
NENHUM VALOR LEGAL TÊM OS "CASAMENTOS POR CONTRATO" 

 

Parecer emitido sobre o assunto pelo consultor jurídico do Ministério da Justiça - Pedidas 

providências da Corregedoria para impedir que os tabeliães lavrem escrituras do gênero. 

RIO, 7 (Sucursal) - O ministro da Justiça, Sr. Tancredo Neves, despachou ao corregedor da 
Justiça do Distrito Federal, para as devidas providencias, o parecer que Lhe submeteu o 
consultor jurídico do Ministro da Justiça, Sr. Anor Butler Maciel, sobre os "casamentos por 
contrato". O consultor jurídico conclui que o tabelião não pode lavrar tais escrituras, e que 
urgem providências para coibir o abuso. Essas providências são da competência do 
desembargador-corregedor da Justiça do Distrito Federal. 

Reportando-se aos fatos que determinaram seu parecer, o consultor afirma que a escritura de 
"ajuste para manutenção", lavrado pelo tabelião interino, Mozart Lago Filho, consubstancia 
um "casamento por contrato", prática que já teve sua voga no país, e que volta a ter curso no 
Distrito Federal, segundo se afirma. Cita então os dados constantes do ajuste recentemente 
divulgado pela imprensa em que dois cidadãos, um desquitado e outro divorciado, por 
escritura, no desejo de uma vida em comum, sob o mesmo teto, contratavam obrigações 
recíprocas. 

Adianta então que a vida em comum, que se pretende ajustada na dita escritura, inclui, é 
evidente, o convívio a maneira de casados, envolvendo as obrigações de concepção. 

A constituição, no artigo 163, dispõe sobre o organização da família, constituída pelo 
casamento, disciplinado este pelo Código Civil. Outras uniões, que não as instituídas pelo 
casamento, celebrado na forma do art. 163, se excluem da proteção legal, são situações de 
fatie, não reguladas pelo direito, nem por ele tuteladas. 

Afirma o consultor, em seguida, que embora não proibidas, estão a margem do direito e per 
isso não podem pretender legalização por qualquer forma jurídica. 

Ainda em seu parecer, diz o consultor que o tabelião que lavre contrato sobre a matéria está 
praticando ato jurídico nulo, por ilicitude do objeto. Compete a tais serventuários lavrar atos 
que as partes desejam, mas estes subordinados A disciplina jurídica. Praticando atos sem base 
legal, induzindo as partes ao erro de acreditarem validos ajustes sem consistência jurídica, os 
referidos serventuários faltam ao seu dever. 

Concluiu o consultor salientando, que a falta em que incorrem deve ser levada. ao 
conhecimento do desembargador-corregedor da Justiça, a quem incumbe a fiscalização dos 
deveres funcionais dos serventuários de Justiça, que poderá expedir providências para impedir 
a continuação do abuso. 


