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HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO DE NUBENTES ESTRANGEIROS 

DISPENSA DE PROVA DE REGISTRO - O PRONUNCIAMENTO DO CORREGEDOR PERMANENTE 

 

Os nubentes Felipe Carbone e Assumpta Cavalo, no respectivo processo de habilitação para 
casamento, ofereceram justificação, conforme permissão legal e independentemente das 
providencias do art. 87 do dec. fed. 4.857 de 9-11-1939. O curador de casamentos competente 
impugnou, implicitamente, essa prova supletiva das certidões de idade, sob a alegação de que 
os nubentes, sendo estrangeiros, devem exibir prova de registro nos termos do dec. 3.010 de 
20-8-1938. 

Inconformados com essa exigência, requereram os nubentes o pronunciamento do juiz 
corregedor permanente. Conhecendo o pedido, assim decidiu o Dr. José Cardoso Filho: 

" ... as justificações em apreço são permitidas e há provimento expresso no sentido dessa 
permissão, nos casos de dificuldades na obtenção das certidões de nascimento (Prov. n.º 
4.948, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça) ". "Esse mencionado Provimento torna 
facultativa e não obrigatória a exibição de carteira especial para os estrangeiros". E, com 
efeito, o n.º 1 do art. 180 do Cod. Civil não especifica a qualidade da prova equivalente à 
certidão de idade exigida. Estabelece, então, esse provimento que, na falta dessa os nubentes 
poderão fazer justificação no caso especificado, e "Os estrangeiros poderão fazer essa prova 
(de idade) mediante a caderneta especial ou passaporte". Por esse provimento se vê que o art. 
180 do Cod. Civil, não foi modificado ou revogado pelo Dec. 3.010, citado. Nem o poderia ser 
porque uma lei vige enquanto não modificada ou revogada por outra lei (Art. 2.º da Lei de 
Introdução ao Cod. Civil) e, a despeito do Dr. Curador mencionar dito 3.010 como decreto-lei, 
ele é mero decreto, sem força para modificar ou revogar, apesar da disposição, até certo 
ponto permissiva, do art. 84 do dec. lei 406 de 4-5-1938, do qual se originou o malsinado 
regulamento. 

É verdade que, durante o período discricionário, em cujo clima foram expedidos esse dec. lei e 
seu regulamento, a volúpia legisferante misturava uma coisa com outra. Cumpre, entretanto, 
aos que velam pelo regime legal, aplicar a lei na conformidade dos salutares principies 
normativos de disciplina jurídica ou de defesa do sistema geral de direito". "A vigorar a 
interpretação dada pelo Dr. Curador ao art. 157 do dec. 3.010 citado, os alienígenas não 
poderão casar-se, no Brasil, mesmo com certidão de idade, sem exibir, também, prova de seu 
registro como estrangeiro! Sim, porque se a "prova equivalente", quando desacompanhada de 
tal registro, não satisfaz, o mesmo há de acontecer com a certidão de idade. Isto porque esta e 
aquela "prova equivalente" são colocadas em pé de igualdade no inc. I do art. 180 do Cod. 
Civil, que contêm uma alternativa expressa, visível e inequívoca: ou! Deve-se ter em vista, 
ainda que o nubente varão, como já acentuado acha-se em estado precário de saúde. 
Menciona essa situação e consta dos autos que os nubentes vivem amancebados há mais de 
quarenta anos, objetivando, agora, legitimar esse estado de fato. É impossível esquecer, 



então, o disposto no art. 5.º da mencionada lei de introdução do Código Civil: "Na aplicação da 
lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige, e as exigências do bem comum". 

"É bem de ver-se, na espécie, que os nubentes querem contribuir espontaneamente para o 
anseio ético-moral que palpita na alma de toda a nação civilizada: A consolidação do instituto 
legal da família (art. 229 do Cod. Civil) ". "Como, porque e para que há de um juiz aferrar-se à 
letra fria de um dispositivo de exceção (Art. 157 do dec. 3010) contra o direito positivo salutar, 
vigente e sancionado ao tempo de um regime da legalidade e de paz social". "Os nubentes 
invocam o art. 199 do Cod. Civil e fazem prova que justifica a invocação. O apoio tem base, 
também no dec. lei estadual 13.856 de 28-2-1944. Assim andaram bem no peticionar e eu os 
atendo, dispensando a exigência feita pelo Dr. Curador, e ordenando que a habilitação se 
processe sem aquela exigência, observadas as demais formalidades legais". 

- O Estado de São Paulo", de 28-8-55. 


