento é, sem dúvida, decorrente da habilitação, mas desta perfeitamente 
distinto, tendo por sua vez de satisfazer um conjunto de formalidades próprias, essenciais e 
externas prescritas em lei. 



Dado isto e a fé pública da certidão de habilitação é que presumo possível o processamento 
daquela e a realização deste em distritos diferentes, mas que ofereçam, como nos casos 
figurados, credenciais de garantia para a validade de ambos. 

Os distritos apontados satisfazem plenamente este ponto; o primeiro como residência dos 
noivos para se processar a habilitação, dada a presunção da lei; o segundo, como residência 
dos país da noiva, não pode haver mais próprio, mais natural e digno. 

Considerando tudo o que ficou dito foi que, atendendo as condições especialíssimas de certos 
casos, cogitei este comentário, procurando demonstrar, num esforço de boa vontade, que a 
habilitação e o ato, realizados com observância de todos os requisitos legais, embora em 
distritos diferentes, se completam perfeitamente, como nos casos figurados, condensando as 
condições de verdade e lealdade necessárias à importância jurídico - social do casamento. 


